God Jul og Godt nyttår

Aktivitet - 2001 / 2002
Arrangement
Dato
Julekonsert
16
Juletrefest
27.
Årsfest
12.
Samle CD
2.
Øvingshelg
25. 26. og 27.
Konsert/samarbeid
17.
Årsmøte
5.
Dugnad Gravdal skule
27.
Kakelotteri/konsert
11.
Nasjonaldag
17.
Jonsokafta / dans
22.

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

Vredens Gnag

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

Informasjonsavis for Torskangerpoll Musikklag
Nr. 12

Søndag 2.desember var det tenning av julegrana i Vågsvåg. Torskangerpoll
Muiskklag spilte til gang rundt juletreet. Etterpå fikk en fullsett gymsal, svele,
gløgg og flott
underholdning av
skolebarna.

Prøv deg på Ivars
kryssord
LODDRETT
1 Dukket opp
2 Kjøre
3 Engelsk tall
4 Plante
VANNRETT
1 Husdyr
2 Farge
6 Tenke

1
1
5
6

2

3

Laussal: Gratis
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juletrefest

Torsdag 27. desember kl. 18.00
blir det juletrefest i Våge/Oppedal skule
Ta med heile familien
på treff i romjula.
Frelsesarmeen møter
mannsterke og i som
vanleg godt humør.
Torskangerpoll
Muiskklag spelar. Vi
går rundt juletreet, får
besøk av nissen.
Frå festen i fjor
Stranden kokar kaffi
og er sjef for
julebrødet. I tillegg lovar komiteen ei skikkeleg overrasking.

Årsfesten flytta
til 12. januar
Sjå side 7

8

desember 2001

Verdas trivelegaste

Kald men fin julegranåpning

På
kryss
og
tvers
med
VG

8. årgang

Månedens marsj

Graf Zeppelin
av Carl Teike
I følge Joachim ToecheMittler ble denne marsjen
opprinnelig kalt Teutonen
Marsj. Som så mange
tidligere stykker ble
denne utgitt av
Bellmann i Dresden
og Appollo i Berlin.
Den ble utgitt da
Teike bodde i
Potsdam (18951909) ikke lenge etter Grev
Zeppelins rekordflyging med
luftskip i 1900. Etter den
hendelsen fikk den sitt nåværende
navn.
Julegaver
Helt siden antikken har det vært
alminnelig å gi hverandre gaver i
forbindelse med årsskiftet,
angivelig fordi dette skulle bringe
lykke i det kommende år. I hvilken
grad skikken er overført til oss fra
romerne, er det vanskelig å si.
Sikkert er det at man også i norrøn
tid ga hverandre julegaver; for
eksempel i Eigil Skallagrimsons
saga ser vi at dette var vanlig
skikk blant stormenn allerede på
900-tallet. Adskillig mindre utbredt
har nok skikken vært blant vanlige
folk; mange steder ble ikke
julegaver vanlige før i
mellomkrigsårene.
Opprinnelig var julegaveskikken
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kun en sak for de voksne, men i
likhet med alle skikker som er i
ferd med å gå av bruk, hvor
opprinnelsen blir glemt, ble også
denne etter hvert overført til barna.
I løpet av middelalderen fikk tyske
juleskikker innpass i Norden, med
St. Nicolaus som på en
hemmelighetsfull måte utdelte
gaver til de små. I forbindelse med
reformasjonen ble Nicolausdagens gaveutdeling flyttet til
julaften i de protestantiske
områdene. I Danmark var det
vanlig å sette en skål utenfor
døren ("julefat") til gavene på
julaften. Denne skikken finner vi
senere også i Norge, helt frem til
1800-tallet. Sko og strømper som
ble hengt opp til julegavene har
også vært kjent her i landet,
muligens etter påvirkning fra
anglo-amerikanske skikker.
Sykdommer
Vi skulle tro det var nok av sykdom
og elendighet, men nei.
Medisinske forskere har oppdaget
en ny sykdom som ikke har noen
symptomer. Sykdommen er umulig
å oppdage, og det finnes ingen kur
for den. Heldigvis er det foreløpig
ikke rapportert om noen tilfeller.

