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Adventsfest
med luciatåg och auktion
Lördagen den 3 december kl 18 i Bergs bygdegård.
Vi serverar en enkel måltid och kaffe m kaka.

m Luciatåg med barn från Berg 
m Lotterier - fiskedamm 
m Auktion. Vi hoppas få många gåvor till vår auktion.   
        Intäkterna går till Röda korsets hjälpverksamhet.
Entré inkl måltid: 80 kr. Barn t o m 15 år gratis.
Glöm inte kontanter!  Välkomna! Bergs Röda Korsgrupp

Grattis, Kerstin Danielsson och Emma Persson, som av sockenrådet 
utsetts till Årets Bergbo 2022! De får utmärkelsen för att de tog 
initiativet till att återstarta Bergslunds GOIF och väcka nytt liv i 
gamla fotbollsplanen. 



11 december kl 16 i Bergs kyrka

Vivaldis årstiderna med Musica Vitae
Missa inte en av musikhistoriens verkliga klassiker!  
Solist: Benjamin Schmid. 
Entre: 150 kr. För medlemmar 100 kr.
Föranmälan: birgitta.k.hansson@gmail.com eller  
073-4206366.
Arrangemanget sker i samverkan med Lammhults församling

Kommande program: Den 5 mars 2023 inleds Elin Wägnerveckan med 
konsert av elever från Sankt Sigfrids folkhögskolas musiklinje. 

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.

MUSIK
BERG I MUSIK
BERG I 

Julavslutning för skyttarna
Det blir julavslutning för luftgevärsskyttet den 8 december i 
bygdegården. Bergs skytteförening bjuder på fika.

Cornelias måndagsgympa
Träningen börjar åter efter juluppehållet måndagen den 9 januari kl 
18.30 i Bergs bygdegård. Nya och gamla deltagare välkomna!



Julen dansas ut på kyrkbacken

Vi säger hejdå till julen på traditionsenligt 
sätt med dans runt granen på kyrkbacken i 
Berg söndagen den 15 januari kl 17. 
Glögg och korv serveras, tomtebesök och 
godispåsar till barnen.
Ung som gammal hälsas välkommen!
    /Sockenrådet

Nyheter på 
bergsocken.se

Arbetet med att 
utveckla vår hemsida,  
bergsocken.se, fortsätter. 
Och nu gäller det att 
vi hjälps åt för att få 
en uppdaterad och 
angelägen webbsida! 
Är du exempelvis aktiv 
i någon förening och 
vill ha möjlighet att 
lägga in information och nyheter på egen hand? 
Kontakta oss så visar vi hur man gör!

Är du företagare eller har varor/tjänster att erbjuda?
Just nu jobbar vi med en ny avdelning på hemsidan för just dig. 
Visa att du finns genom en kort beskrivning av din verksamhet 
samt kontaktuppgifter på socknens sajt. 
Skicka dina uppgifter till oss!

Du når oss lättast via kontaktformuläret som du hittar under fliken 
"hem" på bergsocken.se.    /Bergs sockenråd



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

Söndag 11/12 Bergs kyrka 
16.00 Konsert med 
Musica Vitae 
Se information på annan plats.

Julafton 24/12
16.30 Julbön i Lädja 
missionshus
Familjen Tiedt

Annandagen 26/12 
Bergs kyrka
14.00 Julens sånger och 
psalmer
Anna Borgström  
Magnus Jakopsohn   

Stickcafé
Varannan onsdag kl 14.00 i Bergs 
kyrka. Sista gången för i år 7/12
Kaffe och te bjuder vi på. Du tar  
med dig eget fika

Nästa sockenråd: Ledamöterna kallas till möte den 24 januari i Bergs 
bygdegård. 

Nytt år - ny Bergvecka
Sommaren kommer fortare än ni anar... 
Föreningar, företag och privatpersoner som är engagerade i 
Bergveckan välkomnas till första planeringsmötet för i år den 
15 februari kl 19 i Bergs bygdegård. Boka datum redan nu!

"Bergveckans syfte är att stärka gemenskapen i bygden och att locka besökare för 
att på så sätt sätta Berg på kartan. Det är Bergborna och de lokala föreningarna 
som arrangerar Bergveckan. Programmet ska i huvudsak utgå från Bergbornas 
förmågor, idéer och produkter. Det står de lokala arrangörerna fritt att bjuda in 
personer som kan bidra till arrangemanget, men det är ingen öppen marknad. 
Bergveckan ska däremot vara ett öppet arrangemang i den meningen att idéer 
bejakas hellre än begränsas. Bergveckan blir det Bergborna vill göra den till!"


