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Stickkafe i sockenstugan fortsätter efter nyår med början
10 januari kl 14.00-17.00 varannan onsdag.
Välkomna med eller utan stickor bara en trevlig stund tillsammans.
					Linnea Ivarsson

Vårens teater i bygdegården - boka datum
Lördagen den 17 mars är det barnteater kl 15.00 i Bergs bygdegård,
"Mirabell och Astrakan". Priset är 75 kr/person inkl fika. Från 4 år.
Fredagen den 6 april visas komedin ”Bibliotekarien” kl 19.00 i
Bergs bygdegård. Priset är 200 kr inkl soppa & bröd + kaffe.

Grattis Barbro Ahl!
Barbro Ahl har utsetts
till Årets Bergbo
2017 för sitt arbete i
hembygdsföreningen där
hon under lång tid tagit ett
stort ansvar, både för den
utåtriktade verksamheten
och för hembygdsgårdens
skötsel.
Sockenrådets nästa möte: Torsdagen den 25 januari 2018 i Bergs
bygdegård. Ledamöter och suppleanter hälsas välkomna.

Bergbladet ges ut av Bergs sockenråd. Nästa blad kommer
ut i januari. 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
God Jul och Gott Nytt 2018
Trots att året går mot sitt slut är det mycket som händer
innan 2017 tackar för sig. Adventsfest, adventskaffe och
inte minst Bergs kyrkas återinvigning.

Röda korsets adventsfest
Röda korset i Berg bjuder in till traditionsenlig adventsfest
med luciatåg och auktion på skänkta varor. Gåvor till
auktionen mottages tacksamt.
Lördagen 9 december kl 18 i Bergs bygdegård.
							Välkomna!

Adventskaffe i Lilla Björka
Välkommen på adventskaffe i Elin Wägners Lilla Björka i Berg!
Söndag 10 december kl. 15 – 18
Vi bjuder på glögg, kaffe, lussebullar och kanske lite musik!
			

Stiftelsen Elin Wägners Lilla Björka

Julbön i Lädja missionshus
Julbön hålls i Lädja missionshus kl 16.30
på julafton. Välkomna!

Nyårskonsert "I vintertid"
Nyårskonsert i Lädjamissionshus
med Ida Gunnarsson Blom och
Annika Fritzson
Nyårsdagen, den 1 januari 2018, kl 17.00
En personlig konsert med mycket hjärta och vintrig kyla.
Konserten är gratis så kom i god tid.
							Välkomna!

Dansa ut julen i Berg
Vi dansar ut julen på kyrkbacken i Berg
söndagen den 14 januari kl 17.
Dans kring granen, glögg och korv.
Och så förstås tomtebesök och godispåsar
till barnen.
		Alla välkomna!
		/sockenrådet

Återinvigning och öppnande
av Bergs kyrka
17 december 2017 kl 10.00
Festmässa med biskop Fredrik Modéus
återinvigande av kyrkan
Lammhults kyrkokör under ledning av Elisabet Wallin
Joakim Wickström, trumpet
LarsGunnar Selinder, sång och präst
Gunnar Borén flygel och orgel
Medverkar gör också Thomas Petersson, Tobias Stark,
Thorsten Tiedt, Susanne Gustafsson m fl.

Varmt
välkomna!

Efter gudstjänsten
Kristoffer Tarstad, fastighetsingenjör, berättar om arbetet med att
återställa Bergs kyrka.

Därefter mingelfika
Fritt mingel i kyrkan med tilltugg
Varmt välkommen!
Lammhults församlingsråd

