Aktivitet - 2001 / 2002
Arrangement
S. og Fj. mestersk
Julegrantenning
Julekonsert
Juletrefest
Årsfest
Samle CD
Øvingshelg
Konsert/samarbeid
Årsmøte
Dugnad Gravdal skule
Kakelotteri/konsert
Nasjonaldag
Jonsokafta / dans

Dato
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2.
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27.
29.
2.
1.2.3.
17.
5.
27.
11.
17.
22.

Mnd
nov
des
des
des
des
jan
feb
febr.
mar
april
mai
mai
jun

Vredens Gnag

Ansvarleg
Johan W.
John Inge
Styret
Kåre
Horn/baryton, Tove
Erling
Johan W
Styret
styret
Bjarte
John Inge
Styret
Terje

Informasjonsavis for Torskangerpoll Musikklag
Nr. 11

Våre
støtte-

4

Prøv deg på Ivars
kryssord
VANNRETT
1 Blomst
5 Ildsyed
6 Forsynt
LODDRETT
1 Tall
2 Sjødyr
3 Pålegg
4 Søk

1
1
5
6

2

3

Laussal: Gratis

Øver til
konkurranse

Gjet kinnj e ditta
Send svaret til Ivar Torskangerpoll, Vågsvåg, 6700 Måløy

På
kryss
og
tvers
med
VG

8. årgang

4

Kommende helg skal
Torskangerpoll Musikklag delta
på Sogn og Fjordane Meisterskap
for korps på Sandane. Her ser vi
noen av våre musikanter finpusse
på de siste detaljene før vi skal i
ilden. Siste to årene har det blitt
sølv på T.poll.

november 2001

Månedens marsj

Army of the Nile
Komponert av Kenneth J.
Alford i 1941
Marsjen ble skrevet som
en hyllest til general sir
Archibald Wawells
inspeksjonsbesøk i
det vestlige felttog i
1941 som markerte
et vendepunkt i
motgangen som
Storbritannia
opplevde i de
tidligste år av 2. verdenskrig. Dette
er en fin og vanskelig marsj som
Torskangerpoll Musikklag har på
sitt repertouar.
Utrygge tider
Først og fremst, sett aldri fra deg
noe når du er på handletur på
butikkene i Måløy. Dette her
opplevde jeg tidligere i høst: Jeg
hadde vært på Vågsøy
Fysioterapi, og måtte innom en
butikk for å handle litt mat etterpå.
Og da satte jeg fra meg en pose
med treningstøy og en pose med
skrivepapir (samlet verdi ca. 1000
kroner). Når jeg etter bare en 7-8
minutter var ferdig var posene
forsvunnet. Jeg regnet med at det
var noen som hadde tatt feil og at
dei ville komme til rette igjen. Men
det gjorde det ikke, snarere tvert
imot. Da jeg en uke senere var ute
i samme ærend, satte jeg ikke
treningstøyet fra meg,men bar det
sammen med handlekurven mens
jeg plukket noen varer. Men da
kassadamen var ferdig å slå
sammen det jeg skulle betale,
satte jeg posen sammen med
varene. Da skjedde det igjen. En
mann begynte å rote i posen og
det så ut som han ville ta den med
seg, enda posen var fra en helt
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annen butikk. Da ble jeg så mektig
vred som jeg ikke kan huske å ha
vært, og ropte en pen bukett med
velvalgte ufine ord til han. Fyren
skvatt nesten i taket og med et
flakkende blikk kom han seg ut
døren. Det er trist at det er blitt
sånn, for det er ikke alt man kan
drasse med seg på
handlerunden,for eksempel om
man hadde kjøpt en symaskin eller
en motorsag. Ingen kan gå å bære
på på det og samtidig plukke
kolonialvarer, ikke alle har bil som
man kan sette varene inn i. Etter
disse hendelsene har jeg mistet
mye av troen på det gode i
menneskene, jeg teller alltid
fingrene hvis jeg håndhilser på
noen.
Og etterpå var det dans.
Dronning Elisabeth- en flott
dame
Etter dronning Elisabeths besøk i
Norge i vår stilte vi noen barn
spørsmål om damen med hattene
og håndveskene. Her er en liten
del av svarene:
1. Hva er det viktigste en dronning
må lære seg?
Svar: Å hilse. Og så må hun lære
god bordskikk, være hyggelig med
naboene og være flink i
samfunnsfag.
2. Hva slags musikk hører en
dronning på?
Svar: Jeg tror hun liker best rolig
musikk. Spice Girl tror jeg ikke at
hun liker.
3. Hvor reiser dronningen når hun
skal på ferie?
Svar: Til Karibien, Sahara, Syden
eller borti der. Og kanskje til
Gøteborg eller Svinesund for å
kjøpe billig mat.
4. Når dronningen ser på TV, hva
slags programmer ser hun på da?
Svar: Sikkert Asgeir eller

Vinnarar musikkbasaren 2001
Igjen vart det en vellykket basar med
godt besøk, godt salg og flott resultat. I
dag presenterer vi vinnerne av
hovedlotteriet, samt noen glimt.
T.høyre vår kasserer. Under noen
besøkende
Juleduk: Marit og reidar johnsen
Busstur-Oslo: Maria og John Øvrelid
Middag for 2: Lina Wåge
Lastebil m/tilbehør: Sverre
Torskangerpoll
Fjellsko: Ruth Seljenes
Dobbelt sengesett: Iselin Gjørsvik
Strikka genser: Elise Oppedal
Puslespill: Arne nerland
Skalldyrsett: Tor Åge Gravdal
6 glass: Aud Irene Seljenes
Barnefiskestang: Anna Våge
Lampe: Evy Loen
Porselensdukke: Pus & Felix
Action Man: Hilde Refvik Riise
Dukkevogn: Synnøve og Vilde
Johansen
Trillebår: Ivar Torskangerpoll
Duk m/servietter: Maria Søvik
El. vekkerklokke: Bjørn Steinagard
Barnesett: Harald Oppedal
Wokpanne: Fam. Steinar Sægrov
Fotball+T-skjorte: Renate Færestrand
Hekla servietter: Åsta og Arne
Sengesett: Erlend Holm

Kaffeservice: Jørgen Færestrand
Håndkle: Audun Færestrand
Boremaskin: Caroline og Ingvild
Hatledal
Duk: Guro Rutledal
Fantasispill: Fam. Ivar Sandvik
Stekegaffel m/term.: Margaret og Arne
Øvrelid
Rosemalt konfektskål: Tommy og
Lasse Torskangerpoll
Dessertskåler: Synne og Vilde
Johansen
Håndkle: Borgny og Ingolf Oppedal
Barnekassettspiller: Hans og Berny
Wåge
Leathermankniv: Hans og Berny Wåge
Vinkelsliper: Audun Færestrand
Dampvasker: Håkon Saltkjel
Mårpølse: Synniva Torskangerpoll
Fiskesett: Fam.Arne Våge
Boks m/kaker og kaffi: Berny og Hans
Wåge
Fenalår: Sondre Færestrand Eide
Skål m/kransekake: Guro Rutledal
Sjokoladekake: Rigmor Moe
Hagekonsert: Ellen Merete Våge
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