Aktivitet - 2001 / 2002
Arrangement
Konsert/samarbeid
Årsmøte
Dugnad Gravdal skule
Kakelotteri/konsert
Nasjonaldag
Jonsokafta / dans

Dato
16.
5.
27.
11.
17.
22.

Mnd
febr.
mars
april
mai
mai
juni

Vredens Gnag

Ansvarleg
Styret
styret
Bjarte
John Inge
Styret
Terje

Informasjonsavis for Torskangerpoll Musikklag
Nr. 2

«Låvefest»

9. årgang

Laussal: Gratis

Februar 2002

Nyttårskonsert

På Vågsberget

Lørdag 16. februar klokka 21.00

Nydeleg mat, lett underhaldning og musikk av:
«John-Inge sitt MP3 - band» m. fleire
Rundt nitti er påmeldt så her blir det stormande jubel
Pris: 150 kroner
Påmelding til: John Svarstad
Tlf: 57850231
Arr: Torskangerpoll Musikklag

På
kryss
og
tvers
med
VG
8

Prøv deg på Ivars
kryssord
Vannrett
1. Jevne ut
5. Oppdrettes
6. Kjør
Loddrett
1. Slektning
2. Forte seg
3. Trist
4. Ener

1
1
5
6

2

3

4

Turnhallen - Måløy
lørdag 16. februar 2002 kl. 16.00
med:

Torskangerpoll Musikklag
og

Kvalheim Songlag
Møt opp og opplev spele- og sangglede
Arr: Torskangerpoll Musikklag

Månedens marsj
In Treue Fest
av Carl Teike
I 1903 hadde Teike
komponert et stort antall
marsjer, inkludert In
Treue Fest. Teike
bodde da i Potsdam
og han hadde et
svært godt forhold til
korpslederne der.
Disse korpslederne
var mer enn villige til å hjelpe Teike
med å gjøre denne marsjen bedre
kjent. In Treue Fest er den nest
mest spilte marsjen av Teikes
marsjer, etter Alte Kameraden.

Pjaskespalten
Verdenshistorien
Jeg lurer på å kjøpe et bokverk om
verdenshistorien. Har du noen råd
angående et sånt kjøp?
Svar
Etter å ha studert de forskjellige
verk, er vi kommet til at det er
unødvendig å bruke flerfoldige
tusen kroner på dette. Det holder å
kjøpe en bok – bibelen . I 1.
Mosebok kapittel 4 vil du finne
historien om de to første brødre –
Kain og Abel. Den historien utgjør
stort sett hele verdenshistoriens
innhold.
Ekteskap
Det snakkes så mye om kriser i et
ekteskap, når er den mest kritiske
periode?
Svar
Frokost.
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Flatbrød
Kan du fortelle noe om flatbrød, når
tid det kom, utbredelse og
oppskrift?
Svar
Det er ikke vårt spesialområde
dette. Men det er ugjæret brød som
kan bakes av all slags mel. Mest
brukt er havre og bygg, ofte blandet
med rug, poteter eller ertemel.
Flatbrøddeigen kjevles tynt ut og
stekes på takke.Flatbrød er et
spesielt norsk produkt og finnes
ellers stort sett bare i Nord-Sverige
og Nord-Skottland. Fabrikklaget
flatbrød er nå mest alminnelig.
Flatbrød har vært brukt i Norge i
uminnelige tider, allerede på 1000tallet er det omtalt i historien.
Da Olav Kyrre ble kronet til konge i
1070 (ble konge i 1067), besto
hovedretten , på festen etterpå, av
byggrøt og flatbrød med stekt flesk
til. Det var i Bergen dette, og han
likte det så godt at han utropte og
grunnla Bergen som by, enda det
ikke bodde mer enn 300
mennesker der.
Her skal du få en av mange
oppskrifter på flatbrød.
Ingredienser
7 dl havremel
7 dl fin, sammalt hvete
5 dl rugmel
4 dl byggmel litt hvetemel
Fremgangsmåte
Bland alt melet. Kok opp vann med
sukker og salt.
La det avkjøle noe. Hell det over
melet og bland godt.
Del opp i emner à 120 gram.
Kjevles ut til tynne leiver og stekes
på takke.

Årsmøte 2002

Tirsdag 5. mars
2002 klokka 20.30
Det blir med dette kalla inn til årsmøte i
Torskangerpoll Musikklag. Det blir
behandla ordinære årsmøtesaker som valg,
rekneskap, budsjett og innkomne saker.
Betalande aktive medlemmer har
stemmerett

Helsing styret i
Torskangerpoll Musikklag.
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