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Ett planeringsmöte har hållits inför Bergveckan. Nästa möte blir
onsdagen den 21 mars kl 19 i bygdegården.
Manus till Bergveckans program måste levereras senast 1 april till
kerstin.haggren@bredband.net. Vill du annonsera? Kontakta någon
i sockenrådet så hjälper de dig.

Fira valborg i hembygdsgården

Valborgsmässoafton, den 30 april, firar vi
vårens ankomst med sång, våreld, korv och
kaffeservering.
Årets vårtalare är Stephanie Tiedt.
Bergs hembygdsgård kl 19.30.
Välkomna!		
Arr: Bergs hembygdsförening,
			sockenrådet och Lädja
			badplatsförening
Välkomna till Kafé Lilla Björka också i sommar
Första söndagen varje månad (ej juli/augusti) under
sommarhalvåret mellan 15.00-18.00 är olika föreningar i
Berg värdar. Bergs hembygdsförening, skytteföreningen och
stiftelsen Gustafs Bjursjö startar den 6 maj.

Bergbladet ges ut av Bergs sockenråd. Nästa blad kommer
ut i april/maj. 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
Opinionsarbete för bättre
trafiksäkerhet på landsbygden
Sockenrådet har genomfört den trafikdag, med deltagande
från kommunen, länstrafiken och Trafikverket, som tidigare
annonserats. Vi anser att det är hög tid att trafiksäkerheten
på landsbygden kommer på dagordningen.
Vi gjorde en rundtur och visade bland annat på bristande
säkerhet vid busshållplatserna, både skolbussplatser och
hållplatserna utmed riksväg 30.
Vi uppmärksammade förskolans situation och argumen
terade för gång- och cykelvägar alternativt möjligheten att
dela vägbanan, för att det ska vara möjligt för oskyddade
trafikanter att ta sig fram på ett säkrare sätt.
All dokumentation från mötet finns på bergsocken.se.

Barnbokscirkeln fortsätter
22 mars och 29 mars träffas vi på Lilla
Björka kl. 19.00– 20.30
Bra barnböcker, fika och eld i öppna spisen.
22 mars pratar vi bland annat om 1970-talets barnböcker.
Alla är välkomna! Både de som var med de tidigare gångerna
och de som är nya.
		Kerstin Danielsson och Birgitta Hansson

Nu startar vi kören igen!
Gamla som nya körmedlemmar hälsas
välkomna till Bergs sockenstuga
torsdagar kl 19-20.30
Är du intresserad? Kontakta kantor
Elisabet Wallin 0760-271267,
elswalls@icloud.com

Påminnelse: Teater i Bergs bygdegård
Barnteater: Mirabell och Astrakan
Lördagen den 17 mars kl 15.00 i Bergs bygdegård.
Priset är 75 kr/person inkl fika.

Bibliotekarien

Fredagen den 6 april kl 19.00 visar
vi komedin ”Bibliotekarien” i Bergs
bygdegård. Priset är 200 kr inkl soppa &
bröd + kaffe.
Biljetter bokas hos Linnea Ivarsson på
070-305 64 83
Arr: Bergs bygdegårdsförening i samarbete med Regionteatern

Årsmöte med Bergs hembygdsförening
Söndagen den 25 mars kl 15.00 i Bygdegården
Sedvanliga årsmötesförhandlingar

Påsk i Bergs kyrka
Långfredagen 30 mars kl 10.00 hålls gudstjänst i Bergs kyrka.
Harald Gustafsson, Elisabet Wallin och Sångkören.

Sommarjobb?

Nu söker vi ungdomar som vill jobba på kaféet i Bergs
bygdegård 30 juni-15 juli. Är du över 14 år och tror att det
skulle vara något för dig? Hör då gärna av dig så snart som
möjligt till Tora Broberg på 072–7445449.

Program: Ett unikt byggprojekt:
Niklas Stangenberg (Stangenbergs byggnadsvård) berättar
och visar bilder. Han har tillsammans med Lars Nilsson
(Växjö byggnadsvård) återuppfört en timrad äldre
kvarnbyggnad med hjälp av äldre hantverkstraditioner.
Arbetet har pågått i Lädjasågen men beställare är Gnosjö
industrimuseum.
Hembygdsföreningen bjuder på kaffe och våffla
Välkomna/styrelsen

