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Alla är välkomna till vår Julstuga som
är i Bygdegården i Berg.
Måndagen den 19 november från kl. 17.00
Vi kommer att pyssla tillsammans och
göra fina julsaker.
Vi äter risgrynsgröt och en god skinksmörgås, dricker saft, kaffe
och äter pepparkakor.
Ingen föranmälan.
Vid frågor ring mig gärna
Inger 0472-26 86 81
Alla är varmt välkomna!

Bergbladet
Äntligen höst!

Sockenrådets: Möte direkt efter sockenstämman 28 oktober. Nästa
ordinarie möte den 20 november kl 19 i Bergs bygdegård

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

www.bergsocken.se

Så här långt har vi haft en oerhört mild och vacker höst. Bara
att njuta!
Lite höstaktiviteter presenterar vi i detta Bergblad, bland annat
sockenstämma och teater.
Luftgevärsskytte och gympa är igång på torsdagar respektive
måndagar i bygdegården.
Men innan vi hinner blinka så börjar julförberedelserna.
Så notera julstuga, ljusstöpning, nyårskonsert och annat mys i
almanackan redan nu!

Sockenstämma i Berg
Söndag 28 oktober kl 16 i bygdegården

Program:

- Sockenstämma med val av sockenråd mm
- Föreningsmingel för nyinflyttade och andra Bergbor.
- Smörgåstårta
- Årets Bergbo
- Musik med Mats & co
Vilka frågor tycker du att sockenrådet ska driva?
Vad är bra - och vad kan vi göra bättre?
Kom och säg din mening på sockenstämman.
Välkomna! 					Sockenrådet

Stöp egna juleljus
Badplatsföreningen bjuder in till
ljusstöpning i Lädja skola den 25
november kl 15 till självkostnadspris.
Ta med något till knytfikat.
Vill du fixa After work?
Det kanske blir en afterwork kväll med gemensam kvällsmat
i Lädja skola. Säg till Marie Svensson eller Stephanie Tiedt
om du vill vara med att ordna detta.

Teater i bygdegården: "Frieriet"
Nu är det snart dags för teater i bygdegården igen. Det är den
mycket uppskattade teatergruppen Panikteatern som spelat
hos oss ett par gånger tidigare som kommer tillbaka.

Fredagen den 9 november kl 19.00 visar vi
Tjechovs ”Frieriet” som bjuder på humor, kärlek,
förvecklingar och givetvis musik.
I priset (250 kr) ingår soppa med bröd och kaffe.
Så boka in dig genom att ringa till:
Linnéa Ivarsson på 070 305 64 83.

Jultider i Lädja missionshus
Julafton:
Julbön i Lädja Missionshus på julaftonkl 16.30.
Nyårsdagen:
Nyårskonsert i Lädja missionshus på nyårsdagen kl 17 med
Ida Gunnarsson Blom och vänner.

