Minnesanteckningar

Föreningskväll Bergs bygdegård 7/9 2022
Närvarande föreningar:
Bergs Scoutkår

Margareta ”Meta” Johansson

Stiftelsen Elin Wägners Lilla Björka
Musik i Berg

Birgitta Hansson

Lammhults ridklubb

Anna-Carin Lindqvist

Bergs Hembygdsförening
Bergslunds bygdegårdsförening

Jonatan Persson

Bergs skytteförening

Mattias Lindqvist

Föräldrakooperativet Bergslund

Maria Ericsson

Bergs Rödakorsgrupp

Inger Skogström

Lädja Badplatsförening

Steffie Tied

Svenska kyrkan i Berg

Gunnar Petersson

Bergs Sockenråd

Lars-Erik Persson, Eva Bünger, Gunnar
Petersson, Karl Larson, Anna-Carin Lindqvist

Lars-Erik hälsade alla välkomna.
Gunnar inledde mötet och gjorde en resumé över tidigare träffar kring utveckling av Bergs socken.
Vilka förslag som då kom upp och vad som hänt med några av förslagen.
Ett av förslagen var att föreningarna i Berg skall träffas, dels för att utbyta erfarenheter men också
för att hitta samverkansformer. Sockenrådet fick uppdraget att kalla till det första föreningsmötet.

Berätta om din förening
Meta – Scouterna
Tillströmning av nya barn till de olika grupperna. Nu finns tre olika grupper ”Spårare” 8-9
år, ”Upptäckarna” 10-11 år och ”Äventyrarna” 12-14 år. För närvarande finns det 39 barn i de olika
grupperna. Man träffas tisdagar utomhus vid scoutstugan.
Förutom Bergbarnen kommer det också barn från t.ex. Lammhult och Tolg.
I nuläget fullt upp för scoutledarna.
Bergs scoutkår samverkar med Moheda scoutkår.
Birgitta – Lilla Björka
Huset håller öppet för allmänheten med utställningar både i och utanför huset sex veckor under
sommaren. Guidade visningar dagligen (ej måndagar).
Ett antal program erbjuds också under sommaren.
Det kommer ca 1 000 besökare/år.
Huset tar också emot bokade studiebesök under året. Då samverkar man med
hembygdsföreningen som serverar fika i hembygdsgården.
Stiftelsen delar ut ett stipendium för boende och uppehälle i fyra veckor på Lilla Björka.
Tillsammans med Det fria ordets hus i Växjö har man också ett vistelsestipendium på 1-2 veckor.

Birgitta – Musik i Berg
Föreningen startade förra året och har arrangerat 8 konserter sedan starten. Föreningen
arrangerar konserter i samverkan med bl.a. Musik i syd och kan erbjuda subventionerade
arrangemang till rimliga biljettpriser.
Man samverkar gärna med andra verksamheter i Berg och önskar hitta former för samordning av
olika arrangemang i socknen.
Anna-Carin – Lammhults ridklubb
Ridklubben har en omfattande verksamhet som drar till sig många ryttare i alla åldrar från ett stort
område. Flera personer är anställda för att kunna driva verksamheten.
Föreningen har nyss startat en ungdomsförening och ser gärna fler ungdomar från socknen.
Föreningen har fått mycket bidrag och har kunnat göra flera stora investeringar.
Nu söker man nya lämpliga ridskolehästar, eftersom några hästar har gått i pension.
Jonatan – Bergs hembygdsförening
Föreningen har många medlemmar och engagerar också många, särskilt under Bergveckan med
våffelserveringen.
Andra arrangemang som Valborgsfirandet, lieslåtter, rotevandring m.m. drar mycket folk.
Bergkrönikan som kommit ut sedan 1944 är väldigt uppskattad. En torpinventering har pågått
under flera år och flera torp och torpplatser skall märkas ut.
En ny veranda skall byggas på hembygdsgården efter gamla fotografier.
Jonatan – Bergs bygdegårdsförening
Bygdens samlingslokal som får driftbidrag från Växjö kommun för att kunna erbjuda lokaler för
arrangemang och föreningar.
Huset kräver mycket underhåll. I plan nu är en energiomställning med omläggning av taket för
uppsättning av solceller. Gymmet i källaren behöver omvårdnad efter översvämning.
Föreningen vill gärna själva få igång fler evenemang i huset och vill också att andra ordnar
arrangemang.
Man har en anställd inomhusvaktmästare, men saknar en utomhusvaktmästare – tar gärna emot
förslag på en sådan.
Mattias – Bergs skytteförening
Föreningen bildades 1900 – då med en försvarsinriktning. Bergs sportskytteklubb bildades 1977.
Nu är föreningarna sammanslagna.
Förningen förvaltar skjutbanan utomhus, samt inomhusbanan för luftgevärsskytte på
bygdegårdens vind.
För närvarande har man 190 medlemmar – även många utsocknes. Trenden är att man får fler
medlemmar. Lite svårt att få tillbaka barn och unga efter pandemin. Föreningen har
investerat i elektroniska tavlor för luftgevärsskyttet, vilket verkar ha gjort att intresset ökar.
Jaktskytte på skjutbanan sker på onsdagskvällar och luftgevärsskyttet (för barn) i bygdegården på
torsdagskvällar.
Vid skjutbanan planerar man att rensa upp miljöfarligt avfall – mängder av gamla blykulor.
Man planerar också ett flertal ”öppet hus” för att hitta nya intresserade.
Maria - Bergslunds föräldrakooperativ
Förskolan har nu 28 barn i åldrarna 1-5 år. Fler barn är på väg in. Man har fått neka barn från t.ex.
Lammhult, Asa och Tolg. Bergbarnen är prioriterade. Det bedrivs också fritidsverksamhet, just nu
med 7 barn.
Förskolan får barnpeng från Växjö kommun. Åtta personen är fast anställda plus en timvikarie.
Flera reaktion från övriga mötesdeltagare:
Förskolan är viktig för hela bygden. Skapar sammanhållning mellan barn och deras vuxna. Äldre
barn minns sin förskoletid med glädje.

