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Bergveckan inställd - men Berg är inte stängt!
I maj fattade Bergveckans arrangörer gemensamt det sorgliga
men nödvändiga beslutet att ställa in årets Bergvecka.
Coronapandemin sätter stopp!
Men det beslutet behöver inte betyda stopp för all
verksamhet. I det här Bergbladet finns det många exempel på
aktiviteter i ett mindre format som anpassats till den rådande
situationen. Välkommen!
Kafé Två systrar
håller öppet i fem dagar
Kafe två systrar håller öppet i
dagarna FEM. Från den 27/6 1/7 mellan 12.00 till 21.00 i Bergs bygdegård.
Vi serverar fika, våfflor, lunch och kvällsmat. Självklart
kommer vi följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer och
anpassa vår verksamhet. Vi ses i sommar!
		Stina (0730973673) & Sara (0709241902)

Sommar med Bergs
hembygdsförening
Hembygdsparken, ladugården
och loftet har öppet
kl. 12.00-18.00 alla dagar 5 juli-9 augusti. (Stora huset stängt)
Fritt fram för egen fikakorg. Vid bra väder kommer vi att erbjuda
servering, kaffe med dopp, söndagar kl. 14.00-16.00
Tipspromenad i samarbete med Lilla Björka, se nästa sida.
Gärdsgårdsbygge två söndagseftermiddagar 26/7 och 2/8.
(demonstration)
Slåttergille fredagen den 24 juli med start kl 19.00
(Demonstration knackelie)
Friluftsgudstjänst på Gamla kyrkogården sönd 9 /8 kl 15.00 (ev)
Rotevandring lördag den 29 augusti. Rösås, Lilla Rösås och
Espenäs. Start kl 15.00 och samling hos Jonatan Persson Rösås

NATURSTIG PÅ HINSEKIND
Välkomna alla som vill gå Naturstigen i Hinsekindsskogen
med klurigheter att lösa efter vägen. Antikvariatet kommer
att vara öppet med kontroll på att hålla fysiskt avstånd.
27/6-5/7 kl 14-17.

Sommar på Elin Wägners
Lilla Björka
Öppet i Trädgården, Kyrkstallet och Skrivarstugan
kl. 12.00 - 18.00 alla dagar 5 juli– 9 augusti.
Välkommen att ta med en fikakorg och slå dej ner på
sommarverandan, i trädgården eller vid Skrivarstugan.
Tipspromenad utgår från Lilla Björka och vidare till
Hembygdsgården och MazArts atelje. Backen upp till kyrkan, förbi
Caltexmacken och åter till Lilla Björka. Du hittar vägen med hjälp av
Bodil Hörléns textilblommor.
I trädgården satsar vi på järn: Siri Derkerts relief, Robert Signals
solur och Horst Eckardts skrotskulpturer.
I kyrkstallet visar vi tandemcykeln som Elin Wägner och Flory Gate
cyklade på i trakten inför arbetet med "Tusen år i Småland". Här
finns också information om Elin Wägner, böcker och broschyrer.
I Skrivarstugan hoppas vi på en överraskning för barn!
Lilla Björka-huset är stängt under sommaren. Inplanerade
utställningar och föredrag är framflyttade till nästa år.

KONST I
MISSIONSHUSET
Fridhem ställer ut konst
i mixade tekniker,
keramik, silversmide
och återbruk. Här finns
även fika och loppis!
Missionshuset i Lädja.
Vi har öppet från den
27/7 till 5/7 kl. 12-19.
Välkomna!

Torsdag 2 juli
Bergs kyrka
19:00 Gudstjänst
LG Selinder, Magnus
Jakopsohn
Torsdag 6 augusti
Bergs kyrka
19:00 Gudstjänst
Tobias Stark, Charlotte
Forsberg

Scoutkalas!
Anordna ett barnkalas med frilufts- och scouttema! Bergs
scoutkår hjälper gärna till att anordna ditt barnkalas vid
Scoutstugan i Berg för bygdens barn. Kalasdagarna är
söndag 4/10 och söndag 15/11 - först till kvarn får tiden för
kalaset.
Vi erbjuder flera alternativ med olika innehåll.
Kostnad 50-70 kr/person.
Anmälan sker senast två veckor föra utsatt datum. Men
kom ihåg, först till kvarn gäller!
För anmälan eller frågor:
Maria Bjurström 0731-51 88 68
Varmt välkommen med din anmälan till Bergs scoutkår!
Sockenrådet håller nästa möte den 1 juli. Plats meddelas
senare. 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

