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GÖKOTTAN…
… den 30 maj i området kring Skålmyrsvägens slut samlade ett 20-tal deltagare. Med ornitologen Mattias
Högberg från Blyberg som sak-kunnig genomfördes en vandring på skogsbilväg och stigar fram till
dammen vid Axisjön.

T v ornitologen Mattias Högberg med kikare på stativ och
längst t h Lars-Erik Nilsson banar sig fram i terrängen

Vilka fåglar kunde man se eller höra under vandringen då?
Göken, naturligtvis, men också gulärla, sädesärla, grönbena, tofsvipa, bofink, rödstjärt, lövsångare,
gluttsnäppa, trädpiplärka, talgoxe, talltita, orre och tornseglare. Inga sällsynta arter, enligt Mattias, men
ändock trevliga att uppleva en morgon som denna!
Arrangemanget avslutades med fika med utsikt över våtmarkerna och sjön i ett härligt väder.

Sommarkalas i Oxbergsgården!
Kjell och Viktoria ordnar "68 års"-kalas den 7:e juli vid 19-tiden. Ni Oxbergare som känner att ni vill
umgås med oss en kväll är varmt välkomna, ung som gammal. Kalaset kommer att hållas i Oxbergsgården (gamla stationen) då vi bjuder på mat o lite annat.
För att vi ska kunna handla och duka till kalaset vill vi att ni som vill komma hör av er till Viktoria eller
Kjell på 70235 eller Viktoria Mob: 073 6530610 Kjell Mob: 070 7966058 senast den 25/6.
Varmt välkomna!
Viktoria och Kjell Sverre

FISKE
Gullspångsöring med en vikt på 4 hg – 1 kg har nu satts ut i Gopsängarna (200 kg), Västra Gopalsjön
(200 kg), Ätjärn m fl B-vatten.
Utnyttja nu sommaren och besök Gopsängarna där det finns slogbod med ny grillanläggning,
handikappbrygga, toalett och nysandad bilväg ända fram. En båtbrygga har även gjorts ut mot
Spjutmosjön.
Alla barn under 16 år fiskar gratis oavsett ortsbo eller turist i alla föreningen vatten.
Mora Våmhus fvof
Jan Pålsson tfn 0250-702 44 eller 070-239 49 01

SIMSKOLAN I OXBERG
Upprop sker den 6 juli klockan 11:00 nere på Oxbergs badplats.
Deltagande kostar 20 kr/per person och då är man välkommen både i plask och lek/simskolan och
märkestagningen.
Avslutning har vi den 26 juli och då blir det fika, lek och annat skoj.
Mer detaljerad information kommer att komma upp på affischer och kommer även att finnas i
sommarprogrammet.
Varmt välkomna önskar Viktoria Sverre och Emilie Eriksson.
Vid frågor kan ni ringa till
Tel Viktoria: 0736530610

PILGRIMSVANDRING
Sedan 2005 pågår en upprustning av Romboleden, som sträcker sig från Mälardalen till Trondheim
(Nidaros). Arbetet beräknas vara genomfört under 2010.
Fredagen den 14 – söndagen den 16 augusti anordnar Västerås stift en pilgrimsvandring längs en
delsträcka av leden. Vandringen utgår från Malibambo i Solleröskogen. Under lördagen och söndagen
går man i trakterna kring Hökberg, Oxberg och Evertsberg.
Är du intresserad att vara med på vandringen – ta kontakt med Carl-Axel Hagberg, vandringsledare och
präst, på tfn 070-675 00 41.

SOMMARPROGRAMMET
Sommarprogrammet har nu dragit igång. Aktiviteter, tider och platser enligt den sammanställning som
delades ut med förra Oxbergsbladet håller än, men ändringar/kompletteringar kan komma att göras med
kort varsel. Eftersom detta är sista numret av Oxbergsbladet inför sommaren har vi inga möjligheter att
använda bladet för information om detta. Håll därför ögonen på anslagstavlorna och vad som sätts upp där
om kommande arrangemang i Oxberg och Gopshus.

BYGDEBAND
Bygdeband är en interaktiv databas som utvecklats av hembygds- och släktforskare. Tanken är att
detaljerade beskrivningar av platser, gårdar, personer mm ska bli tillgängliga när hembygdsföreningarnas
material digitaliseras och publiceras on-line.
Oxbergs hembygdsförening har just anslutit sig till databasen och kommer att lägga in material som rör
Oxberg med sina fäbodar mm. Vi får anledning att återkomma med ytterligare information, när arbetet
tagit fart på allvar.
Adressen till Bygdeband är: www.bygdeband.se

All eventuell uppvaktning…
… på min födelsedag undanbedes vänligen men bestämt.
Agneta Olsson

