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Det går mot vår! Det betyder att det är hög tid att planera för en ny 
Bergvecka. Första planeringsmötet hålls tisdagen den 1 mars kl 19 i 
Bergs bygdegård. Föreningar och privatpersoner som vill bidra till 
arrangemanget hälsas välkomna! 
      /sockenrådet

Luftgevärsskyttet igång med nya digitala tavlor
Vi har nu fått igång våra nya digitala tavlor bland annat tack vare 
ett generöst bidrag från komunen som stått för 50 procent av vår 
investering, men väntar på bättre förutsättningar för att göra en 
mer officiell invigning.
Trots restriktioner i början av året har skytteföreningen med 
största försiktighet rullat igång ungdomsverksamheten med 
luftgevärsskytte i bygdegården på torsdagkvällar från 17.30. 
Vi välkomnar barn som fyllt 6 år till luftgevärsskyttet. 
Kontakt: Erik Hansson 0767623803, erik@matkullsgard.se
      /Bergs skytteförening



I oktober genomförde vi den första workshopen. Nu är det dags för 
nästa steg:
Välkommen till Bergs bygdegård den 16 mars kl 19. 

Vi fokuserar på de fyra områden vi prioriterade förra gången:
- Fler cykelvägar. Men hur kan vi genomföra det?
- Mer ungdomsaktiviteter, för de lite äldre barnen
- Information och samverkan mellan föreningarna
- Mer sociala aktiviteter. Pub? Kafé? Nya samlingsplatser?

Var du inte med förra workshopen? Det spelar ingen roll, du är 
välkommen nu! Anmäl deltagande till kerstin.haggren@bredband.net.  
  Välkomna! Bergs sockenråd

Dags för workshop 2
Vad kan vi göra för 
att utveckla Berg?

NYTT FÖRSÖK!!! ÅRSMÖTEN

Bergslunds bygdegårdsförening välkomnar till årsmöte i 
bygdegården söndagenden 20 mars kl 15.00.
Är du medlem skriv gärna en motion som beskriver vad du vill 
se mer av i Bygdegården och skicka till maria.richter.simsek@
gmail.com.

Bergs älgskötselområde har vid avstämningsmöte den 6 
februari konstaterat att 35 älgar fällts inom området under 
den gångna jaktsäsongen. Andelen älg synes ha minskat mot 
tidigare bedömningar. Målsättningen är att försöka bibehålla en 
vinterstam på 8 älgar per tusen hektar mark. /Karl Johan Krantz

Bergs Hembygdsförening kallar till årsmöte 
söndagen den 27 mars kl 15.00 i Bergs bygdegård.
Program:
- Sedvanliga årsmötesförhandlingar
- Håkan Palm visar sitt senaste bildspel
- Vi bjuder på kaffe och våffla
      Välkomna / styrelsen

Utbildning i brandskydd
Lädja badplatsförening ordnar inom ramen för Säker by en 
brandskyddsutbildning i Bergs bygdegård
Onsdag 23 mars kl 18:00-21:00. Max 20 deltagare.
Hur förebygga brands uppkomst? Vilken brandskyddsutrustning 
bör du ha. Snabb och säker utrymning.Brandens utveckling. 
Praktiska övningar i släckteknik. 
Anmälan: Steffi Tiedt, 070 428 9519, steffi.tiedt@gmail.com

Bergslunds GOIF – med en plats mitt i byn 
för att hänga, träna och umgås 
Söndagen den 20 mars kl. 10 är stor som liten välkommen till 
platsen mitt i byn för att fortsätta arbetet med att göra den till ett 
riktigt bra ställa för lite av varje: Vi tänker anlägga en grillplats, 
bygga en äventyrsslinga för barn och, om vädret är lämpligt, 
bränna gräs. 
Torsdagen den 24 mars kl. 19.00 kallar vi årsmöte i 
bygdegården. 
För att förverkliga planerna med bl.a. utegym, äventyrsslinga 
och grillplats har vi beviljats pengar av Växjö kommun och 
ytterligare en ansökan ligger inne hos Jordbruksverket. För 
den senare krävs 10% finansiering med egna medel, och det är 
pengar som vi i dagsläget inte har. 
Är du beredd att bidra med en slant? För 100 kronor kan du bli 
medlem, eller för 300 kronor hela din familj. Och om du kan 
stödja projektet än mer blir du för 500 officiell sponsor (och får 
ett medlemskap på köpet). 
Swisha till: 123 07 04 676  eller betala in till bankgiro: 57662702
(Uppge namn och e-postadress)   

 Styrelsen Bergs Goif 
Maria Bjurström, Mikael Nilsson, Emma Persson, Kerstin Danielsson



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

Onsdag 2/3 i Bergs kyrka
14:00 Stickcafé 
Kaffe och te bjuder vi på. Du tar 
med dig eget fika.
Även 16/3, 30/3, 13/4, 27/4

Söndag 13/3 i Bergs kyrka
15:00 Gudstjänst 
Lennart Johnsson, Magnus 
Jakopsohn   

Söndag 27/3 i Bergs kyrka
10:00 Mässa 
Harald Gustafsson, Charlotte 
Forsberg   
Vi bjuder på våfflor.

Måndag 18/4 i Bergs kyrka
14:00 Ekumenisk sånggudstjänst 
Harald Gustafsson, Magnus 
Jakopsohn   

LAMMHULTS FÖRSAMLING

'Till fots genom solsystemen'
med Stina Ekblad och 
Mime Brinkmann
i Bergs kyrka 8 mars kl 19

På Internationella kvinnodagen kan vi stolt 
presentera ett program med två framgångs-
rika kvinnor inom sina respektive gebit. 
Det är den välkända skådespelerskan Stina 
Ekblad som i sällskap med barockcellisten 
Mime Brinkmann framför utdrag ur J.S. 
Bachs cellosviter varvat med dikter av Edith 
Södergran.
Entré 150 kr, barn och unga gratis.
Boka biljett: birgitta.k.hansson@gmail.com, 
073 42063 66.
Mer info på 
musikiberg.se

Arrangemanget sker i samverkan med Lammhults församling

Musik i Berg hälsar sina 
medlemmar välkomna till 
föreningens första årsmöte 
tisdagen den 15 mars kl 19 
i Bergs bygdegård. 
Vill du bli medlem?
Betala 100 kronor till 
bg 5657-8354 eller med 
swish till 123 299 76 90.


