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En "riktig" Bergvecka
I år blir det äntligen en Bergvecka på mer normala villkor. 
Det finns både nya platser och nya programpunkter med i 
programmet. Och det allra bästa: Det blir ett sommarkafé i 
bygdegården under Bergveckan. Något tryckt programhäfte delas 
inte ut i år, men ni kan följa oss på sociala medier och hitta det 
fullständiga programmet på bergsocken.se redan nu!. 

Invigning av Björkängen och  
grillkväll för Bergborna under Bergveckan

Lördagen den 9 juli invigs byns nya samlingsplats Björkängen 
(fotbollsplanen i Berg). Under eftermiddagen ordnar Bergslunds 
GOIF aktiviteter för stora och små.
Senare på kvällen ordnar sockenrådet, lite under radarn för det 
digra Bergveckanprogrammet, en grillkväll för Bergbor som vill 
träffas under enkla former. Vi tänder grillarna men du tar själv 
med det du vill äta och dricka. Glöm inte något att sitta på. 
Tid: Lördag 9 juli. Invigning kl 15.00. Grillkväll från kl 19.00.
Plats: Björkängen (gamla fotbollsplanen i Berg).



Slåttergille med demonstration av knackeliemetoden
Fredagen den 22/7, start kl 19. Slåtterorkester, 
slåttergröt och kaffeservering.

Friluftsgudstjänst på Gamla kyrkogården
I samarbete med Lammhults församling (se sista sidan). 
Söndagen den 21/8  kl 14.00. Hembygdsföreningen bjuder på kaffe 
med dopp.

Rotevandring i  Håknahult lördagen den 3/9 kl 15.00 Samling på 
anvisad plats.

Hembygdsgården är öppen under Bergveckan (se särskilt 
program) och följande söndagar 17/7, 24/7, 31/7  7/8, och 14/8  
kl 14-17. Våfflor serveras.

Sommarkvällar i lilla Björka

Sommarens utställningar

6 juli kl. 18.00 - Kyrkstallet, Lilla Björka 
”Tusen år i Småland”. Tine Winther, verksamhetsledare 
Sagobygden berättar skrönor och sägner ur Elin Wägners bok.

3 augusti kl. 18.00  - Kyrkstallet, Lilla Björka
”Elin – inspiratör för nya generationer ”. Elisabet Gerle, professor 
emerita och författare. Aktuell med boken om den stora fredsresan 
”Allt är omöjligt. Och vi ger oss inte”.

10 augusti kl. 18.00 - trädgården
Konstvandring i Elins hage. Nicolas Hansson, Smålands 
konstarkiv. Lilla Björkas trädgård. Gratis!

Sommar i hembygdsgården

Sommarkvällar i Lilla Björka
Entré 150 kr inkl. kaffe och hembakat. 
Förhandsanmälan till Birgitta Hansson   
073-420 63 66 eller birgitta.k.hansson@gmail.com

Lilla Björka är öppet för besökare med guide/värdinna
2 juli - 14 augusti kl. 12.00 - 18.00 alla dagar utom måndagar.
Visning varje dag kl 15. Flera utställningar.



Sommarens program:

Sigrid & draken
barnföreställning måndag 4 juli kl 16, Galleri Söreskog
I föreställningen får barnen uppleva ett äventyr, rytmisera och sjunga 
tillsammans med spännande musikinstrument och riksspelman Anna 
Rynefors. Entré: Barn gratis, vuxna 100 kr.

”Want to buy some illusions?”
Lördag 6 augusti kl 18, Galleri Söreskog
Anna-Lu Franz (sång) & Anna Buchenhorst (piano) med tolkningar av 
Marlene Dietrich, Bertholt Brecht, Kurt Weill m.fl. Entré: 150 kr

NYTTfestivalen
Fredag 19 aug kl 19 och lördag 20 aug kl 15, Galleri Söreskog
För sjätte året kommer NYTTfestival till Berg. Musikerna spelar 
framförallt  nyskriven svensk musik. Program på www.nyttfestival.se

Konsert ANNA JÄRVINEN
Fredag 8 juli kl 19, Galleri Söreskog
En av Sveriges mest mångsidiga artister 
kommer till Berg tillsammans med 
pianisten Fredrik Swahn. Entré: 200 kr
Begränsat antal platser!

Föranmälan för samtliga program:
Mejla birgitta.k.hansson@gmail.com eller 073-420 63 66.

Konst i Elins hage – årets sommarutställning på Lilla Björka
I Lilla Björkas trädgård visas i sommar verk av Kaj Engström, 
Remus Wilson, Hayder Ali, Kajsa Haagen, Ludvig Ödman, Mia 
Ångman, Hans Hedlund, Bodil Hörlén, Horst Eckhart, Annkristin 
Andersson, Siri Derkert (permanent verk). 



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

LAMMHULTS FÖRSAMLING

Under Bergveckan 2-10 juli:
Välkommen in i Bergs kyrka, 
kyrkfika. Båda helgerna kl 13-17.

Söndag 3/7 kl 15 i Bergs kyrka
Gudstjänst 
Diakon Irene Danielsson  
Charlotte Forsberg. Kyrkfika.

Torsdag 7/7 kl 19 i Bergs kyrka 
Musik i sommarkväll 
Anna Borgström  Charlotte 
Forsberg.  ALBA kören sjunger 
tillsammans med solister.  

Söndag 10/7 kl 18 i Bergs kyrka
Musikgudstjänst - Kärlek utan 
gränser 
Anna Borgström  Magnus 
Jakopsohn   
Ett program med berättande 
sånger och musik från Sverige och 
Grekland.
Antonis Panagou, valthorn 
Maria Bertilsson Panagou, sång 
och piano

Söndag 21/8 kl 14.00 
Friluftsgudstjänst, Gamla 
kyrkplatsen i Berg 
Lennart Johnsson  Magnus 
Jakopsohn  (se föregående uppslag)

I ny kostym.Socknens hemsida har fått ny form och delvis 
nytt innehåll. Tack Oscar Lindqvist i Lövhult för hjälpen! Första 
versionen är i stort sett klar. I höst hoppas vi fortsätta arbetet. 
Har du texter eller bilder som bör finnas med eller andra 
synpunkter. Hör av dig till sockenrådet. 

På Björkängen (gamla fotbollsplanen i Berg) är arbetet i 
full gång, men det är mycket kvar att göra innan invigningen 
på Bergveckan. Vill du hjälpa till kontakta Kerstin 
(kerstindanielsson@hotmail.de). Om du vill skänka en slant eller 
bli medlem tas bidrag tacksamt emot. Medlemsavgiften är 100kr/
person eller 300kr/familj (Swish: 123 07 046 76).  


