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Nr 173
Oktober 2021

om utvecklingen
i vår bygd
den 19 januari.
Boka datum!

Bergbladet
Landshövdingen kommer till sockenstämman!
Alla Bergbor kallas till
sockenstämma tisdagen den
9 november kl 19 i Bergs
bygdegård. Då gästas vi
av landshövding Maria
Arnholm. Hon berättar om
sig själv och om länsstyrelsens
arbete. Välkommen att ställa
frågor!
Möt Maria Arnholm den 9 november.

Program:
- Årsmötesförhandlingar - Hedersutmärkelse delas ut
- Landshövding Maria Arnholm
- Smörgåstårta (specialkost anmäls till Lars-Erik 070-5175125)
					Välkomna! Bergs sockenråd

Julkonsert med
Musica Vitae och Elin Skorup
Regionens fantastiska kammarorkester kommer till
Berg. Tillsammans med sångerskan Elin Skorup
bjuder de på en stämningsfull konsert med
några av våra mest älskade julsånger.
I Bergs kyrka sönd 12 december kl 15.
Entré 150 kr, barn gratis.
Boka biljett: birgitta.k.hansson@gmail.com,
073 42063 66.

i samverkan med
Lammhults församling

Hembygdsföreningen avslutar säsongen

"Höstning" , både ute och inne, av hembygdsgården äger rum den
30 oktober kl 10.00-13.00. Vi avslutar med soppa.
Du är mycket välkommen!

Dags för Lädja Ladys!

Fredag 12 november kl 18 är det dags igen för
LädjaLadys! Alla kvinnor mellan 20 och 100 år
är välkomna till Lädja skola för en kväll med
god mat och prat. Anmälan till Steffi.

Kurser i hjärt-lung-räddning och
brandskydd

Badplatsföreningen har fått en hjärtstartare
som finns vid ingången till skolan och erbjuder
nu två kurser i samverkan med Säker by.
Deltagande på kursen är gratis. Anmälan till
steffi.tiedt@gmail.com eller 0704289519:
m HLR onsdag 24/11 kl 18 i Lädja skola
m Brandskydd 8/12 kl 18 i Lädja skola
			Lädja badplatsförening

Ljusstöpning

Den 21
november kl
15 planerar vi
ljusstöpning
i Lädja skola
Kolla på
Facebookbergsockenbor
ifall det blir
ändring.

Adventsfest

med luciatåg och auktion
Lördagen den 4 december kl 18 i Bergs bygdegård.
Vi serverar en enkel måltid och kaffe m kaka.

Luciatåg med barn från Berg
Lotterier - fiskedamm
Auktion. Vi hoppas få många gåvor till vår auktion. 		
Intäkterna går till Röda korsets hjälpverksamhet.
Entré inkl måltid: 60 kr. Barn t o m 15 år gratis.
Glöm inte kontanter!
Välkomna! Bergs Röda Korsgrupp
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! Musikkväll med Lalla Hansson & Ulf Nilsson
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27/11 kl 19.00 i Bergs bygdegård.
Anmälan till Linnea 076-8308248, entré 275 kr.

The Mats julshow

The Mats bjuder på ett livs levande gottebord med massor av
härlig julmusik! Till detta dukas Ingrid Brentels fantastiska
julbord upp.
Fred 10 dec och lörd 11 dec kl 18 i Bergs bygdegård.
595:-/person. Upp till 12 år, 295:-.
Anmälan till Linnéa Ivarsson 070-3056483 senast 30/11

Fredag 5/11 i Bergs kyrka
17.00 Musikandakt
Tobias Stark, Magnus
Jakopsohn
Kaffeservering kl 14-17.
Söndag 7/11 i Bergs kyrka
18.00 Minnesgudstjänst
Stark, Forsberg
Maja Stavert – sång
Johanna Stavert – cello

Söndag 21/11 i Bergs kyrka
10.00 Mässa
Charlotte Forsberg
Julstuga i Bergs bygdegård
den 22/11 kl 17.00 med pyssel,
gröt och skinksmörgås, kaffe
och pepparkaka.
Stickcafé i Bergs kyrka
varannan onsdag kl 13 (udda v.)

Välkommen att sjunga med oss i ALBA-kören!
Hör av dig till Lotta på sms 072-574 04 94

Bergslunds GOIF på gång!
Arbetet med att väcka liv i Bergslunds GOIF pågar för fullt. Under
sensommaren har vi röjt sly och klippt gräs, haft bollkul för de
mindre barnen och sökt pengar för ett utegym, pingisbord och en
grillplats.
Nu efterlyser vi hjälp med att bl.a. bygga en grind. Är det någon
som har lust att snickra och fixa är hen välkommen att höra av sig
till Kerstin Danielsson (0768-167 404, kerstindanielsson@hotmail.de).
Alla intresserade är välkomma som medlemmar! Kontakta Kerstin.

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

