Yoga i Lädja skola

Kom och yoga i höst! Välkommen med eller utan
yogaerfarenhet.
Torsdagar med start 29/10 och fram till jul,
i Lädja skola 19.15-20.30
Ta med egen yogamatta och gärna filt. Kostnad 50 kr/ gång.

Jag har över tio års erfarenhet av mycket yoga, men är dock inte
utbildad yogalärare. Det kommer bli ganska lugna yogapass 		
som man kan anpassa efter egen förmåga.

Anmäl via sms till Sofia Asplund 0739-223863

Passar inte bussen?

Prova Bergs mobilsamåkning, för plånbokens och miljöns skull.
Logga in på http://berg.mobilsamakning.se
Göra samåkandet till en vana.!
Lägg upp dina regelbundna
resor till jobb och träning. Men
glöm inte de spontanta resorna,
som är guld värda för den som
lagt en bevakning.

Efter skördefesten donerade badplatsföreningen nettot på
500 Skr till läkare utan gränser.
				
Lädja badplatsförening

Andelsmöte i bygdegårdsföreningen

Lördagen den 7 november med tema “ vårat gym” kl15.00.
Bergbladet ges ut av Bergs sockenråd. Nästa blad kommer
i november/december. Lämna ditt bidrag på tel 0472-74168
eller mejla till kerstin.haggren@bredband.net.
Mer information hittar du på Bergs hemsida:

www.bergsocken.se
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Solenergi

tema på sockenstämman
Alla hälsas välkomna till årets sockenstämma
torsdagen den 5 november kl 19 i Bergs bygdegård.
- årsmötesförhandlingar
- vi bjuder på smörgåstårta
- energirådgivare Magnus Jonasson, Växjö kommun.
Magnus Jonasson berättar om solvärme och solel, hur det
fungerar, vilka bidrag som finns att söka m m.
Han har med sig en del utrustning, solpaneler och liknande,
som vi får “klämma på”. Vi får därefter chansen att ställa
frågor.
Välkomna!				
Sockenrådet		

Välkommen till Röda korsets

adventsfest

Fredagen den 4 december kl. 19.00 i Bergs bygdegård
(Observera både veckodag och tid!!!)
Fest enligt traditionen: Lucia kommer, lotterier, fiskdamm
och auktion på skänka varor.
En enkel måltid och kaffe serveras.
Gåvor till auktionen mottages tacksamt.
Entré: 60 kronor inklusive måltid. Barn under 15 år gratis.
				
Varmt välkommen
			
Styrelsen för Bergs Rödakorskrets

Adventsmarknad
på Lilla Björka
Söndag 6 december kl 14–18
på Lilla Björka
Konst- och hantverksmarknad med lokala deltagare från
Bibbs i Stallet.
l Sofia Asplund, keramik l Helena Elisabeth, textil l Maria Ahl
Zanier, konst l Maria Bjurström, ullprodukter l Lennart Zadig,
silversmide
Grönsakswok från Muurika över öppen eld, glögg, kaffe och
lussekatter och annat mys.

Arr. BiBBS och Stiftelsen Elin Wägners Lilla Björka med stöd av Växjö kommun

Cadillac Band
kommer till bygdegården 20 november kl 19. En riktigt
svängig kväll utlovas.

Smålands kulturfestival
29 oktober–1 november
En piga bland pigor
Anna Hylander, filmare och regissör kommer
till Lilla Björka under Smålands kulturfestival
och berättar om sin TV-dokumentär om Ester
Blenda Nordström.
Ester Blenda var en modern, äventyrlig kvinna som redan
1914 skrev reportage, som en man som hette Wallraff så
småningom skulle ge namn åt.
Söndag 1 november kl 15.00 på Lilla Björka. Entré 100:- inkl
kaffe.
Blommande rum
Lördag 31 oktober kl 10.00, Norrgavel Lammhult
Blommande rum med Gunnar Kaj som berättar och skapar
i Norrgavels rum med växtlighet från Klockaregårdens
Trädgårdsbutik.
När världen dansar på en sillnacke
Lördag den 31 oktober kl 12.30, Aneboda kyrka
En musikaliskt och litterärt möte kring Agneta Horns
dramatiska liv med musik och berättelser om kärlek, krig,
sorg och längtan. EvaMarie Agnelid, sång, Anders Persson,
piano , Karin Milles, författare och berättare
Fotograf Pelle Wahlgren presenterar Konst i Konsten
Han har fotograferat ett antal kvinnliga konstnärer som sedan
bearbetat sina egna porträtt. Pelle har öppet i sin ateljé i Öhr
fredag – lördag 11-17 och söndag 11-15.
Fler arrangemang på smalandskulturfestival.se

