Passar inte bussen?

Möt andra Bergbor!
Gilla bergsockenbor på Facebook!
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Prova Bergs mobilsamåkning, för plånbokens och miljöns skull.
Logga in på http://berg.mobilsamakning.se
Göra samåkandet till en vana.!
Lägg upp dina regelbundna
resor till jobb och träning. Men
glöm inte de spontanta resorna,
som är guld värda för den som
lagt en bevakning.
Du som precis börjat gymnasiet: Tänk på att det kan finnas
möjlighet att ta sig till och från skolan på "udda" tider!

Upphittat spel
Under Bergveckan glömde någon kille i 10-årsåldern ett
Nitendo spel, 3DS står det på spelet.
Han var och tittade på när de spann garn i Sockenstugan i början
av veckan, lade det på ett skåp och på kvällen hittade en av
utställarna det.
Det finns att hämta hos mig Linnea Ivarsson eller ring
0703056483.

Cadillac Band
kommer till bygdegården 20 november. Boka redan nu!
Sockenrådets nästa möte hålls tisdagen den 13 oktober kl 19.00 i
bygdegården. Ledamöter och suppleanter hälsas välkomna.

Bergbladet ges ut av Bergs sockenråd. Nästa blad kommer
i okt/nov. 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
Hösten börjar med tårtkalas på flera håll. Både
badplatsföreningen och förskolan i Berg jubilerar. Passa på
att uppmärksamma viktiga verksamheter i bygden.

Badplatsföreningen fyller 40 - tårtkalas!
Lädja Badplatsförening fyller 40 år och passar på att fira
födelsedagen i samband med föreningskaféet på Lilla Björka.
Söndagen den 4 oktober kl 15–18 är alla välkomna dit för fika
(tårta!) och prat!

Fira förskolan 25 år!

Den 3 oktober firar föräldrakooperativet Bergslunds
för skola 25 år. Vi vill då passa på att bjuda in alla som
har någon anknytning till förskolan till öppet hus med
tårtbuffé. Varmt välkomna från kl 14.30 till ca 16. Ju fler
desto roligare!
				

Solceller tema på sockenstämma
Vid nästa sockenstämma kommer det att handla om
solenergi och solceller.
Datum är ännu inte bokat, men årsmötet hålls i slutet av
oktober alt början av november.
Mer information på bergsocken.se så fort vi vet mer,
samt i kommande Bergblad.

Höststädning i hembygdsgården

Hembygdsföreningen har höststädning den 17 oktober med
start kl 10.00. Alla är välkomna att hjälpa till!

Andelsmöte i bygdegårdsföreningen

Lördagen den 7 november med tema “ vårat gym” kl15.00.

Årsmöte för Lädja badplatsförening
Badplatsföreningen har årsmöte
fredagen den 16 oktober kl 19.
Efter mötet blir det lite underhållning och sedan mat.
Anmälan till maten lämnas senast den 9/10 till Evert 75002
eller Marita 75081.

After Work
i skördetid

Kom och ät, drick och umgås i
badplatsföreningens mysiga lokal!
Fredag 2 oktober i Lädja skola
Soppa på grönsaker från bygden serveras från klockan 17.30,
kostnad 40 kr, barn 20 kr.
Ta med dig grönsaker eller något hemlagat du har överskott
utav. Så gör vi en skördemarknad där man kan köpa eller
byta med varandra.
Det kommer också finnas möjlighet att göra
och dricka olika goda och nyttiga smoothies av
nyskördat.
Det är ju också fredag och After Work, så ta gärna

Ta med! med en öl eller två om man vill!

						

Välkomna!

En piga bland pigor
Anna Hylander, filmare och regissör kommer till Lilla
Björka under Smålands kulturfestival och berättar om sin
TV-dokumentär om Ester Blenda Nordström.
Ester Blenda var en modern, äventyrlig kvinna som redan
1914 skrev reportage, som en man som hette Wallraff så
småningom skulle ge namn åt.
Söndag 1 november kl 15.00 på Lilla Björka. Entré 100:inkl kaffe.
Fler arrangemang på smalandskulturfestival.se

