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Nytt år - ny Bergvecka

En vecka
många aktivmed utställningar oc
h
iteter i Berg
och Lädja
Konst s Hantv
erk

Föreningar och privatpersoner med idéer
och planer inför 2020 års version av
Bergveckan är välkomna till det första
gemensamma planeringsmötet. Den 11 februari kl 19
29 juni–7
ses vi i Bergs bygdegård. Sprid datumet till alla
somjuliär2019
www.bergs
ocken.se
involverade och intresserade! 					
		
Finns det någon som är intresserad att driva caféet under
Bergveckan? Det handlar om en vecka i år , då köket ska
renovera direkt efter Bergveckan. Intresserade kan höra av
sig till Cornelia för mer info 070 7272018 eller någon annan i
bygdegårdsföreningens styrelsen,
s Musik

Öppet lörd-s

önd 12–19,

Vägbeskrivnin

g: 3 mil norr

BV-affisch-19.in

dd 1

om Växjö,

följ skyltning

vardagar 14–
19
mot Berg från

riksväg 30.

2019-05-15

08:52:02

Barnteater: Bästa kompis
- kan man va de om man e tre?
I vår är det dags för barnteater i
bygdegården igen. Lördagen den
18 april kl 15.00 visas musikteatern
”Bästa kompis- kan man va de om man
e tre?” med Musik i Syd.
Teatern vänder sig till barn 4-8 år. Som vanligt ingår lite fika
efter föreställningen.
Boka din plats hos Linnea på 070- 305 64 83.

Lädja planerar 2020

Lädja badplatsförening bjuder in till planeringsmöte
söndagen den 9 februari kl 15.00 i Lädja skola.
Vi träffas för att umgås och planera 2020: Bergveckan,
badplatsen, skolstugan m m. Ta med dig idéer på
aktiviteter. Föreningen bjuder på något att äta! Välkomna!

ÅRSMÖTEN:
Bergs Rödakorskrets håller
årsmöte den 19 februari
kl 19.00 i Bergs bygdegård.
Bygdegårdsföreningen
håller årsmöte 15 mars
kl 16.00. Vi bjuder på
smörgåstårta.
Alla välkomna

Bergs hembygdsförening
kallar till årsmöte söndagen
den 22 mars kl 15.00
i Bygdegården
Program:
- Årsmötesförhandlingar
- Byggnadsvårdare Nicklas
Stangenberg berättar och visar bilder från sin renovering
av Bredhult 1:5
- Vi bjuder på kaffe och våffla
Välkomna/ styrelsen

Elin Wägner-veckan 1 - 8 mars 2020
Under en vecka ordnar Stiftelsen Lilla Björka
mfl organisationer utställning, teater, film
och föredrag. Det mesta sker inne i Växjö
men det händer också saker Berg.
Hela programmet finns på
www.lillabjorka.se/elin-wagner-veckan-2020
Lördag 7 mars och söndag 8 mars kl. 12.00 - 16.00
Öppet hus med guidning och gratis fika på Lilla Björka.
Nedanstående musikgudstjänster i Bergs kyrka ingår i
ElinWägner-veckan:
Lördag 7/3 kl 16
Bergs kyrka
Musikgudstjänst
”Med en kvinnas
perspektiv” Musik
skriven, tolkad och
lyssnad av kvinnor med
elever vid musiklinjen på
S:t Sigfrids folkhögskola.
Anna Borgström

Söndag 8/3 kl 16
Bergs kyrka
Musikgudstjänst
Anna Borgström,
Dorothea Knust, Susanne
Gustafsson
”På kvinnors vis”. En
gudstjänst av kvinnor,
med kvinnor, för alla.
Bergundakören.

Föräldra-Barn grupp
Bergs sockenstuga
30/1, 5/3, 16/4
Kl. 14.30-16:30
Vi sjunger, leker, pratar
och fikar.

Söndag 22/3 10.00
Bergs kyrka: Mässa
LarsGunnar Selinder,
Charlotte Forsberg. Våfflor

Visning i Peter lagård
Peter Ericson i Holma visar
sitt nya dikostall för alla
intresserade.
Tisdagen den 3 mars
kl 18.30 i Holma.
Efter en kort presentation
visas stallet i drift.
Kaffe och ostkaka.
Välkomna!

Vet du att det finns en

HJÄRTSTARTARE I BERG
Den hittar du i hallen i Bergs bygdegård. Bygdegården är
oftast öppen. Förskolan finns dagtid och många kvällar
är det aktiviteter i huset. I ett akut läge har förstås nöden
ingen lag.
Hjärtstartaren är självinstruerande och kan rädda liv!

Sockenrådet håller nästa möte den 26 februari kl 19 hemma
hos Kerstin Haggren i Ramsås. Alla ledamöter hälsas
välkomna.
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

