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Bergbladet
Hösten är här
Stickkafé i Bergs kyrka:

I kyrkan har vi stick kafe varannan onsdag, jämna
veckor. Nästa den 2 oktober. Välkomna alla för en stunds
gemenskap. Medtag vad du vill äta till, kaffe bjuder vi på.
Kontakt: Linnea Ivarsson.
Sommarens sista kafé i Lilla Björka

Badplatsföreningen bjuder in till det årliga Tårtkalaset!
Festen går av stapeln den 6 oktober på Lillabjörka kl 15-18.
Välkomna!

Sockenstämma

		
Söndagen den 27 oktober kl 16.00
i Bergs bygdegård.

MusikQuiz
•
•
•

med Per Renevall

Stämmoförhandlingar,
med val av sockenråd.
Årets Bergbo
Vi bjuder på smörgåstårta

Vem vill du ska bli Årets Bergbo?
Du har chans att föreslå någon eller några som du 		
tycker uppfyller kriterierna: aktuell - ideell - för 		
bygdens bästa. Hör av dig till Lars-Erik Persson, Lädja.
senast den 15 oktober.

Årsmöte med Lädja badplatsförening
Alla medlemmar och intresserade i alla åldrar är inbjudna
till Lädja Badplatsföreningens årsmöte 2019.
Mötet börjar kl 18 den 18 oktober i bygdegården och
efterföljs av trevlig gemenskap och god mat. Någon tävling
och lotteri utlovas också. (Ta gärna med ett litet paket till
lotteriet)
Anmälan till Evert 75002 eller sms till Steffi 0707356579.
Boka redan nu! Röda korsets Adventsfesten den
7 december i Bergs bygdegård

Kort
information
om Bergs
kyrka
Vid möte med kyrkorådets arbetsutskott den 17/9 fick vi
beskedet, att man för närvarande inte avser att genomföra
den inglasning av kyrkans nedre del som planerats.
Vi fick också beskedet att sockenstugans försäljning
planeras ske under 2020.
Arbetsgruppen för renoveringen av Bergs kyrka
Janeth Ståhl		
Linnea Ivarsson
Gunnar Petersson

Föräldragrupp med sång
i Bergs Sockenstuga
10/ 10 och 7/11 kl. 14:30-16:30
Sång, pyssel, lek och fika.
Inger Spjut

Söndag 3 november
Bergs kyrka 10:00
Mässa i allhelgonatid
Christopher Meakin, LG
Selinder, Gunnar Borén

Söndag 27 oktober
Bergs kyrka 14:00
Gudstjänst
Heidi Sydmark, Tobias Stark,
Magnus Jakopsohn
Stipendieutdelning
Edvin Sydmark med vänner
spelar

Måndag 18 november
Julstuga i Bergs bygdegård,
kl 17:00
Pyssel, risgrynsgröt,
skinksmörgås, kaffe och
pepparkakor.
Ingen anmälan. Inger Spjut

Fredag 1 november
Öppen kyrka 14:00- 17:00
Berg: Musikandakt 16:00
Kaffe serveras

Om årets älgjakt

Älgjakten startar
måndagen den
21 oktober inom Bergs
älgskötselområde. Jakten
är som intensivast under
första veckan och mattas
sedan av till främst
helgerna.
Skötselområdet är på cirka
15 000 hektar och innefattar hela Bergs distrikt (socken). Jaktens
syfte är att vidmakthålla en livskraftig älgstam med god genetisk
kvalitet. Vidare skall en riktad avskjutning medverka till att
höja kalvarnas medelvikter från dagens låga värden. Småkalvar
blir i vuxen ålder svaga individer och ger dålig avkomma.
Skötselområdet har en av länsstyrelsen godkänd plan som anger
hur många vuxna och hur många kalvar som skall skjutas.
De som brukar röra sig i skog och mark bör hålla reda på om
det jagas eller inte. Vid vistelse i skogen under jakten är det av
säkerhetsskäl bra att ha kläder med signalfärg.

						Karl Johan Krantz

Sockenrådets nästa möte är onsdagen den 16 oktober
kl 19 i Bergs bygdegård. Alla ledamöter hälsas välkomna.

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

