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TACK FÖR STÖDET!
Jag skulle vilja tacka alla här i byn för allt stöd ni har givit oss, Team Stefan i Körslaget, på
lördagskvällarna.
Vi kom ända till finalen tack vare er. Tyvärr tog vi inte hem vinst-pengarna, men vi i kören känner oss som
vinnare i alla fall efter att ha fått träffa ca 140 nya härliga människor och fått göra en oförglömlig resa!
Så än en gång, tack så himla mycket!
STOR KRAM
Elin, en stolt oxbergare samt hela Team Stefan

ÄLGMIDAGEN
Lördagen den 21 november genomfördes årets älgmiddag i Bygården i Oxberg. Middagen, som var ett
samarrangemang mellan byalagen och Blomsterfonden i Oxberg och Gopshus, samlade ett hundratal
personer från eller med nära anknytning till byarna. Huvudrätten denna gång, liksom förra året, var
älgfärssoppa, där råvaran kom från höstens älgjakt och hade skänkts av jaktlagen i Oxberg och Gopshus.
Redan vid ankomsten möttes gästerna av sång och musik av Robert Kvarnström, Per Ljudèn och Per-Uno
Nilsson, som alla varit med i dessa sammanhang tidigare år, och Anki Åhs, som var ny för året. Efter
välkomsthälsning och inledande information av Lars Lundin visades en kort film från förra årets älgmiddag i
Oxberg.
Därefter var det dags att ta sig an den, som det skulle visa sig, mycket smakliga och uppskattade
huvudrätten, tillagad av kocken Fredrik Hagberg från Gopshus, som även han svarade för matlagningen vid
älgmiddagen i Oxberg för första gången. Brödet till huvudmåltiden hade bakats av Lillemor Rudberg
Larsson, Gun Eriksson och Maj-Britt Lundin och kaffebrödet av Elisabeth Pålsson.

Kocken Fredrik Hagberg avtackades med bommor och applåder för sin mat. T h
Mona-Lisa Lundqvist, som ingick i arrangörsgruppen

God stämning och god mat var även detta år kännetecknande för älgmiddagen

Robert Kvarnström, Anki Åhs, Per Ljudèn och Per-Uno Nilsson framträdde såväl när gästerna kom som
senare under kvällen
När så mycket folk nu var samlade passade man från arrangörerna på att informera om stundande händelser i
trakten. Även lotterier hanns med under måltiden liksom allsång och unison sång av Oxbergsmarschen.
Kvällen avslutades med att en film om de många arrangemangen i Oxberg under första halvåret 2009
visades.

KOMMANDE ARRANGEMANG I OXBERG
-

Luciafirandet i Oxberg kapell äger i år rum lördagen den 12 december kl 17.00.

-

Orsa ungdomskör under ledning av Ingrid Eriksson ger lördagen den 19 december kl 19.00 en
adventskonsert i Oxbergs kapell.

-

Årets ljusvandring går av stapeln på annandagen, lördagen den 26 december kl 17.00 vid
vasaloppskontrollen i Oxberg

Ytterligare information om bl.a. de två sistnämnda arrangemangen kommer i nästa Oxbergsblad, som
beräknas ges ut direkt efter luciahelgen.

SLUTLIGEN…
… konstaterar vi att det dykt upp ännu en lokal publikation i Oxberg, nämligen Lilla Tidningen, utgiven av
Maja Stefansson och Wilma Lekander.
Vi önskar de unga redaktörerna lycka till och välkomnar konkurrensen på byns massmediemarknad!

