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Bergs skytteförening ordnar luftgevärsskytte. Terminsstart
torsdagen den 27 september kl 18.
Alla från 6 år är välkomna.
Kontakt: Lars-Göran Pehrsson, Ernatorp

Cornelias gympa
Cornelias måndagsgympa har redan dragit igång (från 10
september). I Bergs bygdegård kl 18.30.

Debattartiklar om oskyddade trafikanter
Sockenrådet arbetade under våren mycket med att väcka
opinion för att få en bättre trafiksituation för gående och
cyklister på landsbygden.
I april publicerades en debattartikel i Smålandsposten. Under
sommaren har den i förkortad version också varit publicerad
i Land och ATL. Berätta hur du tycker vi ska gå vidare med
dessa frågor!
http://www.smp.se/debatt/landsvagarna-ar-inte-bara-till-forlastbilar/
Sockenrådets: Träffas lördagen den 25 september kl 19 i
bygdegården. Alla ledamöter och suppleanter välkomna.

Bergbladet ges ut av Bergs sockenråd. Nästa blad kommer
ut 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
Summering Bergveckan
Den varmaste sommaren i mannaminne är ett minne blott och
vi går mot höst. Även om sommarvärmen håller sig kvar vissa
dagar.
Det varma vädret påverkade även årets Bergvecka. Riktigt
soligt väder är inget utflyktsväder, det vet vi sedan tidigare.
Men publiktillströmningen var ändå god, på sina håll mycket
god. När Sverige spelade match i fotbolls-VM var det dock
ingen trängsel...
Vi tackar alla som på olika sätt bidragit till en fantastisk vecka.
Väl mött nästa år!

Säsongens sista söndagskafé på Lilla Björka
Lädja badplatsförening är värd
för sommarens sista kafé på Lilla
Björka.
Det blir tårtkalas söndagen den 7
oktober kl 15-18. Välkomna!

Teater i bygdegården
Påminnelse:

Bergs scoutkår 70 år

Det firar vi ute vid scoutstugan lördag 22 september.
Vi startar 15.00 och fyller eftermiddagen och kvällen med
scoutiga aktiviteter, festmiddag och lägerbål.
Vi hoppas att många nuvarande och tidigare scouter med
familjer vill komma och fira med oss.
Känner ni tidigare Bergscouter som flyttat från socknen
så bjud gärna in dem.
Anmälan omgående till Meta Johansson,
meta.kajsebo@hotmail.com eller 070-2577013.

Årsmöte i Lädja badplatsförening
Den 19 oktober kl 18 håller Lädja badplatsförening årsmöte i
Bergs bygdegård.
Anmälan till mat, kontakta Evert 0703275810 senast den 12
oktober. Välkomna!

I höst kommer det efterfrågade teatersällskapet Panikteater
till bygdegården igen. Denna gång blir det teatern ”Frieriet”
som bjuder på både humor, kärlek och musik så boka redan
nu in fredagen den 9 november kl 19.
I priset (250 kr) ingår soppa med bröd och kaffe.
Boka datum redan nu:

Sockenstämma i Berg
Söndag 28 oktober kl 16 i bygdegården

Preliminärt program:
- Föreningsmingel för nyinflyttade och andra Bergbor.
- Sockenstämma med val av sockenråd mm
- Smörgåstårta
- Musik med Mats & co
Vem vill du se som Årets Bergbo?
Har du förslag på vem som ska få utmärkelsen i år?
Kontakta då någon i sockenrådet, eller ordf Lars-Erik
Persson, 070-5175125. Ledord är: Aktuell, Ideell, För
bygdens bästa.

