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Under vintern har socknens unga haft möjlighet att träna
luftgevärsskytte i bygdegården. Säsongen avslutades med en
klubbtävling med många fina resultat:
6–7 år: 1) Oskar Glans, 171 p 2) Astrid Magnusson, 63 p
3) Alde Jonasdotter, 47 p.
8–10 år: 1) Emmy Nygren, 193 p 2) Love Schill, 192 p 3) Zion
Schill, 186 p 4) Lovisa Lejonborg, 178 p
5) Leija Magnusson, 177 p.
10 år och uppåt: 1) Alfrida Hedstig, 193 p.

EFTERLYSNING
Mark sökes i Berg eller Tolg!
Mark för husbygge och odling, minst 1 hektar eller mer. Det
kan vara åker eller betesmark. Allt av intresse!
		
Maria, Jonatan & Unn. (tel. 0709411881)

Prova mobilsamåkning
– för plånbokens
och miljöns skull!
http://berg.mobilsamakning.se/
Sockenrådets nästa möte: Tisdag 7 juni kl 19 i bygdegården.
Ordinarie ledamöter och suppleanter välkomna.

Bergbladet ges ut av Bergs sockenråd. Lämna ditt bidrag
på tel 0472-74168 eller mejla till
kerstin.haggren@bredband.net.
Mer information hittar du på Bergs hemsida:

www.bergsocken.se

Bergbladet
Redo för ännu en Bergvecka!
Programmet för årets Bergvecka är klart! Det är som vanligt en
imponerande bredd av nya och gamla programpunkter på över
20 platser i socknen. Tack alla som genom föreningar eller enskilda
initiativ bidrar till årets evenemang!
Det tryckta programmet kommer i brevlådorna i midsommar
veckan. Den som är nyfiken kan redan nu hitta programmet på
www.bergsocken.se under fliken "Bergveckan".
Vi ses den 2-10 juli!
Möt andra Bergbor!
Gå med i gruppen bergsockenbor på Facebook! Gilla Bergveckan!

Välkommen till

föreningskafé på Lilla Björka
Söndagen den 5 juni kl 15-18.
Den här gången är det sockenrådet och
bygdegårdsföreningen som bjuder in.

Foton & objekt
emma krantz
Ulf jansson
Lammhults fotoklubb

Årets
sommar
utställning
på Lilla
Björka

TRÄD
Vernissage
2 juli 2016

TRÄD
elin Wägners Lilla björka, berg
2 – 10 juli
kl 12–19
11 juli – 14 aug kl 12–18

bergveckan , varje dag
stängt måndagar

entré 40 kr

www.lillabjorka.se www.elinwagner.se

foto emma krantz

med irländsk musik

Lördagen den 4 juni
från klockan 20

k Första söndagen i varje månad (ej juli/augusti) arrangeras
föreningskaféer på Lilla Björka under sommarhalvåret.
k Då har du möjlighet att njuta av kaffe, kaka, sällskap, huset och
trädgården. Arrangörer är olika föreningar i Berg.
k Efter sommaruppehållet är det föreningskafé igen 4 september.

»Vi talade om träd
som om de varit
människor …«

Pub i skyttepaviljongen

Utställningen
pågår hela
sommaren
till 14 augusti

Plats:
Skyttepaviljongen
vid skjutbanan i Berg.

Irländsk musik med
gruppen Skibbereen.
Korv serveras.
Både medlemmar och andra intresserade hälsas varmt välkomna!		
						
Bergs skytteförening

Sommar med
Bergs hembygdsförening
Öppet: Hembygdsgården är öppen alla söndagar
från och med 17/7 till och med den 7/8 mellan 14-17.
Då serveras der våfflor.
Under Bergveckan: Öppettider och aktiviteter
enligt särskilt program.
Slåttergille
Fredagen den 29/7 med start kl 20.00. Vi bjuder på slåtterorkester,
slåttergröt och kaffe. Ni bjuder på arbete.
Rotevandring
Årets rotevandring sker i samarbete med svenska kyrkan på Bergs
kyrkogård lördagen den 27/8 kl 14. Bengt-Ivar Petersson guider oss
bland äldre gravstenar.
						
Välkomna! / styrelsen

