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Gamla som nya körmedlemmar hälsas
välkomna till Bergs sockenstuga
torsdagar kl 19-20.30
Är du intresserad? Kontakta kantor
Charlotte Forsberg, 072-5740494

Trygga gatan motar inbrottsvåg
Det har varit en rad inbrott i bygden den senaste tiden.
För några år sedan gick många med i Grannsamverkan för att
få mer information från polisen och bättre kunna skydda sig
från oönskade besök. Informationen gick ut via sms.
Sedan en tid skickar polisen ut information i ett nytt system,
kallat Trygga gatan. Tyvärr har inte informationen varit lika
snabb och heltäckande som tidigare och uppslutningen kring
det nya systemet är heller inte lika stor.
För att få mejlen från Trygga gatan måste man anmäla sig.
Instruktion för hur du gör hittar du på bergsocken.se.
På en del håll i bygden fortsätter kontaktpersonerna att skicka
vidare information från polisen via de gamla sms-listorna.

Sockenrådets: Nästa möte onsdagen den 16 januari kl 19 i Bergs
bygdegård. Alla ledamöter hälsas välkomna!

Bergbladet ges ut av Bergs sockenråd. Nästa blad kommer
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
Slutet gott!
Året 2018 laddar för slutspurt, med advents- och julaktiviteter.
Första advent firas i Bergs kyrka knappt ett år efter
återinvigningen. Men det finns arbeten som återstår att göra i
kyrkan. Mer om det på nästa sida.

Adventsfest med lucia och auktion
Missa inte Röda korset traditionsenliga
Adventsfest den 8 december kl 18 i bygdegården.
Det blir bland annat luciatåg med bygdens ungdomar och
auktion på skänkta varor.
Inträde: 60 kronor inklusive en enklare måltid. Välkomna!

Svartrotens Julkafé den 1 december!

Bergs kyrka - ett år efter återöppnandet
Vi glädjer oss åt kyrkans renovering och att Bergs vackra kyrka nu åter är
öppen. Men det finns också en del saker som oroar oss.
Arbeten som vid återöppnandet
återstod att göra
Ett stort antal uppgifter kvarstod
vid återöppnandet av kyrkan i
december 2017. Dessa arbeten har
avstannat på ett helt ohållbart sätt.
Kyrkans uppvärmning har inte
fungerat på ett fullgott sätt.
Dagvattenanläggningen har inte
färdigställts. Psalmböcker liksom
sittdynor till bänkarna har inte
införskaffats. Utöver detta har ett
stort antal arbeten i kyrkorummet
och på kyrkogården inte utförts
snart ett år efter invigningen.
Vi har påtalat detta på olika sätt
i arbetsgruppen för kyrkans
renovering och senast genom en
skrivelse till kyrkofullmäktige i
Växjö pastorat.
Under vecka 46 har
värmeanläggningen varit i drift
och hållit kyrkan varm. Frågan om

Inköpsföreningen bjuder in alla nuvarande, blivande
medlemmar och nyfikna till Julkafé med lussebullar,
julmusik, och julpyssel den 1 december från kl 15.00.
Svartroten är en inköpsförening där medlemmarna beställer
ekologisk mat till grossistpris tillsammans.
Om du vill bli medlem visar vi hur du gör och vad vi har för
sortiment.
Alla är välkomna! /Styrelsen: Sofia, Simon, Maria och Jonatan

Jul i Svenska kyrkan

anläggningen nu klarar sin uppgift
kvarstår.

Fira första advent i Bergs kyrka

Etapp två - att fullfölja det
planerade arbetet med kyrkans
renovering (inglasning mm)
Pastoratet sökte antikvariska
medel för arbetena för år 2019.
Medel har av olika skäl inte
ställts till förfogande. Ny ansökan
ska inlämnas för år 2020. Detta
innerbär att dessa arbeten skjuts på
framtiden.

Julbön i Lädja missionshus

Det är vår förhoppning att de
problem som finns kommer att
lösas på ett positivt sätt och att
det blir en öppen kyrka med väl
fungerande verksamhet.
Vi ser fram emot en fin gudstjänst
den 1:a advent och hälsar er alla
varmt välkomna till Bergs kyrka!
		Gunnar Petersson

Adventsgudstjänst 2 december kl 10.
Alba-kören sjunger. T Stark. C Forsberg.
Glögg och pepparkakor.

Julbön på julaftonkl 16.30. Thorsten Tiedt.

Nyårskonsert i Lädja missionshus

Stämningsfull nyårskonsert i Lädja missionshus på
nyårsdagen kl 17 med Ida Gunnarsson Blom och vänner.

Trettondedagen i Bergs kyrka

Ljusgudstjänst på trettondedag jul, 6 januari kl 15.
L. Johnsson och S Dahlén.
www.svenskakyrkan.se/vaxjo/lammhults-forsamling

