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Bergbladet
I skrivandets stund duggar nya förhållningsregler tätt för att
minska spridningen av Coronaviruset.
Hur det hela utvecklar sig kan ingen säga.
Använd våra lokala kanaler för aktuell information:
bergsocken.se samt facebookgruppen bergsockenbor.
						

Musikcafé i Berg
Röda korset i Berg och Lammhults församling bjuder in till
musikcafé i Bergs bygdegård:
Söndagen den 19 april kl 15.00
Kaffe, lotterier och plantlotteri
Entré: 50 kronor inklusive kaffe
							Välkomna!

Säker by: Öka tryggheten
Gratis utbildning i brandskydd och HLR/hjärtstartare för
oss som bor i Bergs socken.
Kronobergs bygdegårdsdistrikt finansierar genom medel från
Leader Linné Småland utbildning i hjärt-lungräddning och
brandskydd för invånarna i Bergs socken.
- Brandskydd 2 april kl 17.30-21.00
- Hjärt-lungräddning 15 april kl 17.30-21.00
i Bergs bygdegård
Utbildningen är gratis och genomför i samverkan med
Brandskyddsföreningen och HLR instruktören Ingelstad
Under kvällen serveras fika
Max 20 deltagare på HLR/hjärtstartare, först till kvarn……
Anmäl dig till: Steffi Tiedt, sms 070 428 9519
e-post steffi.tiedt@gmail.com.

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 hos Linnea på 070- 305 64 83.

Bergs hembygdsförening:
Ympa fruktträd 4 april
Jonatan Persson visar hur man ympar
äppelträd 10 .00-13.00. Samling på
Hembygdsgården. (Hembygdsgården
tillhandahåller grundstammar och ympkvistar men har du
någon speciell äppelsort som du vill ha inympad tar du med
egna ympkvistar).
Säsongsstart 18 april
Vi fixar till hembygdsgården både ute och inne mellan 10-12
och avslutar med en lättare förtäring
Valborgsfirande 30 april
Kyrkokören, våreld, korv- och kaffeservering. Sedvanligt
lotteri.Start kl 19.30. Vårtalare: Elwy Löwall.
		

Arr: hembygdsföreningen, sockenrådet, Lädja badplatsförening

Välkommen till Elin Wägner-dagen
Kyrkstallet Lilla Björka lördagen den 16 maj kl 14.00
"Att skriva i Elin Wägners hägn."
Ida Andersen berättar om Elin Wägner som
inspirationskälla och förebild,och om romanen "I
oxögat"som delvis kom till på Lilla Björka.
Därefter kaffe och smålänsk ostkaka på Lilla Björka.
Elin Wägner-sällskapets årsmöte ca kl 16.00 efter föredrag
och kaffe.

Annandagpåsk 13/4 i Bergs kyrka
16:00 Ekumenisk sånggudstjänst

Bli andelsägare hos Nybrukarna!
Vill du njuta av solmogna tomater, dagsfärsk
sallad och tycker du det vore spännande att
testa en och annan ovanligare gröda såsom
kålrabbi och lila morot?
Genom att bli andelsägare i vårt andelsjordbruk tecknar du
dig för en andel av säsongens skörd som du kan hämtar
varje vecka på en av våra utlämningsplatser i Lädja eller
Klockargården i Ör.
Du får även möjlighet att besöka våra odlingar och delta i
några spännande odlingsmoment och evenemang som till
exempel smakprovning av speciella grönsakssorter.
Vi har ett begränsat antal andelar så missa inte chansen att
vara med. Läs mer på:
www.nybrukarna.se eller våra facebook sida www.facebook.
com/nybrukarna
Skytte
Bergs skytteförening inbjuder till månadsskjutning från
trehundrametersvallen invid Bergs skyttepaviljong
söndagen den 3 maj kl 9.00.

Sockenrådet håller nästa möte den 1 april kl 19 i
bygdegården. 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

