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Bladet delas denna gång ut även i Gopshus  
 

SOMMARPROGRAMMET 2010 AVSLUTAT 
 

I och med Vasastafetten i lördags är huvudparten av sommarens program i Oxberg/Gopshus avklarad. 
Det som återstår är aktiviteterna i Oxberg söndagen den 5 september under den s k Hälsoveckan, 
nämligen terränglöpning för barn och ungdom kl 11 vid Oxbergs IP och stavgång kl 15 vid 
Vasaloppskontrollen. Se också notisen på sista sidan om Yoga-träffen måndagen den 30 augusti! 
 
Förra sommaren var en blöt historia, men med några undantag har arrangemangen i år kunnat 
genomföras i hyggligt väder. 
 
Som vanligt har mycken tid och ett omfattande ideellt arbete lagts ner av många personer för att vi i 
byarna ska kunna få uppleva ett stort antal arrangemang/aktiviteter på hemmaplan.  
 
Berörda föreningar i Oxberg och Gopshus vill därför tacka alla som på olika sätt bidragit till att 
sommarprogrammet 2010 har kunnat genomföras på ett så förtjänstfullt sätt!  
 
MISSIONSHUSET 
 

Missionshuset i Oxberg stod  färdigt 1906. Sedan dess har framför allt interiören förblivit i stort sett 
intakt.  
 
Tidens tand har dock satt sina spår på fastigheten. Bl a har fönstren varit hårt utsatta av väder och 
vind. Av den anledningen har husets ägare, Oxbergs hembygdsförening, bestämt sig för att varsamt 
renovera fönsterna, så att de även i fortsättningen är tidstypiska för byggnaden. Detta har kunnat ske 
med hjälp av ekonomiskt bidrag från Länsstyrelsen 
 
Renoveringsarbetet utförs av firman Vindöga från Timmele. Firman är specialinriktad på denna typ av 
arbete. Renoveringen beräknas vara slutförd inom kort. 

 

               Ann-Janette och Pär-Anders Allbäck från Vindöga under arbetet i Missionshuset 
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LILLA MASKALASET I MORA 
 

Torsdagen den 29 juli genomfördes ”Lilla Maskalaset” i centrala Mora. Bl a hade Moras byar 
inbjudits att delta med information om sina respektive byar och verksamheterna där. Oxbergs och 
Gopshus byalag nappade på inbjudan och visade i ett gemensamt tält (som visade sig vara ett 
utomordentligt paraply!) upp en del av vad byarna har att erbjuda. 
 
Från Oxberg deltog Lars Lundin och Maud Waters och från Gopshus Lasse Back, Peter och Codula 
Ladiges samt Emelinda Lundqvist. Tyvärr ösregnade det under eftermiddagen, men en allmän mening 
var att det arbete som lagts ner på projektet kommer att vara till nytta för byarna. Inte minst lovar det 
goda projektsamarbetet mellan Oxberg och Gopshus gott! 
 

   Oxberg och Gopshus kamperade ihop i    Stående fr v Lars Lundin, Emelinda Lundqvist 
   Tingshusparken                  och Lasse Back. Sittande Cordula Ladiges. 
   
BYVANDRING I OXBERG 
 

En utlöpare av Lilla Maskalaset i Mora var den byvandring som Oxbergs byalag anordnade söndagen 
den 1 augusti i Oxberg för att informera morabor och andra om Oxberg då och nu.   
 
Tidigare års vandringar (fem byvandringar och tre fäbodvandringar) har framför allt varit inriktade på 
att berätta om de gårdar som passerats. Denna gång låg fokus på förutvarande och nuvarande privata 
och offentliga fastigheter och verksamheter längs vandringsvägen. 

            Byvandringen startade vid majstången och samlade ett 40-tal deltagare 
 
Med Lars Lundin som guide gick vandringen från majstången längs Vasaloppsvägen till kyrkogården, 
in på Kontrollvägen, upp till Vasaloppskontrollen och tillbaka över lindorna till träskofabriken (f d 
Kickis Skafferi), där det bjöds på fika och information om Dala Clogs. 
  



