Vill du ha fiber
till din fastighet?
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Bredband i Berg Södra genomför ett nytt projekt för att
erbjuda fiber till de fastigheter inom området som inte redan
är anslutna.
Om det finns någon som är intresserad och som inte redan
blivit kontaktad så ring eller mejla till:
Birgitta Hansson, 073 420 63 66,
birgitta.k.hansson@gmail.com.
Senast 10 september !

Boka datum redan nu:
k Fredag 13 oktober. Lädja badplatsföreningen håller
årsmöte. Anmälan till Evert eller Steffi.
k Måndag 20 november. Julstuga i bygdegården, start kl 17.
Arr: Svenska kyrkan.
k Fredag 24 november. Cadillac Band kommer till
bygdegården.

Sockenrådets nästa möte hålls den 13 september hemma hos Lars
Nyvall i Fagerås. Alla ledamöter och suppleanter hälsas välkomna.

Bergbladet ges ut av Bergs sockenråd. Nästa beräknas
komma i oktober. 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
Laddat för höst
Man kanske inte riktigt vill snacka att sommaren är slut.
Men höstens aktiviteter är i alla fall på gång. Det märks i
detta Bergblad.

Nominera Årets Bergbo!

Vem har gjort sig förtjänt av utmärkelsen Årets
Bergbo 2017? Tänk på de tre ledorden: aktuell
– ideell – för bygdens bästa.
Lämna ditt förslag till ordföranden Lars-Erik
Persson senast 13 september. Mejla jps.ladja@gmail.
com, eller ring 75081, 070-5175125.
Möt andra Bergbor! Gilla bergsockenbor på Facebook!

Höstens luftgevärsskytte
Torsdagar kl 18 i Bergs bygdegård med start 21 september.
Lägsta ålder sex år.
Kontakt: Lars-Göran Pehrsson 073-6943747

Teater
i Berg

Jaktskytte vid skjutbanan i Berg

Kl 18 på onsdagar jämna veckor fram till älgjakten.
Det vill säga den 6 september, 20 september och 4 oktober.
Obs! Skjutbanan är öppen för eget övningsskytte på valfri tid
för medlemmar.
						
Bergs skytteförening
Det är teater i Bergs bygdegård fredag 20 oktober 19.00

Föreningskafé
i Lilla Björka
Föreningar i Berg arrangerar
föreningskaféer i Lilla Björka vid
ytterligare ett par tillfällen i år.
Då har du möjlighet att njuta av
kaffe, kaka, sällskap, huset och trädgården.
Söndagen den 3 september kl 15-18:
Lädja badplatsförening ställer till med tårtkalas i Lilla Björka.
Söndagen den 1 oktober kl 15-18:
Bergs NSF-scouter ordnar fikat.

Cornelias måndagsgympa börjar den 18 september kl 18.30
i bygdegården. Alla välkomna!

”Två systrar och en
begravning”

Det är Panikteatern, en fristående teatergrupp från Uppsala,
som ger den. Föreställningen bjuder på komik, dramatik,
och en rejäl dos musik i en historia att identifiera sig med, att
känna igen. Ja, om inte hos sig själv så i alla fall hos grannens.
Biljetter beställs på 070-3056483.

Stickkafé även utan stickor...
Stickkafè blir det i sockenstugan Berg från onsdagen den 6
september kl 14–17 och därefter varannan onsdag .
Alla hjärtligt välkomna, män likväl som kvinnor. Bara för att
träffas och prata fika och ha kul!
		
Välkomna /Linnea Ivarsson.

