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Bergbladet
Det blir Bergvecka i år!
Det blir Bergvecka i år!!! Kanske lite annorlunda, med det är
ändå ett välfyllt program som väntar. Mycket sker utomhus och
evenemang som drar stora folksamlingar har fått ta paus i år. Om vi
alla hjälps åt tror vi att vi kan genomföra veckan på ett ansvarsfullt
sätt. Det gläder oss alla!
Ett program i sammandrag delas ut samtidigt med detta Bergbladet
Hela programmet kommer att finnas på bergsocken.se där
informationen uppdateras vid behov.
Bergveckan hålls 3-11 juli med lite andra öppettider än
tidigare år: Helger 12-18, vardagar 14-18 och kvällsöppet på
onsdagskvällen till kl 21.
Sara och Stina håller kaféet öppet under Bergveckan. Dock ej sista
söndagen 11/7.
Veckan efter, 13-17 juli, blir det åter fik i bygdegården. Men i då i
bygdegårdsföreningens regi och med hjälp av bygdens ungdomar.
Det här kan bli en härlig sommar hörni!

Bergslunds GOIF återbildad
Föreningen Bergslunds GOIF som varit vilande sedan 1960-talet
har fått nytt liv med en ny styrelse. Våra ambitioner är att göra
föreningens gräsplan till en mötesplats i byn. Vi planerar att
underhålla en gräsyta för fotboll, ordna en grillplats och anlägga
en odling med frukt och bärbuskar. På längre sikt skulle vi vilja
bygga en skatebana, ett utegym och en scen.
I slutet av sommaren bjuder vi in till Bergkampen – en dag
med lekar och tävlingar. Då kan alla som vill bli medlemmar
i föreningen och man har möjlighet att komma med idéer och
förslag på vad vi ska syssla med. Mer information senare.
Vårt första projekt är att få bort sly runt planen. Och för det
behöver vi hjälp! Alla som kan tänka sig att såga ner mindre träd
eller hjälpa till att forsla bort dem är välkomna att höra av sig till
Kerstin Danielsson (0768-167 404). Om det är flera som hjälps åt
kan det gå undan.
Vi hoppas att många av er vill vara med!
Kerstin Danielsson, Emma Persson, Maria Bjurström,
Frida Cronquist, Emma Nimark

Mer musik i sommar
Lymland, fredag den 13 augusti kl. 19.30 i Galleri Söreskog
Lymland är ett Malmöbaserat band där Sonja Perander och Jerker
Kaj utgör kärnan. De spelar instrumental musik på synth, elgitarr,
piano, akustisk trumpet och klarinett. Det blir vemodigt och
hoppfullt på samma gång. Entré 100 kr. Förhandsanmälan.
					

Arr. Musik i Berg och Galleri Söreskog

Torsdag 19 augusti kl. 19.00 och fredag 20 augusti kl 1500.
NYTT-festivalen, Nutida tontradition med Monica Danielsson.
Galleri Söreskog.
			

Arr. Musik i Berg, Galleri Söreskog och NYTTfestival

Musik i Berg under Bergveckan: konsert i Galleri Sörskog måndag 5/7
samt musikgudstjänst i Bergs kyrka söndag 11/7, se Bergveckans program.

Sommar med
hembygdsföreningen:
Öppettider i Bergs
hembygdsgård med
våffelservering:
Bergveckan: lörd-sönd kl 1218, vard 14-18
Söndagar: 11/7 (Bergveckan
slutar), 18/7, 25/7, 1/8 och 8/8
kl 14-17. Visning av gård och
uthus
Besök (utöver ovan) kontakta
stygvärd Barbro Ahl tel 0738185740 eller Gunnar Olofsson
070-5408842
Slåttergille fredagen den
23/7, start kl 19.00. Jonatan
Persson demonstrerar
knackelie-metoden 18.00-19.00.
Slåtterorkester, slåttergröt och
kaffeservering.

Under Bergveckan musik i
Bergs kyrka onsdag, torsdag,
söndag. Se Bergveckans program.
Friluftsgudstjänst 22/8. se ovan.
Onsdag 14/7 16.00 Bergs kyrka
Öppen repetition- Välkommen
in i kyrkan!
Slå dig ner och lyssna när vi
övar. Önska gärna en psalm!
Dorothea Knust

Rotevandring i Bråt Bjursjö
med omnejd lördagen den 4/9.
Samling hos Karl-Johan Krantz
kl 15.00. Medtag kaffekorg
Friluftsgudstjänst på Gamla
kyrkogården i samarbete med
svenska kyrkan
söndagen den 22 augusti kl
14.00.
Hembygdsföreningen bjuder
på kaffe med dopp.
I händelse av dåligt väder
flyttar vi till kyrkan

Onsdag 21/7 kl 16.00 Bergs
kyrka
Öppen repetition, Magnus
Jakopsohn, Dorothea Knust
Torsdag 2/9 kl 19.00 Bergs kyrka
Musik i Sommarkväll- Blott
den som längtan känt
Pianisten Magnus Jakopsohn
och sopranen Carina Stenberg
framför ryska romanser och
operaarior.
Max 50 personer.

Sommarkvällar i Elin Wägners
Lilla Björka
7 juli kl. 18.00. Kyrkstallet, Lilla Björka
Sommarens utställare på Lilla Björka, Teresa
Oscarsson, berättar om sitt konstnärskap. Fri entré.
Övriga sommarkvällar genomförs av utrymmesskäl i Galleri Söreskog.
Entré 100 kr. Förhandsanmälan Birgitta Hansson, 0734 20 63 66 eller
birgitta.k.hansson@gmail.com.
14 juli kl. 18.00: Ylva Mårtens blev känd när hon gjorde sina
medkännande radioreportage med barn. Nu bokaktuell.
4 augusti kl. 18.00: Per Wirtén har nyligen kommit ut med en bok
om Elin Wägners liv i början av 1920-talet. Han belyser en del av
hennes liv som är mindre känd.
11 augusti kl. 18.00: Susanna Alakoski gjorde författardebut
2006 med romanen Svinalängorna. Hon är nu aktuell med
Londonflickan, del två i en romansvit.
3 juli – 15 augusti är Lilla Björka öppet alla dagar utom måndag
kl. 12.00 – 18.00. www.lillabjorka.se
Bergs sockenråd har haft möte med fastighetschefen vid Växjö
pastorat om Bergs sockenstuga och möjligheter att omvandla
byggnaden till lägenheter. Det finns sådana tankar även inom
pastoratet, men några besked fick vi inte. Kyrkans lokalbehov ska
utredas, så någon försäljning är inte aktuell det närmaste året.

Bergs skytteförening inbjuder till årets andra
månadsskjutning söndagen den 4 juli kl 09.00
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

