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Bergbladet
Julhelgen närmar sig och med den många
julaktiviteter. Det sätter prägeln på årets
sista Bergblad.
När helgerna är över är det dags att
avsluta på traditionsenligt sätt:

Julgransdans på kyrkbacken

Söndagen den 12 januari kl 17.00.
Det blir dans runt granen, tomtebesök, korv
och glögg, samt godispåsar till barnen.
Alla åldrar hälsas välkomna!

Röda korsets

Adventsfest

med luciatåg och auktion
Lördagen den 7 december kl 18 i Bergs bygdegård.
Vi serverar en enkel måltid och kaffe m kaka.

Luciatåg med barn från Berg
Lotterier - fiskedamm
Auktion. Vi hoppas få många gåvor till vår auktion. 		
Intäkterna går till Röda korsets hjälpverksamhet.
Entré inkl måltid: 60 kr. Barn t o m 15 år gratis.
Glöm inte kontanter!
Välkomna!
				Styrelsen för Bergs Röda Korskrets
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Visst blir det en Bergvecka även
2020. Första planeringsmötet blir
den 11 februari i Bergs bygdegård.
Sprid datumet till alla som är
involverade, så ses vi då.
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Stickkafé i Bergs kyrka

29 juni–7

juli 2019

Öppet lörd-s

önd 12–19,

agar 14–19
www.ber
Årets sista stickkafé blir den 27 november.
Vi
igen
gsobörjar
cken.se
den 8 januari och samlas fortsättningsvis varannan onsdag
kl 14-17 i Bergs kyrka. Ta med vad du vill äta till. Vi bjuder
på kaffet.
Alla hjärtligt välkomna! 		
Kontakt: Linnea Ivarsson.
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Berg om landsbygdsprogrammet
Sockenrådet har haft besök av Växjö kommuns
landsbygdsutvecklare för att diskutera kommande
landsbygdsprogram. Vill du se det underlag vi tagit
fram till mötet: Gå in på www.bergsocken.se, klicka
"Sockenrådet" och därefter "Protokoll och dokument".
Sockenrådet håller ett extra möte 3 december kring ny
översiktsplan för Växjö kommun. Nästa ordinarie möte
blir 22 januari. Båda i bygdegården kl 19. 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

