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Årets sockenstämma hålls söndagen den 30 oktober kl 17
i Bergs bygdegård:

Program:
l Årsmötesförhandlingar
l	 Vem blir Årets Bergbo?
l	 Tips för att minska din elräkning! Pierre Ståhl från   
 Energikontor sydost ger oss information om varför   
 elen är så dyr, solceller, elbilar, batterier mm. Han ger   
 oss också klassiska spartips och några nya!
l     Smörgåstårta!
   Alla Bergbor hälsas välkomna!
    /sockenrådet

Välkommen till årets sockenstämma:
Tips för att minska din elräkning!



Lädja badplatsförening: 
Årsmöte, quiz och mat
Badplatsföreningens årsmöte i Bergs bygdegård blir fredagen den 
21 oktober kl 18. Musikquiz, lotteri och buffé utlovas efter mötet. Ta 
gärna med ett paket till lotteriet.
Anmälan till Evert 070-327 5810. 
Ange ev specialkost, kostnad: 100kr för maten.

Nu är det tradition. Lädja Ladys träffas hos Elisabeth för mat prat 
och sällskapsspel på fredag den 11/11 kl 18. Anmälan till Marie   
073 648 3753, Elisabeth 073 627 5030 eller Eva 072 515 6011.

Ljusstöpning den 20/11 kl 15 i Lädja skolan Ta gärna med fika.

Brandskyddsutbildning
Onsdagen den 16 november kl 18 i Bergs bygdegård.
Det känns angelägen nu när det ska eldas och tändas ljus.
Anmälan till Steffi steffi.tiedt@gmail.com eller 0704289519
Ange ev specialkost, max 20 pers.

Höströj på Björkängen
Lördagen den 22 oktober från klockan 14 är GOIF på 
Björkängen. Det kommer finnas möjlighet att testa utegymet 
med hjälp av instruktör, spela pingis, leka och grilla korv. Vi 
behöver också ta ner sly och jämna till planen. Medtag egen 
picknick och om du vill arbeta sekatör, såg, spade, kratta. Alla är 
välkomna!      Bergslunds GOIF

Höstning av hembygdsgården 
Säsongsavslutning söndag den 30 okt kl 10–13. 
Vi startar dagen med en kortkurs i hamling. 
Hembygdsföreningen bjuder på soppa.  
      
   /Bergs hembygdsförening



19 oktober i Bergs bygdegård

Solmättade rytmer med Miriam Aïda
Känn sanden mellan tårna när den svenska bossa nova- och jazz-
sångerskan Miriam Aïda och hennes band jagar bort höstmörkret 
med 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.

Kommande program: Musica Vitae framför bl a Vivaldis Årstiderna 
i Bergs kyrka den 11 december. Anmälan som ovan. 

Älgjakten börjar enligt Naturvårdsverkets förordnande den  
8 oktober. Tänk på att ha någon form av signalfärg i klädseln när 
du rör dig i skog och mark.
Jaktlagen uppmanas å sin sida att annonsera pågående jakt på 
facebookgruppen bergsockenbor.

The Cadillac band
Boka redan nu! The Cadillac band kommer än en gång till 
Bergs bygdegård. Lördagen den 10 december kl 19. Bokas på 
telefonnummer 0702786777 eller 0768308248. Pris 325 kr.



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

Tidigare annonserade program  
8 oktober med Växjö City Gospel
samt 15 oktober  med  Amelia 
Jakobsson m fl har ställts in pga 
sjukdom. 

Fredag 4/11 i Bergs kyrka
08.00 Öppen kyrka, 
14.00-17.30 Gravsmyckningskaffe 
17.30 Musikandakt 
Leif Adolfsson, Dorothea Knust   
Bortom det jag dunkelt anar - Pär 
Lagerkvist i ord och ton

Söndag 6/11 kl 16.00 i Bergs kyrka
Minnesgudstjänst 
Leif Adolfsson,  Charlotte Forsberg   
Vokalgruppen Aura medverkar.

Lördag 19/11 kl 17.00 i Bergs kyrka
Tankar och toner inför helgen 
Leif Adolfsson,  Charlotte Forsberg   

Måndag 21/11 kl 17.00
Julstuga i Bergs bygdegård 
Pyssel, gröt, skinksmörgås, kaffe och 
pepparkaka.

Stickcafé
Varannan onsdag kl 14.00 i Bergs 
kyrka: 12/10, 26/10, 9/11, 23/11 
Kaffe och te bjuder vi på. Du tar  
med dig eget fika

Nästa sockenråd: Ledamöterna kallas till möte den 30 oktober 
i samband med sockenstämman.

Vi jobbar fortfarande med vår hemsida bergsocken.se och så 
småningom kommer det att bli fler som kan ladda upp nyheter 
där. Men har ni info ni vill ha ut på bergsocken.se är ni välkomna 
att kontakta någon i webbgruppen (namn och mejl finns under 
kontakt på bergsocken.se). Bergsockenbor på Facebook är också 
en snabb kanal mellan Bergbladen.


