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LUCIAFIRANDET I OXBERGS KAPELL
Fredagen den 12 december var det dags för årets luciafirande i Oxbergs kapell.
Inför ett välbesatt kapell genomförde årets lucia, Lina Nilsson, och hennes tärnor och tomtenissar en
inlevelsefull luciatablå med både välkända julvisor och för denna tablå nya sånger.

Årets lucia i Oxbergs kapell, Lina Nilsson

Luciafirandet avslutades på sedvanligt sätt med kaffe med dopp i Bygården, där det också klarades av ett
antal lotterier och där ungdomarna bjöd på ett extra sångnummer.

Luciaungdomar från Oxberg/Gopshus medverkade
även i högmässan i Mora kyrka den 14 december

ADVENTSKONSERT I KAPELLET
För andra gången på en vecka samlade ett evenemang i Oxberg ett hundratal personer.
Lördagen den 22 november var det älgmiddagen i Bygården som lockade så många, lördagen den 29
november var det adventskonserten med Orsa ungdomskör som fyllde Oxbergs kapell till sista plats.
Med ungdomlig glädje och entusiasm genomförde kören under ledning av Ingrid Eriksson en mycket
uppskattad konsert, där sångerna som brukligt hade rötter i olika kulturer.
Väldigt många ser med stor förväntan fram emot körens nästa framträdande i Oxberg. Kommande
uppdrag i byn för kören blir nämligen att under vasaloppsveckan serva skidlöparna med dryck och
skönsång vid den nya vasaloppskontrollen.

KOMMUNINFORMATION I BYGÅRDEN
Den 18 december hölls ett öppet möte i Bygården i Oxberg. Det var representanter för Mora kommun,
med kommunalråden Peter Helander och Bengt-Åke Rehn i spetsen, som bjudit in boende i Oxberg och
Gopshus för att diskutera vad kommunen, föreningslivet och näringsidkare m fl kan göra för att förbättra
och utveckla Oxberg och Gopshus. Frågor som ventilerades var bl a kollektivtrafiken, lediga tomter,
bensinmacken, äldreboende och avgiftsbeläggning i vasalopps-spåret.
Vi får anledning att återkomma till dessa frågor i kommande nummer av Oxbergsbladet.

FISKE
Fiskekorten för år 2009 har kommit. Bra att ge bort som julklapp.
Gopsängarna öppnar för fiske juldagen den 25 december 2008 Gopalsjön är öppen året runt.
Jan Pålsson, tfn 070-239 49 01 eller 0250-702 44

LJUSVANDRING I OXBERG
Söndagen den 28 december kommer en ljusvandring med tips-promenad att genomföras i Oxberg
med start kl 17.00 – 17.30. Startplats är den nya Vasaloppskontrollen, som vi på detta sätt får ett första
tillfälle att bekanta oss med.
Glöggkontroll finns efter banan, som kommer att vara upplyst av marschaller! (Tänd denna dag gärna
också marschaller vid infarten till ditt hus!)
Oxbergs byalag bjuder på fika i kontrollbyggnaden.
* Tipspromenad – startkort 10 kr
* Lotterier
Ta med ficklampa och glöm inte att bära reflexer!

VÄLKOMMEN!
Oxbergs Byalag

VAD HÄNDER NÄRMAST I OXBERG?
- Juldagen kl 8.00 hålls julotta i Oxbergs kapell med Daniel Wallroth och Oxbergskören
– Söndagen den 28 december kl 17.00 är det dags för den årliga ljusvandringen i Oxberg (se separat
annons!)

- Söndagen den 4 januari 2009 kl 16.00 blir det

julgransplundring i Oxbergsgården (gamla

stationen)

TACK FRÅN BYKONTORET!
Så här i slutet av året vill jag tacka för den hjälp jag fått att driva verksamheten vid bykontoret under
2008. Det gäller t ex assistens med datorutrustningen, insatser vid olika arrangemang, tillhandahållande
av div material, tryck och utdelning av Oxbergsbladet mm.
GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR önskar
Bykontoret/Lars Lundin

Eftersom detta är sista numret av Oxbergsbladet under 2008 vill Oxbergs byalag och
övriga föreningar i byn önska alla

EN RIKTIGT GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT
ÅR!

