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Bergbladet
En fantastisk sommar glider så sakta mot höst. Det finns mycket att
se fram emot framöver, det märks i detta Bergblad!

Höstaktivitet på Björkängen
På Björkängen (gamla fotbollsplanen i Berg) kan man nu
styrketräna, spela pingis eller träffas och grilla. Alla är välkomna
att nyttja platsen och om man vill får man gärna bli medlem
(100 kr/person eller 300 kr/familj – swish: 123 07 046 76).
Aktiviteter i september (v. 35-38):
l Cirkelträning med styrka och kondition vid utegymmet
onsdagar kl. 19-20.
l Bollkul för barn födda 2017 eller tidigare, söndagar
kl 11–12. Anmälan till Niklas Macaulay tel. 070-7371998.
l Häng på Björkängen söndagen den 25 september från
kl 12. Vi tänder en brasa och grillar, ta med egen lunchpicknick.
					Bergslunds GOIF

Tack och lov att jag finns
– en sprakande LUGN show
En musikalisk poetisk föreställning i det lilla formatet med en
skådespelare, två musiker, många instrument och sångstämmor.
Vardagslivets sorg och glädje i Kristina Lugns texter.
Musik av Benny Andersson,
Georg Riedel och Thomas
Hertzman.
På scenen skådepelaren
Catherine Westling med två
musiker med piano, cello,
basklarinett, ukulele och
bastuba.
Från en föreställning där
kvinnans rösträtt var i fokus
är det nu en kvinnas röst, eller snarare vrål, i en hyllning till
tillvaron. Svart humor och igenkänning för alla som älskat och
velat passa in.
Lördag 1 okt kl 18.30, Bergs bygdegård
125 kr inkl soppa & kaffe
Anmälan: tel 076-830 82 48
		
Bergs bygdegård i samarbete med Växjö teaterförening

Föreningar i samverkan
Under vår work shop i våras föreslogs att representanter
från bygdens föreningar skulle träffas någon gång om året,
få kännedom om varandras verksamhet samt få möjlighet till
samverkan och stöd från övriga föreningar.
Sockenrådet fick uppdraget att kalla till första mötet. Därför
välkomnar vi föreningarna onsdagen den 7 september kl 19 till
Bergs bygdegård. Inbjudan har gått ut via mejl till någon i varje
förening, vi hoppas den nått rätt personer.

19 oktober i Bergs bygdegård

Solmättade rytmer med Miriam Aïda
Känn sanden mellan tårna när den svenska bossa nova- och
jazzsångerskan Miriam Aïda och hennes band jagar bort
höstmörkret med solmättad rytmer från Brasilien, Kuba
och Karibien.
Före konserten serverar vi vegetarisk soppa, bröd samt
kaffe.
Soppan serveras kl 18. Konserten börjar kl 19.
Entré: 200 kronor per person, inklusive soppa.
Föranmälan: birgitta.k.hansson@gmail.com eller
073-4206366.

Boka datum redan nu!

11 december i Bergs kyrka
Vivaldis Årstiderna med Musica Vitae
Ett av musikhistoriens mest älskade verk, Vivaldis Års
tiderna, spelas av Benjamin Schmid, violin, och kammarorkestern Musica Vitae.
Arr: Musik i Berg i samverkan med Lammhults församling.

LAMMHULTS FÖRSAMLING

Lördag 10/9 kl 17.00 i Bergs kyrka
Musikgudstjänst - Tankar och toner
inför helgen
Leif Adolfsson, Magnus Björkman
Torsdag 29/9 kl 18.00 i Bergs kyrka
Go Bach To Sleep
Magnus Jakopsohn, Dorothea Knust
Välkommen till 45 minuter stilla
musik. Ta med dig egen filt och
kudde, du möter kyrkan i mysstämning.
Vi bjuder på en kopp varm choklad.

Lördag 8/10 kl 18.00 i Bergs kyrka
Musikgudstjänst med Växjö City
Gospel och musiker
Under ledning av Jonas Nilsson
Lördag 15/10 kl 18.00 i Bergs kyrka
Konsert
Amelia Jakobsson, sopran
Magnus Jakopsohn, piano
Lennart Johnsson, präst

Stickcafé

Varannan onsdag kl 14.00 i Bergs
kyrka: 14/9, 28/9, 12/10
Kaffe och te bjuder vi på. Du tar med
dig eget fika

Rotevandring i Håknahult
Årets rotevandring hålls i Håknahult lördagen den
3 september kl 15.00. Samling hos Mats Ericson. Ta
gärna med fikakorg!
Höstning av hembygdsgården söndagen den 30 okt kl 10–13.
Vi startar dagen med en kortkurs i hamling.
Hembygdsföreningen bjuder på soppa.
/Bergs hembygdsförening

Nästa sockenråd: Ledamöterna kallas till möte den 21

september kl 19.00 i bygdegården.

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