Nyttårsfest
Lørdag 12. januar
i Turnhallen i Måløy

Det blir nydeleg middag, lett underhaldning
og super dansemusikk med

«Purple Rain»
- humørfyllt superduo frå Stryn
Få med deg venner og kjente og meld deg på.
Sal av flytande
forfriskingar

Oppmøte
Start
Pris pr. person
Påmeldingsfrist
til
John Svarstad
Eller hos A.Oldeide

: kl. 19.30
: kl. 20.00
: 250 kroner
: 4. kl.15.50
: 57850231

7

Gjet kinnj ditta va

I siste Vredens Gnag hadde vi ei konkurranse, kenj ditta e. Svaret var
Terje Våge. I dag presemterer vi bildet i full størrelse. Bildet er tatt i
Bergen. Øverst er konkurransen, under er svaret

Dette kan bli den nye sjåførhua til bussjåførane.

Beklager
En "ivrig leser" har sendt oss et
spørsmål som ved nærmere
overveielse neppe kan vente noe
fyllestgjørende svar på.
Spørsmålet lyder:
"Vi har vært gift i fem år, men vi
får ikke noe barn. Kan det være
noe arvelig ?"
Gammel mann
På fylkesmesterskapet for korps
på Sandane i november, fortalte
en kar fra Jølster at det skulle
være en større markering for 700årsdagen for Audun Hugleiksson
Hestakorns død i Jølster 2.
Januar. Hestakorn var en
adelsmann fra Hegranes i Jølster.
Han hadde vært et ledende
medlem av kongsrådet under
kong Magnus Lagabøte, og særlig

under den svake etterfølgeren
hans, Eirik 2 Magnusson,da han
var såkalt fehirde
("finansminister"). Kongen som
fulgte etter, Eiriks bror Håkon V
Magnusson, innledet en politikk
med skjerpet kontroll av
stormennene, og dette førte til
Auduns fall, ved sterk mistanke
om økonomisk utroskap. Han ble
dømt til døden og ble hengt på
Nordnes i Bergen 2. Januar 1302.
Gabrielsen var ikke til stede.
Farene i mannens liv
Pass opp! Pass opp! Her er noen

God jul

Hjemme hos-reportasjen
Vredens Gnag har vært på
Hjemme Hos-reportasje
med John-Inge Våge. Han
har vist oss sitt hjem, og sitt
rikholdige kjøleskap som er
smakfullt innredet, og og
fantasifullt oppfylt. Våge vil
ønske alle en riktig god jul.
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3.plass i Gloppen

Torskangerpoll Musikklag
gjorde ein svært fin figur under
Sogn og Fjordane
Meisterskapen for korps på
Sandane. Vi spelte godt og fekk
mykje skryt både av publikum

Frå premieutdelinga
Lavik på dei neste plassane.
Dommarar var Svein Henrik Giske
og Jane Westervik.

Klar til dyst
og dommarar.
Vi spelte Våren, Valdresmarsj, Try
to remember og Adventures in
brass.
Jølster musikklag gjekk til topps i
brassklassen for åttande gong på
rad. Dei siste to åra har
Torskangerpoll musikklag kome på
andreplass, i år overtok Kjølsdalen
musikklag denne plasseringa.
Florø hornmusikk og Fjordbrass
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Resultatliste:
Brass
1 Jølster musikklag 90 + 7 = 97 p
Dirigent Gunnar Smaadal
2 Kjølsdalen m. lag 87 + 9 = 96 p
Dirigent Helge Øren
3 Torskangerpoll
85 + 7 = 92 p
Dirigent Luis Santiago Ruiz
4 Florø hornmusikk 84 + 7 = 91 p
Dirigent Trond Haugen
5 Fjordbrass Lavik 80 + 7 = 87 p
Dirigent Sjoerd Tolsma
Janitsjar
1 Alvøens musikkf. 93 + 6 = 99 p
Dirigent Knut Riser
2 Gloppen janit. 88,5 + 9 = 97,5 p
Dirigent Geir Eikenes
3 Sogndal musikklag 88 + 8 = 96 p
Dirigent Vilhelm Einen
4 Strusshamn . 88 + 7 = 95 p
Dirigent Jan Roger Øren
5 Måløy musikklag 87 + 7 = 94 p
Dirigent Luis Santiago Ruiz
6 Førde ungd.k.
83 + 7 = 90 p
Dirigent Johan Bengtsson
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