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Bergs scoutkår 70 år

Det firar vi ute vid scoutstugan lördag 22 september.
Vi startar 15.00 och fyller eftermiddagen och kvällen med
scoutiga aktiviteter, festmiddag och lägerbål.
Vi hoppas att många nuvarande och tidigare scouter med
familjer vill komma och fira med oss.
Känner ni tidigare Bergscouter som flyttat från socknen så
bjud gärna in dem.
Anmälan senast 12 september till Meta Johansson,
meta.kajsebo@hotmail.com eller 070-2577013.

Midsommar i Lädja

Vi träffas igen på vår härliga badplats och firar midsommar
med dans kring stången och fikar med utsikt över Lädjasjön
Samling midsommarafton klockan 15.00
Vi börjar med att löva stången (ta gärna med lite blommor)
Sång, musik,lotterier, bad mm. Ta med egen fikakorg
Välkomna!
					 Lädja Badplatsförening
		
P.S. Har du glömt betala medlemsavgiften?
l

Obs! Inget midsommarfirande vid scoutstugan i år.

Sockenrådets: Träffas lördagen den 7 juli kl 10 vid bygdegården för
att förbereda kvällens evenemang.

Bergbladet ges ut av Bergs sockenråd. Nästa blad kommer
ut augusti/september Lämna ditt bidrag på tel 0472-74168
eller mejla till kerstin.haggren@bredband.net.
Mer information hittar du på Bergs hemsida:

www.bergsocken.se

Bergbladet
Snart Bergvecka - JA!
Den 30 juni drar drar det igång. Det är många i socknen
som nu ligger i startgropande för en arbetskrävande men
rolig vecka. Programmet kommer i dagarna i era brevlådor,
men finns också på bergsocken.se. Där publiceras också ev
ändringar och tillägg i programmet. Följ också Bergveckan på
facebook!
Lördagen 7 juli ordnar sockenrådet pub vid bygdegården.
Vid 19.30 serveras grillbuffé för 100 kr/person (50 för barn).
Boka plats för dig och dina vänner på 073-15 69 444 eller
holma.nyborg@hotmail.se. Begränsat antal platser.
Från 21.30 är puben öppen för alla.
Stickkaféet i Bergs Kyrka börjar den 5 sep kl 14.00-17.00
Välkomna alla som vill prata bort en eftermiddag
tillsammans.Välkomna! 				Linnea

Lilla Björka
Sommarens utställningar

Bergveckan 30/6 – 8/7, öppet alla dagar kl. 12.00 – 19.00
Utställningen fortsätter därefter 10/7 – 12/8 kl. 12.00 – 18.00,
måndagar stängt.

Sven Ljungberg: Man måste säga vad man
tycker, annars brinner man upp innifrån"
Målningar av Sven Ljungberg på tema kvinnor, fred och miljö.
Lilla Björkas arkitektur: Presentation av några av Carl Bergstens
ritningar för Lilla Björka 1924- 24
Odysseus irrfärder: Broderihäxorna i Stockholm visar broderade
tavlor på temat Odysseus irrfärder

Föredrag

Konsert i Sörskog
Fredag 24 aug kl. 19.00 l

Lördag 25 aug. kl. 18.00

NYTT – Ny TonTradition. Nyskriven och nutida musik.
Uruppförande av verk av Thomas Liljeholm samt musik av K-G
Blomdahl, John Cage, Alban Berg samt Arnold Schönbergs Pierrot
Luniere.
Monica Danielson - röst. Hans-Erik Holgersson - dirigent. Maria
Ingemarsson-Berg – kapellmästare. Övriga medverkande: Jörgen
Pettersson, Liv Trulsson, Per Sjögren, Lovisa Stenberg m.fl
Biljetter måste förhandsbokas via Birgitta Hansson , birgitta.k.hansson@
gamil.com eller 0734 20 63 66.
100:- inkl. enklare pausförtäring. Ungdomar t o m 16 år gratis. Betalas
kontant eller via Swish vid ankomst

			

Arr: Smålands kulturfestival och Galleri Söreskog

11 juli kl. 18.00: Thage G. Peterson
Elin Wägner i mitt hjärta och hennes livsfråga – freden.
Thage G Peterson , f d talman i Sveriges riksdag och för många i
Berg ”Thage på Hagtorpet” lärde känna Elin Wägner personligen.

Hembygdsföreningens
sommarprogram:

18 juli kl. 18.00: Åsa Molde
Läkare för Röda Korset bland talibaner, tjetjener och nordkoreaner.
Krigskirurgen Åsa Molde, tidigare överläkare i Kalmar, har i ett
par decennier rest till olika krig och konflikter för att rädda liv.

l 1 juli - 5 augusti kl 14-17 Söndagsöppet. Våfflor

8 aug kl. 18.00: Birger Schlaug
Fred med Jorden! Om Elin Wägners miljöengagemang och hur hon
vävde samman ekologi med freds- och demokratifrågor.
15 aug kl. 16.00: Föregångerskan
Teater med Catherine Westling om rösträttskvinnan Gulli Petrini.
Ett fåtal platser finns.
Entré till samtliga program: 100:- inkl kaffe och bulle
Förhandsanmälan till Birgitta Hansson, 0734 20 63 66,
birgitta.k.hansson@gmail.com, www.lillabjorka.se

l30 juni -8 juli Bergveckan (se Bergveckans program)
l20 juli kl 19.00: Slåttergille. Slåtterorkester, slåttergröt
och kaffe. Ev information om ympning och hamling
l10 augusti kl 19.00 Scensommar. Sexton strängarLivet är ett äventyr (i samarbetet med Växjö kommun)
l12 augusti kl 14.00 Friluftsgudstjänst på Gamla
kyrkogården i samarbete med Svenska kyrkan
l25 augusti kl 15.00 Rotevandring Hjulatorp. Samling
hos B-G och Lena Andersson Karlsgården
(För mera information se www.hembygd.se/bergs)