Inger - Rödakorsgruppen i Berg
Bergs rödakorsgrupp är nu en del av Rödakorsdistrikten i Växjö.
Gruppen har under de senare åren arrangerat den stora julfesten i Bygdegården med Luciatåg –
lördagen vid andra advent och ett musikkafe tillsammans med Svenska kyrkan på våren. Då
samlas pengar in med hjälp av lotterier och auktioner. Pengarna går till Röda korsets katastrofhjälp.
Planen framåt är att fortsätta med julfesten och luciatåget och eventuellt ett musikkafe till våren.
En ny auktionsutropare efterlyses.
Steffie – Lädja badplatsförening
Det viktigaste för föreningen är att sköta badplatsen. Växjö kommun ger ett litet bidrag eftersom
badplatsen är allmän. En hel del jobb med att underhålla, lägga i och ta upp bryggorna.
Gräsmattorna skall också klippas hela sommaren. Gräsklippningen är schemalagd på ett antal
medlemmar.
På badplatsen anordnas en midsommarfest varje år och nytt för i år var att man ordnade så att det
gick att ta Simborgarmärket under Bergveckan.
Föreningen ansvarar också för Lädja gamla skola. Skolan rustades upp på utsidan i början av
sommaren. Ca 30 personer snickrade och målade.
Under Bergveckan används skolan för utställningar. Resten av året används den för egna
aktiviteter och som uthyrningslokal. Lokalen saknar dock vatten och toalett. (Utedass finns)
Lasse - Sockenrådet
Ett viktigt uppdrag är marknadsföringen och samordningen av Bergveckan.
Just nu jobbar en grupp med att hitta former för en gång- och cykelväg mellan Bygdegården
och ”centrala” Berg.
En annan grupp arbetar just nu med att utveckla socknens nya hemsida.
Gunnar – Svenska kyrkan
Kyrkan fortsätter gärna med samverkan kring konserter. Lite problematiskt just nu med att få igång
lokal körverksamhet.
Sockenstugan kommer troligen att behållas av Svenska kyrkan. Man tittar på om den kan byggas
om till bostäder.

Vill föreningarna fortsätta att träffas?
Mötets mening var att man gärna vill fortsätta träffas en gång om året.
Olika föreningar tar ansvar och visar upp sina anläggningar.
September 2023 skall vi ses på Lilla Björka. Birgitta bjuder in.

Övrigt
Hemsidan - Bergsocken.se
Anna-Carin pratade om nya hemsidan. Så småningom behöver föreningarna bli mer aktiva själva
med att t.ex. lägga in nyheter.
Önskemål om ett veckoschema – så man ser vilka föreningar som gör vad olika dagar. Inget
kalendarium dock.
Kontaktlista - beslöts att sammanställa en lista med kontakter till föreningarna i Berg.
Tips
Meta tipsade om Moheda hembygdsförenings kulturpass. Genom att besöka olika platser i
hembygden kan man samla på sig stämplar och delta i ett lotteri.

Antecknat av
Eva Bünger

