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Nominera Årets Bergbo!

Vem har gjort sig förtjänt av utmärkelsen Årets Bergbo 2016?
Tänk på de tre ledorden: aktuell – ideell – för bygdens bästa.
Lämna ditt förslag till ordföranden Lars-Erik Persson senast
10 oktober. Mejla jps.ladja@gmail.com, eller ring 75081,
070-5175125.

Prova mobilsamåkning
– för plånbokens
och miljöns skull!
http://berg.mobilsamakning.se/

Mobilsamåkningen är ett smart sätt att utnyttja de bilar som
ändå rullar till och från Berg. Taxan är fastställd och du åker
med "känt folk" från bygden som godkänns av våra egna
administratörer. Du kan lätt se vilka transporter som går eller
bevaka de nya skjutsar som läggs in. Och det kostar inget att
logga in! Prova du också!

Bergbladet
Sockenstämma i Berg
Alla Bergbor hälsas välkommen till stämma
Torsdagen den 27 oktober kl 19 i Bergs bygdegård.
Program:

Sockenrådets nästa möte: Onsdag 12 oktober kl 19 i
bygdegården. Ledamöter och suppleanter hälsas välkomna.

Bergbladet ges ut av Bergs sockenråd. Nästa beräknas
komma i november. Lämna ditt bidrag på tel 0472-74168
eller mejla till kerstin.haggren@bredband.net.
Mer information hittar du på Bergs hemsida:

www.bergsocken.se

4 Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
4Årets Bergbo utses.
4Historikern Olle Larsson, som bland annat skrivit
historiska reportage och krönikor i Smålandsposten,
berättar runt ämnet "Smålands historia".
4 Vi serverar smörgåstårta och kaffe!
					
Välkomna! /sockenrådet
Möt andra Bergbor!
Gå med i gruppen bergsockenbor på Facebook! Gilla Bergveckan!

Favorit i repris:

Skördefest med soppkvällsmat
och skördeswap!
Plats: Lädja skola
Tid: Fredag 7 oktober klockan 18 och framåt
Soppa av lokalt odlade grönsaker, bröd och kaffe 40:Har du överskott av något från årets skörd eller gjort sylt
eller dylikt? Ta med dig något du odlat, plockat, lagat, bryggt
eller bakat och byt mot något annat gott på Skördeswapen!
Lädja badplatsförening hoppas
på en trevlig höstkväll
i skolan. Alla är välkomna!

Årsmöte Lädja badplatsförening
Fredagen den 14 oktober är det årsmötet kl 19 i bygdegården.
Efter mötet blir det som traditionen bjuder, god mat. Föranmälan
till Evert eller Marita. Kallelsen kommer i brevlådan.

Teater i bygdegården
Regionteatern kommer till bygdegården fredagen den
4 november kl 19.00 med föreställningen Varje våg av av
Vilhelm Moberg, Maryam Mirzaei.
Ihopträngda på skeppet mot Amerika mal tankarna i huvudena på
Vilhelm Mobergs utvandrare.
Hur kommer det bli? Vad har jag gett mig in på?
Emma Broström dramatiserar kapitlen om resan till den nya
kontinenten tillsammans med ny text av personer som idag
är på flykt.
Entré: 200 kr inkl soppa plus kaffe.
Anmälan till Linnéa 0472-740 85, 070-305 64 83.

The Cadillac band
Nostalgirock i bygdegården fredagen den 18 november kl 19.
Anmälan till Linnéa 0472-740 85, 070-305 64 83.

Bergslunds förskola

Boka datum
för Röda korsets Adventsfest 3 december kl 18 i
bygdegården. Traditionsenligt med luciatåg och auktion på
skänkta varor.

Bergslunds föräldrakooperativ startar nu sitt 27 läsår. Om du är
i behov av förskole- eller fritidsplats hör av dig till: Förskolechef
Maria Ericsson maria@bergslund.se 0472–720 50

Är du intresserad

Stickkafé i sockenstugan
Stickkaféet
i sockenstugan träffas onsdagar kl 14-17 varannan
				
vecka ( 5 okt). Alla välkomna med eller utan stickor. Kontakt:
Linnea Ivarsson, tel 070-3056483. Välkomna!

av att engagera dig i Röda Korset i Berg? Dina krafter behövs!
Kontakta Inger Skogström 070-697 20 21.
Röda Korset är en humanitär rörelse över hela världen. Den grundades för att
skydda mänskligt liv och hälsa samt lindra mänskligt lidande, både långt borta och
på hemmaplan.

