Aktivitet - 2001
Arrangement
Dato
Frelsesarmeen
30.
Dugnad Gravdal skule
21.
Dugnad Gravdal skule
28.
Konsert / kakelotteri
12.
Nasjonaldag
17.
Songarstemne-Måløy
26.
Jonsokafta - dans
23.
Måløydagane
28.29.30. og 1.

Mnd
Ansvarleg
mars
april
april
mai
Styret
mai
mai
juni
juni/juli.

Ekstraordinært
årsmøte

Droppar England

Det blir ikkje noko av den planlagde
turen til England i sommar. Grunnen er
at det vart for få aktive som melde seg
Det lukkast ikkje årsmøtet å få folk på.
til dei ulike styreverva på siste
Det nye styret skal no arbeide med eit
årsmøte. Det er derfor kalla inn til
rimelegare og kortare reisemål i løpet av
ekstraordinært årsmøte der einaste våren.

saka er val. Møtet blir:

tirsdag 20. mars 2001 etter
øvinga på Frelsesarmeen sine
lokale i Måløy.

Bli abonnent
Betal inn vedlagt giro, du støttar
korpset og får Vredens Gnag i eit år
.Har du spørsmål; kontakt John
Svarstad.

Våre
støttespelarar:

T ipp og vinn

Rett svar sist

Nevn et glemt ord, eller uttrykk

Dato for årsmøtet til Torskangerpoll
Musikklag?

Send svaret til:
Vredens Gnag

6700 MÅLØY
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Vågsvåg

Rett svar:
tirsdag 6. mars
Vinnarar:
Thomas Wåge
og
Petter Lund Wåge

Vredens Gnag
Informasjonsavis for Torskangerpoll Musikklag
Nr. 3

8. årgang

Laussal: Gratis

mars 2001

Flott Olden-helg
Fredag 9. lørdag 10. og søndag 11. mars
hadde vi vellukka øvingshelg i Olden. Vi
reiste inn i privatbilar fredag kveld.
Vi øvde og budde på skulen i Olden. Olden
Hornmusikk med Gunnar Skarstein i spissen
ordna med det praktiske rundt øvingshelga.
Men vi ordna med mat og resten sjølve. Eirik
Gjerdevik var instruktør. Lørdag klokka 16.00
heldt vi konsert i gymsalen på skulen.
Konserten var annonsert og det møtte opp 60
personar. Planen var
at Olden skulle vere
med på konserten,
men det fekk dei
ikkje til. Så derrmed
heldt vi ein variert og
feiande konsert på
50 minutt. Dei
oppmøtte var godt
fornøgde, og vi fekk
mykje skryt. Midt i
konserten spelte Eirik
Gjerdevik eit
solostykke på tuba.
Om kvelden hadde
Olden Hornmusikk
laga til sosialt treff i

kjellaren i Aldahem. Dei stilte med nydeleg
lapskaus, og vi hadde ein kjempekoseleg
kveld med mykje spontan underhaldning.
Søndagen øvde vi til klokka var 15.00 før vi
takka for oss, vaska og rydda, og sette
kursen heim.
Under blir det ladda opp til konserten med
felles skuldermasasje.

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/

Hvor ble marsjene av?
Av: Ivar Torskangerpoll
Hvor ble de av,
alle de feiende
flotte marsjene
som vi hørte i
radio og
forskjellige
andre steder i
det forrige
århundre? Jo
visst spilles det
marsjer ennå, men helst 17. mai og
ved enkelte opptredener i gatene. Det
er bare det at marsjene som blir brukt
ved sånne anledninger er ikke av
noen særlig kvalitet. Spesielt 17. mai
er det veldig mye spilling og man er
nødt til å bruke enkle og lette marsjer
for å klare å spille dagen ut. Men
ellers er det stort sett bare
konsertmarsjer som Bojarenes
Inntogsmarsj, Triumfmarsj fra Aida,
Valdresmarsj som blir brukt. De er
fine de, det er ikke det. Men de gir
ikke noen frysninger nedover ryggen
som f.eks. en Alford-marsj kan. Men
en ting er sikkert , de beste marsjene
krever mye av utøverne, særlig er det
euphonium/baryton som har mye å
bryne seg på, især i Alfords marsjer,
men og de andre toppmarsjene.
Dette er en trend over hele landet og
er på ingen måte et angrep på vårt
utmerkede noteutvalg. Vi mener at
marsjene så absolutt bør ha sin
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rettmessige plass på
konsertprogrammmet, og da menes
utenom de rene konsertmarsjer. Vår
personlige mening er at de gode
marsjene har tapt kampen i første
rekke på grunn av alle de verdens
konkurransene som har kommet til i
det senere år, i de konkurransene er
der desverre ikke rom for marsjer.
Man kan mene hva man vil om dette,
men vi vil i tiden fremover presentere
noen marsjer, litt om bakgrunnen
deres og litt om komponisten.