VASASTAFETTEN 
 

Årets Vasastafett, stafettlöpningen i Vasaloppsterrängen mellan Sälen och Mora, gick av stapeln 
lördagen den 21 augusti. 
Som vanligt ställde Oxbergs IF upp med ett lag, som denna gång bestod av Jan Fernö, Nicklas 
Johansson, Anton Sålder, Maria Slokenbergs, Fredrik Nybäck, Fredrik Haglund, Christin Nyström, 
Malin Nyström, Markus Byström och Johan Haglund. Lagets sluttid blev 6.56.40. 

Olle Larsson och Sven Tegnér servar löpare             Oxberg IF.s lag. Stående fr v Marcus Byström,  
vid vätskekontrollen i Björnarvet. Löpare nr            Nicklas  Johansson, Fredrik Nybäck, Maira 
561 är Fredrik Haglund i Oxbergslaget  Slokenbergs, Fredrik Haglund och Johan  
       Haglund. Knästående lagledaren Bo Nyström och 
       Jan Fernö. Saknas på bilden gör Anton Sålder 
       samt Cristine och Malin Nyström  
     
Andra lag med Oxbergsanknytning var Lag Larsson Oxberg, som genomförde stafetten på tiden 
7.27.43 och Lag PoB (Pålsson och Bergman) som hade tiden 8.23.50. 
 
Även Gopshus byalag mönstrade ett lag, som tog sig i mål på tiden 7.45.11 
 
  



BOULEBANA INVIGD VID OXBERGS IP  
 

Söndagen den 22 augusti togs en nyanlagd boulebana på Oxbergs idrottsplats i bruk. Invigningen   
markerades av att tre av ledamöterna  i Oxbergs IF:s styrelse, Leif Lekander, Leif Bergman och Bo 
Nyström, samtidigt kastade sina klot på en av de utmärkta boulebanorna. Därefter visade några mer 
erfarna boulespelare hur spelet går till innan den talrika publiken inbjöds att själva prova på att spela. 
 
Invigningen inramades av vackert väder och god förtäring. 

  Lars-Erik Nilsson, Bo Nyström, Jan         Ett 60-tal personer fanns på plats vid  
  Larsson och Tage Olsson har jobbat        invigningen            
  med att göra i ordning boulebanan 

 Stilstudie på Mats Frost.        Pia och Marianne 

å kan 

Leif L, Leif B och Bo N invigningskastade           
                Inga och Gunilla kollar!        vid utspisningen 
 

Boulebanan är öppen för spel hela dagarna, men kom gärna tisdagar kl 10 eller torsdagar kl 18, s
du träffa andra bouleintresserade 
  



VAL 2010 
 

Söndagen den 19 september är det åter dags för val till riksdag, kommun- och landstings-fullmäktige! 
 

Röstningslokal för oss i Oxberg och Gopshus är Oxbergsgården med begränsat öppethållande 
kl 14 – 17. 
 
Göran Albinsson 
Ansvarig röstningslokal 
 

RÖJNINGSDAG I BJÖRNARVET 
 
Dags igen för röjning längs vägarna, lördagen den 28 augusti kl 10.00! 
Vi avslutar med gemensam soppa kl 16.00 för alla fastighetsägare! 
 
Anmälan snarast till Ruth Hårdén, tfn 073-6568286, ruth.harden@utb.mora.se 
 

Välkommen! 
 
Björnarvets fäbodlag 
      

YOGA 
 

Måndagen den 30 augusti kl.19.00 i Bygården i Oxberg  
 
Prova på ett pass yoga, inga förkunskaper krävs! Ledare: Kicke Englund Frost 
 
Ta med liggunderlag, filt och vattenflaska! 
 
Frågor: Pia 070-754 49 00. Arrangör Oxbergs IF 
 

OIF EFTERLYSER! 
 

Vi saknar ett antal gula väster med ICA-märket på sedan Cykelvasan och Vasastafetten. 
Om någon av misstag glömt lämna västen, så kan ni göra det till Leif Lekander eller Eva Lund. 
Västarna ska användas igen vid vinterns Vasaloppsvecka. 
 
 

OIF 
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