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Coronapandemin påverkar i hög grad våra liv just nu, med
en stark smittspridning och nya än striktare regler.
Det gör att flera planerade aktiviteter som "alltid" brukar gå
av stapeln får ta paus.
Röda korsets adventsfest är ett sådant exempel.
Ljunsstöpningen i Lädja ett annat.
Julbönen som brukar hållas i Lädja missionshus var tänkt
att istället hållas i Bergs kyrka. Men i skrivandets stund är
det ytterst osäkert om det blir någon julbön
över huvud taget.
En sak är dock säker: Det blir jul i år igen,
om än en annorlunda sådan! Håll i – håll ut!
Sockenrådet hoppas att vi kan dansa ut julen på
traditionsenligt sätt den 17 januari kl 17 på kyrkbacken om
pandemiläget tillåter. Aktuell info på bergsocken.se

Försäljningen av
Bergs sockenstuga
Vid vårt senaste sammanträde med församlingsrådet
i Lammhults församling, informerade fastighetschef
Mats Lindblad om arbetet med försäljningen av Bergs
sockenstuga.
Han visade ett förslag till avstyckning av tomt för
sockenstugan inför kommande försäljning.
Förslaget innebär att större delen av den parkering
som nu finns vid sockenstugan kommer att inkluderas
i tomten och då inte kommer att kunna användas som
parkering för kyrkan.
Enligt Mats Lindblad har man inte för avsikt att skapa
nya parkeringsplatser, som skulle kunna ersätta den
parkeringsyta man förlorar.
Frågan är alltså om man inte behöver utöka
parkeringsmöjligheterna vid kyrkan. Vid större
samlingar har det ju varit problem med plats redan
med nuvarande parkering. Parkering behöver ju också
ordnas klokt ur trafiksäkerhets synpunkt.
					Gunnar Petersson
lll
Sockenrådet har stämmans uppdrag att bevaka frågan.
Har du tankar och idéer om sockenstugans framtid,
kontakta någon i sockenrådet.
På grund av rådande pandemi så vet vi inte hur vårt
gudstjänstutbud ser ut i advent- och jultid ännu.
Vi hänvisar till vår hemsida, annonsering
i bland annat Smålandsposten, sociala
medier och affischering.

Bygdegården söker
utevaktmästare
Bergs bygdegård söker utevakt
mästare efter Gunnar Olofsson
som slutar vid nyår. Uppdraget är
arvoderat, intresserade kan vända
sig till Cornelia 070-7272018 eller
någon i styrelsen för mer info.
lll

De som bor i Berg socken kan hyra
bygdegården till halva priset så länge
pandemin pågår för att familjer ska
kunna träffas och hålla avstånd. Gäller
när antalet som får träffas blir mer än 8
personer
Gymmet är öppet men Corona
restriktionerna gäller

Missade du
Naturmorgon

i P1 som sändes
från Lilla Björka
den 3 oktober?
Hela programmet
går att lyssna på
i efterhand på
Sverigesradio.se

lll

I december
kommer en
stipendiat till
Lilla Björka – Sara
Parkman.

UNDER DESSA "WILD & CRAZY" TIDER
HAR JAG BESLUTAT ATT GÖRA ETT ANNORLUNDA

HOS MAZART I BERG

Helgen 1:Advent
Lördag & Söndag kl 14-17
MED ETT BORD UTANFÖR ATELJÉN
OCH MÅNGA FINA JULKLAPPS TIPS!

Ring 0708 537 538
Om ni vill ha en egen visning

Vad gör vi med bastun
och fotbollsplanen?
I förra Bergbladet väckte
sockenrådet frågan om bastun,
byggd 1946, och fotbollsplanen
i Bergs kyrkby. Finns intresse
att rusta upp anläggningarna
i användbart skick? Är det här
något som du skulle vilja jobba
med? Kontakta BG Andersson
070-5355502 eller någon annan i
sockenrådet.

Sockenrådets ledamöter:

Lars-Erik Persson (ordf), Lädja,
mobil: 070-517 51 25
Mats Ericsson, Håknahult
Anna-Carin Lindqvist, Lövhult
Gunnar Petersson, Slätthult
Eva Bünger, Lädja
Birgitta Pettersson, Bredhult,
Anders Thomasson, Källehult
Erik Hansson, Matkull
Kerstin Haggren, Ramsås
Lars Nyvall, Fagerås
Marie-Sabina Månsson, Berg
Maria Ahl Zanier, Berg
Jonas Björklund, Berg
Maria Bjurström, Ernatorp
Karl Larsson, Torset
Bengt-Göran Andersson, Hjulatorp

Rapport från Bjursjö

Stiftelsen Gustafs Bjursjö
har besiktigat årets utförda
arbeten, bl a ett borttaget
hägn som uppförts efter
stormen 2005 för att gynna
återbeskogning med
främst tall. Intrång av älg
hade skett under åren så
skyddseffekten uteblev.
Istället har en blandskog
av löv och gran etablerat
sig. Skötseln av natura 2000
områden i inägomarken
och på Sjöudden har gett
gott resultat. Styrelsen
välkomnar alla att vandra
i Bjursjö marker och då
särskilt till Sjöudden med
dess torplämningar.

		Karl Johan Krantz

Vi önskar er alla

God Jul &
Gott Nytt År

Bergbladet ges ut av Bergs sockenråd. Lämna ditt bidrag
på tel 070-6538516 eller mejla till
kerstin.haggren@bredband.net.
Mer information hittar du på Bergs hemsida:

www.bergsocken.se

