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Vi håller tummarna för en Bergvecka 2021!!
Det finns en stark vilja bland arrangörerna att genomföra
Bergveckan i år. Men mycket hänger fortfarande på pandemin,
vaccinationstakt och Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Vi planerar
på tills vidare och kommer att ta ett slutligt beslut i månadsskiftet
maj/juni. Förberedelserna har varit lite annorlunda i år av
förklarliga skäl. Har du planer som du vill genomföra under
Bergveckan? Ta kontakt och mejla kerstin.haggren@bredband.net.
Hembygdsföreningen informerar: Vi öppnade upp
hembygdsgården lördagen den 17 april och räknar med att ha
söndagsöppet med våffelförsäljning ett antal söndagar i sommar.
Workshop i gärdsgårdsbygge och lieslåtter kommer att äga rum
under sommaren. Mer info kommer.
Krönikan är på gång. Distribution sker under maj månad. Glöm
inte att ange avsändare vid inbetalning via bankgiro eller swish.

Sockenrådet har tidigare i Bergbladet efterlyst intresserade för
fotbollsplanen i Berg. Nu har det gett resultat:

Nystart för Bergslunds GOIF
Bakom sockenstugan i Berg finns det en idrottsplan som tillhör
Bergslunds GOIF, en förening som varit vilande sedan 1960-talet.
Vi vill starta upp förening med syfte att skapa en mötesplats för
idrott, fysisk aktivitet och samvaro. Möjligheterna är många:
ett utegym, en skatebana, en äventyrsstig, en grillplats, en liten
fruktodling. Vi hoppas även att det finns intresse att bedriva
verksamhet för barn och ungdomar i byn.
För att det här ska bli verklighet behöver vi personer som vill
engagera sig, antingen med att iordningställa och underhålla
platsen, hålla i aktiviteter och/eller sitta i styrelsen.
Har du tankar, idéer eller är nyfiken på föreningen?
Den 9 maj klockan 10.00 kallar vi till årssammanträde för
Bergslunds GOIF på idrottssplanen (följ den lilla vägen som
går in mellan husen mittemot Caltexmacken).
Vi spånar och samlar idéer och väljer en styrelse som kan gå
vidare med förslagen som kommer upp. Enligt stadgarna
behöver vi en ordförande och fyra ledamöter samt två revisorer.
Alla som vill kan bli medlemmar i föreningen till en avgift av
3 kronor.
Om du kan tänka dig ett styrelseuppdrag hör gärna av dig till
Kerstin Danielsson (0768-167 404 /kerstindanielsson@hotmail.de)
innan den 9 maj.
Vi hoppas på stor uppslutning!
Emma Persson, Maria Simsek Richter, Kerstin Danielsson

Tack alla som svarade
på enkäten!
Vi fick 64 svar på enkäten som var med i förra Bergbladet.
Ett fantastiskt resultat! Tack!
Intresse för lägenheter? Vårt huvudsyfte
var att ta reda på om det finns intresse
för lägenheter eller verksamhetslokaler i
sockenstugan. Så verkar vara fallet: Enkäten
ger sex svar som önskar lägenhet inom de
närmaste åren och fler som är intresserade
på "längre sikt". Tre svar är intresserade av verksamhetslokal.
Svaren kommer användas i fortsatt dialog med sockenstugans
ägare Svenska kyrkan, och möjliga köpare.
Vilken typ av arrangemang är du intresserad av? Här är det
många som klickar i alla de kategorier vi angivit, som musik,
teater, sport, hantverk och odling. Kul!
Vi får också mer konkreta förslag som korgflätning, innebandy,
bokklubb, meditation, pub m m, som vi kommer att förmedla till
föreningarna.
För unga föreslås bland annat fritidsgård, bio, barnkör, öppen
förskola och mycket mer.
Är du själv intresserad av att engagera dig i bygden? Här
fick vi verkligen respons. Drygt 40 svarande säger att de vill
engagera sig på något sätt. Detta är ett intresse som vi ska försöka
fånga upp, när pandemin är över och vi kan träffas igen.
		
Tack för alla svar och alla inspirerande förslag!
							/sockenrådet

Ny förening bildad i Berg
En ny förening har sett dagens ljus.
Musik i Berg är bildad.
Ändamålet är enligt stadgarna att
"i Bergs socken arrangera eller
medverka till konserter och
musikevenemang av hög konstnärlig
kvalitet och inom olika
genrer. Var och en som är intresserad av föreningens verksamhet
kan bli medlem."
Det finns redan planer på kommande konserter. Mer info kommer
när smittläget lättat och vi fått ordning på vår hemsida.
Vill du vara med och stötta vår förening? Bli medlem för
100 kronor per år. Mejla kerstin.haggren@bredband.net
Varmt välkommen! hälsar grundarna och styrelsen:
Birgitta Hansson
Kerstin Danielsson
Kerstin Haggren

Bergs kyrka är öppen
för enskild andakt
och ljuständning

09:00- 18:00 måndag- lördag
12:00- 18:00 Söndag
Söndag 9/5 Bergs kyrka
10:00 Enkel mässa
Tobias Stark,
Charlotte Forsberg

Söndag 13/6 Bergs kyrka
15:00 Kort gudstjänst
Harald Gustafsson,
Magnus Jakopsohn
Max 8 personer på varje Kort
Gudstjänst/ Enkel Mässa
Vid behov dubbleras dessa.
Med reservation för ändringar.

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

