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REPRIS
PÅ DEN OFÖRGLÖMLIGA
DM-FINALEN I FOTBOLL 1972
då O/Ä-Åsen möter Brage
i Swedbank-cupen
Oxbergs IP
onsdagen den 7 maj 2008 kl 19.00
VAD SA HAN?
I nummer 3/2008 av Oxbergsbladet berättade vi att byn för 70 år sedan överlämnade Oxbergs kapell till
Mora församling för den symboliska summan av en krona och att Ållan-Jerk, när han fick höra detta,
utbrast:
”A fotje rettiget tä fårå upa eda wise, tä sel kappale fö je krona, so mytji wid. Nug ed då ig dji mytji mer!”
Vi missade att skriva ut på svenska att det han sa var: ”Har folket rätt att fara fram på det där viset, att
sälja kapellet för en krona? Så mycket ved. Nog hade då jag gett mycket mer!”

SOMMARPROGRAMMET I OXBERG OCH GOPSHUS
Arbetet med att komponera sommarprogrammet 2008 i Oxberg och Gopshus är nu i sin slutfas.
V i räknar med att med nästa nummer av Oxbergsbladet, som beräknas komma ut i mitten av maj, skicka
ut en programtablå och närmare kommentera vissa av programpunkterna.
Den första aktiviteten i Oxberg är redan lördagen den 17 maj:
Kl 13.00 samlas vi vid badplatsen för att städa av denna mm. Ta med röjsåg, krattor etc.
Kl 16.00 så dags för nedtagning av majstången.

Ställ upp och hjälp till med dessa aktiviteter, som ger förutsättningar för ett trevligt sommarprogram!

VASALOPPSKONTROLLEN
Nu är det dags att ta nästa steg i utvecklingen av kontrollområdet i Oxberg.
I höstas göt man den platta på vilken den nya kontrollbyggnaden ska stå och gjorde de ledningsdragningar
mm som krävs för bygget.
Nu skall själva byggnaden färdigställas. Fredagen den 16 maj kommer husleveransen och arbetet med att
resa väggarna mm drar i gång.
Vi får anledning att återkomma till projektet i senare Oxbergsblad!

GÄDDFISKE
En tidig lördagsmorgon ett stycke in i april samlades ett gäng fiske- intresserade på Gopsängarna för att
angla efter gädda. Detta för att ge den inplanterade ädelfisken större chans att klara sig från rovfiskar.
Resultatet blev främst ett antal små och medelstora gäddor. Bröderna Sven-Olov och Tommy Ljudén fick
dock upp en storgädda. Beviset ser du på bilden här nedan.

Tommy och Sven-Olov Ljudén med gäddan på 6,8 kg som de tog på angelfiske i Gopsängarna

Man får vara glad över det lilla, tycker Jan Pålsson och visar stolt upp sin gäddfångst, närmast av modell
”pilågedda”.

OXBERGS SÖDRA
VATTENLEDNINGSFÖRENING
Oxbergs södra vattenledningsförening har årsmöte söndagen den 4 maj kl.17:00 i Axirummet i
Bygården.
Ärenden enligt stadgarna.
Under punkten övrigt kommer bl a frågor om förändringar i verksamheten att tas upp.
Styrelsen

Lördagen den 5 juli kl 21.00 är det logdans till Jack Rivers orkester på Björsbåkk i Oxberg! Läs mer
om detta i nästa nummer av Oxbergsbladet!

