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SOMMARPROGRAMMET
I OXBERG OCH GOPSHUS

dvs midsommarafton i Gopshus och midsommardagen i Oxberg.
Hästhoppning vid Oxbergs IP

Med detta nummer av Oxbergbladet skickar vi
med en sammanställning av de arrangemang och
aktiviteter som planeras i Oxberg och Gopshus
under sommaren 2008.

Oxbergs IF planerar en satsning på ungdomar
och ridsport. Karin Eriksson och Marina
Manfredsson är ansvariga för satsningen. OIF
har avsatt 20 000 kr för ändamålet.

För de flesta programpunkterna kommer anslag
med mer information att sättas upp på anslagstavlorna i byarna och fäbodarna. I vissa fall
kommer arrangemangen också att annonseras i
dagspressen.

Just nu projekteras en ridbana vid fotbollsplanen.
En tränare har anlitats som kommer till Oxberg
en gång per vecka för att träna våra ryttare i
markarbete och hoppning under maj och juni.

Några av de tilltänkta arrangemangen är inte
”säkrade” ännu och kan komma att ändras.
Ytterligare aktiviteter utöver de uppräknade kan
också komma till.

Målet med vårens träningar är en hopptävling
som kommer att hållas söndagen den 29 juni kl
18.00 vid Oxbergs IP. Hoppningen kommer att
vara en sk. "Clear Round" med valfri höjd.

Bland dem som deltar i tipspromenaderna i
Oxberg kommer presentkort från Intersport att
lottas ut till vuxna resp till barn. Ditt startkort
(vuxen) och bingobricka (barn) gäller som lott.
Som barn räknas ungdom 16 år och yngre.

Logdans med Jack Rivers

Som synes är programmet även i år rätt innehållsrikt. Några av programpunkterna vill vi
kommentera särskilt redan nu:
Midsommarfirandet
Du som kan - var gärna med och dra ditt strå till
stacken genom att hjälpa till med lövbindningen
på förmiddagen resp dag.
I övrigt följer firandet i stort modellen från i fjol,
vilket för Oxbergs del bl a innebär att missionshuset hålls öppet för kaffedrickning mm direkt
efter det att aktiviteterna vid majstången har
avslutats.
Observera att midsommarfirandet, som brukligt,
äger rum på olika dagar i Oxberg och Gopshus,

Lördagen den 5 juli kl 21.00 blir det en repris på
förrförra årets uppskattade logdans på Björsbåkk
i Oxberg, då Jack Rivers orkester bjuder upp
till dans.
Arrangemanget sponsras av föreningarna i
Oxberg och kan ses som ett tack för alla ideella
insatser som bybor och andra bidragit med i
föreningarnas verksamheter.
Oxbergs-Gopshusdagarna
Fredagen den 11- söndagen den 13 juli är det
dags för årets Oxbergs-Gopshusdagar.
I likhet med förra året blir det på fredagen
mettävling och tipspromenad vid Ladutimmernäs vid Oxbergssjön.
Lördagen den 12 juni blir det ett speciellt
arrangemang i Gopshus, då vi uppmärksammas
på den största naturkatastrof som någonsin

drabbat dessa trakter. Den inträffade på
sommaren 1888. Då rasade nämligen den stora
skogsbranden, som ödelade skogen på
omfattande arealer och om vilken folket här talat
om i mer än hundra år efteråt.
Branden började strax söder om Oxberg, i
närheten av Kurutjärnsberget och stannade på sin
väg österut först när den nått Österdalälven
nedanför Hökberget. Den hade då nått nästan
fram till Gutdalen och Krångåsen samt stannat
några kilometer från Eldris.
Om branden och dess konsekvenser kommer vi
att få veta mer genom en miniutställning i
Fagerås kl 11.00 –13.00. Här kommer också att
ordnas en kortare tipspromenad.
När detta skrivs är detaljerna omkring arrangemanget ännu inte klara. Vi får återkomma med
ytterligare information.
Den tredje Oxbergs-Gopshusdagen, söndagen
den 13 juli, innehåller sedvanlig tipspromenad
med start och mål vid Bygården i Oxberg.
Såväl missionshuset som Bygården kommer att
hållas öppna under promenaden.
I Bygården visar vi filmklipp från Vasaloppen
1957-59 och bildspelet ”Oxberg 2007” som i
mer än 300 bilder belyser det 25-tal arrangemang
som genomfördes i Oxberg förra sommaren.
På kvällen erbjuder vi ett litet speciellt inslag i
Oxberg kapell, då vi får var med om en
”sommarkonsert” med Trad Jazz Company.
I anslutning till arrangemanget kommer vi att
ordna en kort information om kapellet och dess
historia.
Någon samlad hantverksdag i Oxberg kommer
inte att genomföras i år. Däremot kan någon eller
några av byarnas hantverkare komma att ha
”öppet hus” vid något tillfälle i sommar, t ex i
samband med en tipspromenad. Information om
detta kommer i så fall att lämnas senare.
Byvandring i Oxberg
En byvandring kommer att genomföras
tisdagen den15 juli kl 17.30 med start vid majstången i Oxberg.

Denna den femte, och för denna vända avslutande, byvandringen går den här gången längs
Vasaloppsvägen och Nordibyn fram till
bagarstugan vid Edgerd nedanför Björsbåkk.
Vandringen avslutas med fika och en tipstävling.
I bagarstugan planerar vi att baka och sälja
tunnbröd!
Hälsoveckan i Mora
Även detta år kommer Oxberg att bidra med två
inslag i den s k Hälsoveckan den 31 augusti6 september.
Terränglöpning för barn och ungdom
söndagen den 6 september kl 11.00 är ett
återkommande inslag.
Nytt för i år är möjligheten att delta i stavgång
med start på Oxbergs IP och där man sedan
följer halvvasespåret så långt man orkar mot
Sjurby/ Vasslan och åter.
Även detta arrangemang äger rum söndagen den
6 september, men startar kl 14.00.
Övrigt
Utöver de programpunkter som vi nu närmare
har kommenterat finns ett antal ytterligare som
gäller tipspromenader, brännbollsturnering,
fiske, Vasastafetten, simskola mm. Tider och
platser för dessa hitta du i programmet!
Som framgår av ovanstående återstår ännu några
frågetecken att klara ut innan programmet är
komplett. Dessa hoppas vi kunna återkomma till
i nästa nummer av Oxbergsbladet, som vi
beräknar ge ut innan midsommar.

Vi har verkligen försökt att få till stånd
arrangemang och aktiviteter av varierande slag
som skall passa så många som möjligt.
Studera därför programmet noga och håll
ögonen på den ytterligare information som
följer i Oxbergsbladet och/eller som sätts upp
på anslagstavlorna, så hittar du säkert någon
aktivitet som du kan delta i!

