Aktivitet - 2001

Vredens Gnag

Arrangement
Dato Mnd Ansvarleg
Speling Vågsberget
2. sept Styret
Korpstur Bergen 28.29. og 30. sept. Anne-Mari og Erling

Dagens John-Inge

Hvorfor kan ikke jeg le, når briller?
Hvorfor kan ikke jeg se, når genser?
Hvorfor kan ikke jeg si, når Mona
Lisa?
Hvorfor kan ikke jeg være, når DDE?
Hvorfor kan ikke jeg ro, når Grete
Rohde?
Hvorfor kan ikke jeg hete, når
Rødhette?
Hvorfor kan ikke jeg fly, når Jens
Weisflog?
Hvorhor kan ikke jeg le, når Anders
Hatlo?
Hvorfor kan ikke jeg skjære, når Torild
Skar?
Hvorfor kan ikke jeg skryte, når
risengrynsgrøt?
Hvorfor kan ikke jeg tegne, når
Gustav Mahler?
Hvorfor kan ikke jeg koke, når
Josephine Baker?

Våre
støttespelarar:

På
kryss
og
tvers
med
VG
4

Prøv deg på Ivars
kryssord
Vannrett:
1 Planet,
5 Tidsrommet,
6 Fuglebolig
Loddrett:
1 Steinvegg
2 Kjøre
3 Havn
4 Nedbør(riksmål)

1
1
5
6
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Informasjonsavis for Torskangerpoll Musikklag
Nr. 8

8. årgang

Laussal: Gratis

august 2001

Bli med og blås
Tirsdag 21.august klokka 19.30
i Frelsesarmeen sine lokale i Måløy
startar årets haustsesong.
Vi håpar på godt frammøte og god besetning. Dette kan skape eit
godt repertoar og
god stemning.
Styret og
noteutvalet vil ha
møte snart. Kom
gjerne med
forslag til
melodiar. Hald av
fyrste søndagen i
september til
speling på
Vågsberget kl.
12.00. Vi kan ta
med familiane,
og vil få gratis
lunch.
Gjer som Terje
og legg krus i
instrumentkassa,
eller som GunTove, blås i vèret.

Månedens marsj
The Stars and Stripes
Forever
Komponert av John
Philip Sousa 1. juledag
1896
Høsten 1896 reiste Sousa og
hans frue på en velfortjent ferie til
Europa. Mens de var der fikk de
beskjed om at manageren til The
Sousa Band, David
Blakley var død.
Bandet var da nært
forestående en
landsturne og Sousa
skjønte at han måtte
reise tilbake med en
gang for å ta seg av bandet.Og
Sousa skriver i sin biografi:» Her
kommer en av de mest livlige
hendelser i min karriere. Da
dampskipet «The Tetonic» la fra
havn i Europa gikk jeg en tur på
dekk for å oppta tanker om
David`s død og de mange plikter
og avgjørelser som ventet når jeg
ankom New York. Plutselig
begynte jeg å føle en rytmisk takt
av et band inne i hodet. Gjennom
hele den spente reisen fortsatte
dette bandet å utfolde seg med det
samme temaet til den mest
tydelige melodi. Jeg overførte ikke
en note av dette til papiret mens
jeg var på båten. Men når vi nådde
land skrev jeg ned det mitt
hjerneband hadde spilt for meg, og
ikke en note har noensinne blitt
forandret».
Marsjen ble en umiddelbar
suksess og The Sousa Band spilte
den på alle sine konserter til
Sousas død 25 år senere. Marsjen
ble og offisiell marsj for USA ,
Sousa skrev også en tekst til
marsjen. Sousa rakk å komponere
136 marsjer og ble derfor (uriktig !)
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kalt The March King. Sousa var og
leder for US Marine Corps Band,
men den historien tar vi når vi
kommer til marsjen «Semper
Fideles» som var hans desiderte
mesterverk.