Månedens marsj:

Holyrood
Av: Kenneth J. Alford i 1912
I juli 1911 var
Bataljonsbandet
93rd Regiment
Highlanders i
Edinburgh for å
være med på H.M.
kong George V og H.M. dronning
Mary`s besøk der. Disse likte så godt
det de hørte av bandet at de ba Alford
om å skrive en marsj som skulle hete
Holyrood. Alford gjorde dette og utga
den på Hawkes & Son i 1912. Men
han brukte komponistnavnet F.R.
Rickets på den, som var Alford`s
opprinnelige navn.
Autografer

Spør Ivar
Da jeg er interessert i å samle

autografer vil jeg spørre om det finnes
bøker for denslags. Hvor skal man i
tilfelle henvende seg?
Svar: Vi forstår det slik at du ønsker en
spesialbok til å samle autagrafer i. Det
vanligste er å bruke en notisbok, som
du får kjøpt på bokhandelen, eller
lignende butikker. Vi vil foreslå at du
kjøper en bok med løse blad uten
linjer. Man bør ha ett navnetrekk på
hvert ark.

Glemte ord og uttrykk
1. Spytte brunt. (En tøffing)
2. Fast følge. (Pålegget egg og ansjos)
3. Kupért genser. (En genser som
brukes av kvinner)
4. Klin kokus. (Å være helt sprø)
5. Plutolue. (Skilue som går godt
nedover ørene)
6. Bølgedemper. (Hofteholder)
7. Skremmer’n. (Motorsykkel)
8. Dollarglis. (amerikansk bil), rubelglis
(russisk bil), husmannsglis (moped)
9. Grønn genser med høy hals.
(Portvin og pils sammen)
10. Nakkeskudd. (Dårlig brennevin)
11. Framfus høne. (Pågående
ungjente)
12. Blåstrømpe. (kvinnelig forfatter)
13. Klangkommode. (Piano)
14. Tåfisgjengen. (Infanterisoldater)

ny dato Selv om spill i Norge er relativt
nytt, går lotteriets historie tilbake til
cirka 100 år før Kristi fødsel. I Bibelen
kan man lese at Moses arrangerte et
lotteri hvor man kunne vinne land vest
for Jordan. I Hun-dynastiet i Kina ble
det også arrangert lotteri hvor
inntekten skulle gå til å finansiere den
kinesiske mur. Også det nærmere
2100 år tilbake. Først i 1446 kom
lotteri til Europa. Enken etter maleren
Jan van Eyck loddet ut hans etterlatte
malerier. Siden har både kongelige og
statsoverhoder benyttet seg av lotteri
av ulike slag. USA-president Franklin
Pierce finansierte nye kanoner via
spill, mens George Washington gjorde
det samme for å skaffe kapital til ny
jernbane. Norsk Tipping ble vedtatt i
1946 og satt i drift i 1948.

Kaffedranker
Slik får du vite at du har drukket for
mye kaffe: Du er månedens ansatt på
den lokale kaffebaren, enda du ikke
arbeider der. Du går på AA-møter bare
for å få gratis kaffe. Du er så
overspent at du får inn radiostasjoner
på FM-bølgen. De nervøse rykningene
dine kan måles på Richters skala.
Fødselsdagen din er offentlig flaggdag
i Brasil.

15. Skomakerlaks. (Spekesild)

Lang lotterihistorie
Som et apropos til alle basarer kan det
nevnes at lotteri og spill slett ikke er av
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