Aktivitet -2000 / 2001
Arrangement
Juletrefest

Dato Mnd
27. des.

Årsfest

30. des.

Øvingshelg
19.20.21.
Årsmøte
6.
Musikkprosjekt
23. 24. 25.
Dugnad Gravdal
21. og 28.
Konsert kakelotteri
12.
Nasjonaldag
17.
Jonsokafta - dans
23.
Måløydagane
29.30. og 1.
Englandstur
3. til 12.

jan.
mars
mars
april
mai
mai
juni
jun/jul
aug.

Ansvarleg
Alice, Kåre, Asbjørn V,
Gun-Tove, Ivar T, Audun F.
Terje, Anne-Mari, Erling,
John Inge,
Styret
Noteutvalet
Styret
Johan W. og Johan K

Årets julenisse

God Jul og Godt nyttår

Vredens Gnag
Informasjonsavis for Torskangerpoll Musikklag
Nr. 10

7. årgang

Laussal: Gratis

Desember 2000

Fekk mykje skryt
og sølv i
fylkesmeisterska

John Inge Våge er kåret til årets julenisse i
Vestre Krets. Denne utmerkelsen får John
Inge får sin positivisme, spilleglede, en
mengde rare påfunn og slående
kommentarer. Om John Inge skal vere
julenisse i år, vil han ikke røpe. Men dersom
det skulle vere noen som har bruk for hjelp,
så sier han nok ikke nei, men: det e gritt nuk
alt ihop. John Inge vil ønske alle en
sværendes god jul, og godt nyttår.

Våre
støttespelarar:

T ipp og vinn

Rett svar sist

Kva plass fekk Torskangerpoll på
S. og Fj. mesterskapen 2000?

Kva er livretten til Johan
Kråkenes?

Send svaret til:

Rett svar:
Fisk i alle former
Ingen visste svaret denne
gongen.

Vredens Gnag

Vågsvåg
6700 MÅLØY

Torskangerpoll Musikklag gjorde det svært godt
under Sogn og Fjordane Meisterskapen for
korps i Sogndal 18. november. For andre år på rad vart vi nummer
to av fire korps, kun to poeng bak Jølster Musikklag. Vi fekk 95
poeng, like mykje som Sogndal fekk som vann janitsjar. Måløy
Musikklag fekk sølv i sin klasse. Dei små bilda er frå
premieutdelinga og festen etterpå.

Torskangerpoll Musikklag vil ynskje alle ei
God Jul og eit Godt Nyttår
Tips Vredens Gnag TLF: 57 85 44 64 Fax 57 85 0872
E-mail: «erlingw@sf.telia.no»

Heimeside: http://home.enitel.no/t.poll/
4

Romjulsfest
Lørdag 30. desember
i Turnhallen i Måløy
Det blir nydeleg middag, lett underhaldning
og super dansemusikk med

«Party
Ekspress»
- humørfyllt superduo frå Ålesund
Få med deg venner og kjente og
meld deg på.
Sal av flytande
forfriskingar

Oppmøte
Start
Pris pr. person
Påmeldingsfrist
til
Terje Våge
Eller hos A.Oldeide

: kl. 19.30
: kl. 20.00
: 225 kroner
: 23. des. kl.15.50
: 91570578 eller 57854483

Arrangør: Torskangerpoll Musikklag
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Juletreet

Juletreet kan sannsynligvis
betraktes som en slags fortsettelse
av den hedenske "mai"~skikk: å
bruke en levende, grønn plante for
å nedkjempe vinterens makt. I
Norden var dette også beskyttelse
mot overnaturlige krefter. Allerede
kong Henrik Vlll skal i England ha
hatt sitt julebord pyntet med grønt,
og i Elsass var det samtidig så
vanlig å hente et tre i skogen til jul,
at myndighetene i 1556 måtte
utstede forbud mot dette, som
uforenlig med julefeiringen. Den
eldste beretning vi har om granen
som juletre hos alminnelige
mennesker, stammer fra 1605, idet
en opptegnelse fra Strassbourg
forteller at et slikt tre ble satt inn i
stuen på julaften, behengt med
epler, oblater og glitter. Forholdsvis
tidlig (1746) ble skikken bragt til
nybyggerkoloniene i USA, mens
den i Frankrike ikke nevnes før
omkring 1840. Omtrent samtidig
ble juletre vanlig i England gjennom
dronning Victorias tyskfødte
prinsgemal, Albert. I de nordiske
land hører vi om juletre omkring
1810 gjennom embetsfamilier i
København som hadde tilknytning
til Holsten og det sønderjydske
området. I Norge omtales det første
juletre i Oslo i 1820- årene. Skikken
bredte seg fra byene og fra
kondisjonerte hjem, men først fra
omkring 1900 kan man si den var
allmenn. Juletrepynten besto til å
begynne med av nøtter, epler og
kakefigurer som ble spist når julen

vel var over. Senere kom importert
"kjøpepynt": glitter, glasskuler, lys
og norske flagg, og det manglet
ikke på advarsler mot denne
ødeleggelse av de gamle,
tradisjonelle juleskikkene. Selv om
juletre ble vanlig fra rundt 1900, er
det likevel langt fra at juletrær
finnes i alle norske hjem, og i
mange menigheter er det motstand
mot juletrær i kirkene.
Røykvarsler
Vi besøkte en venn en morgen litt
etter frokosttid, og han fortalte at
rett før vi kom var røykvarsleren
blitt utløst. Han brente en loffskive i
brødristeren. På vårt spørsmål om
hva han gjorde for å stanse den
hylende røykvarsler en, svarte han
lakonisk: "Jeg spiste loffskiven".
Nok av det.

Juletrefest

Onsdag 27. desember blir det
juletrefest i skulen i Vågsvåg.
Torskangerpoll Musikklag deltek
saman med Frelsesarmeen.
Vi går rundt juletreet, får besøk av
nissen, og kosar oss med brus,
kaffi og julebrødskiver.

Fornya Internett

Torskangerpoll Musikklag si
internettside har fått fornya ansikt.
Sidene er oppdatert og det er lagt
inn mykje nyttig informasjon og nye
bilder.
Så kjedar du deg i jula, så kan du
berre ta turen innom korpssidene:

http://home.telia.no/t.poll/
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