Smertetoppen

Av: Ivar Torskanerpoll
De vanligste årsakene til smerte
(og ofte blod) i ditt eget hjem
1. Bordben(bang i kneet idet du
setter deg til bords).
2. Åpne skapdører (hjørnet rett i
knollen når du reiser deg opp).
3. Stolben/terskler (knuser tærne
hver gang du går barføtt).
4. Arkene i bøker/blad (tar fingeren
som kniv gjennom smør).
5. Stekepanne/wok med olje (en
eksplosjon av smerte akkurat idet
du legger kjøttet i).
6. Tyggegummi (når du bommer
på gummien og treffer innsiden av
kinnet).
7. Mat fra mikrobølgeovn (blir alltid
skåldvarm etter at du har fått den i
munnen).
8. Neglesaksen (når du klipper
forkjært).
9. Koner (kjører albuen i øyet ditt
mens dere begge sover).
10. Dører (klemmer fingre; voksne
lærer aldri).
11. Brødkniven (når skal du lære
at den siste skalken er den siste
skalken).
12.
Barberingshøvelen/etterbarberings
vannet (en dødelig kombinasjon).
13. Glasskår (støvsugeren finner
aldri den siste biten, foten din
finner den tre måneder senere).
14.Tegnestifter (hvem er det som
strør dem rundt på gulvet).
15. CD`er (som spretter ut av
esken og deiser i gulvet, gjør
vondt i hjertet).

Min mann er fotballidiot
Nå har jeg nådd grensen for min
tålmodighet. Min mann lider nemlig
av fotballidioti - en sykdom som i
høy grad ødelegger samholdet og
husfreden i hjemmet. Han snakker
om fotball, tenker på fotball, og jeg
er ikke i det ringeste tvil om at han
drømmer om fotball hver eneste
natt. Det er ganske nedverdigende
for meg at en slik simpel kule av
skinn med luft i skal komme mellom
oss og splitte oss! Han har til og
med vært i Sverige og Danmark og
på Flatraket for å se kamper, og jeg
har vanskelig for å styre meg når
jeg tenker på hva alt dette koster.
Det er utgifter vi rett og slett ikke
har råd til!
Kjære Ivar, tror du han kan
helbredes?
Hilsen E.-B.H.
Svar:- Nei, fru E.-B.H., det tror jeg
ikke.

Språket vårt

Språket vårt blir stadig utvidet
med nye ord, vi skal her ta for
oss noen som er kommet til i de
senere år, mesteparten er såkalte
slangord eller slanguttrykk:
Av: Ivar Torskanerpoll
Ha det som en mygg i en nudistleir:
ha det skikkelig bra.
Mikrotømmer: fyrstikker,
Trang i fletta: temmelig dum.
Rar pakning: umuderne dress.
Gedigen massepose: ølvom.
Pumpa opp: være gravid.
Huskestue: minnehall.
Folkemottaker: jordmor.
Utmarsjkåk: hytte på fjellet.
Svenskegenser: tvangstrøye.
Maskindass: vannklosett.
Skinnpisker: trommeslager.
Joikekis: vokalist.
Mønjestift: leppestift.
Oppsøke sarkofagen: gå og legge
seg.
Kølaskuffe: skilue fra Trysil.

Kremmerhus: en bankfilial,
Laken: tusenkroneseddel.
Bikkjebanan i pledd: pølse med
lompe.
Spionsko: tøfler.
Skrevekringle: sykkel.
Presenning: lompe.
Pløse: pengeseddel
Swingstilk: dansegal jente.
Tømme fløyta: pusse nesa.
Kvastebu: blomsterforretning.
Fjøspumps: tresko.
Lodde dybden: sjekke opp ei dame.
Reketråler: patruljebil.
Født med votter: klønete type.
Apeloff: banan.
Regnestav: paraply.
Pedalsyre: fotsvette.
Banke rust: vaske seg.
Lakkert høne: sterkt sminket jente.
Kommunaltass: ordfører.
Sanke stål: tjene penger.
Sjirafftruse: stillongs.
Systue: legevakt
Myke opp brusken: mosjonere.
Saftkule: appelsin.
Englelapskaus: fruktsalat.
Fikse såta: få skikk på håret.
Mumieblekker: gamle ukeblader på
venterommet hos tannlege/lege.
Runemester: norsklærer.
Fyllepenn: journalist.
Flak: store amerikanske biler.
Skræbb: sykkel.
Melisruke: wienerbrød,
Luftstaur: pariserloff,
Dugurdlefse: pizza,
Vassball: vannmelon,
Dinglefisk: lutefisk,
Slureskinn: kondom,
Skakamjølk: milkshake,
Gromkarsk: originalbrenneviv,
Fråholdsmjød: lettøl,
Isterslurping fettsuging,
Straumfele: el-gitar,
Rånepreik: griseprat,
Slengestaur: impotent.
Galtesoge: grisevits,
Redslekverk: valium,
Klagemølje: demonstrasjonstog,
Vassbinge: vannseng.

3

