Luis takka for seg

Tirsdag 11. juni var vi invitert til Husevåg der Eli
og Dag hadde laget til et fint arrangement. Et
følge på 50 reiste over med småbåter. På
Husevåg hadde vi konsert og griling. Litt regn på
slutten av kvelden la ikke noe demper på
stemningen Vi gikk i hus og fylte opp
skolehuskjelleren. Under konserten fikk Luis
Santiago Ruis mye skryt for jobben han har gjort
for korpset. Han
fikk også
blomster. Luis
takka for en fin
tid. Fra høsten
skal Lisbeth
Helen Våge
dirigere
Torskangerpoll
Musikklag.

På
kryss
og
tvers
med
VG
4

Prøv deg på Ivars
kryssord
VANNRETT
1 Frost
5 Klokken
6 Fire like
LODDRETT
1 Ølkran
2 Frø
3 Søk
4 Tallord

Bjarte
50 år

1
1
5
6

Vredens Gnag

13. juni ble
mangeårig
medlem i
Torskangerpoll
Musikklag,
Bjarte
Færestrand, 50
år. Jubileet ble
feiret med stor
fest på Vikabu
lørdag 15. juni.
Mye folk og
høy stemning
til langt ut i de
små timer.
Bjarte fikk en
porselensvase
i gave fra
korpset, og vi
spilte og sang
for jubilanten.
Fredag kveld
fikk Bjarte seg
en spesiell tur i
en spesiallaget
betongbil.
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Sommardans på Vikabu

3

4

Lørdag 22. juni
klokka 21.00
I fjor var det stor jonsokstemning på Vågsberget. I år blir det
sommardans lørdag 22. juni på Vikabu i Torskangerpoll. Det blir dans
med John Inge Våge sitt «MP3-band». Enmanns variert dansemusikk
på data-band. Det blir sal av grillmat og stor stemning. Dansen blir ute.
Blir det dårleg ver blir arrangementet inne, opplyser sommerdans
ansvarlig John Svarstad.

Månedens marsj
The Thin Red Line
Av Kenneth J. Alford
Selv om marsjen ikke ble
utgitt før i 1925, ble den
komponert allerede i
1905. Dette var Alfords
første år som
dirigent/leder for
The 2nd Battalion
Argyll and
Sutherland
Highlanders og
marsjen ble
senere deres
offisielle regimentsmarsj.
Komponisten dediserte marsjen til arbeidet som
en forgruppe i regimentet, The 93rd Highlander,
hadde gjort ved å danne en "tynn, rød strek"/"A
thin red line" i en seier over russerne ved
Bakleva i 1854.
I "London Thimes" var det en artikkel av Sir
William Howard Russel som beskrev det det
britiske infanteriet slik; "Russerne strenet mot
den tynne rødlinjen og falt som tinnsoldater".
40 år tidligere hadde britiske tropper, ledet av
hertugen av Wellington, brukt den samme
krigsformasjonen/troppformasjonen til å slå
Napoleons krigere som sloss i en tykk,
blokklignende formasjon.
Dette er en av Alfords aller fineste marsjer,
særlig trioen med en lekende ess-kornett på
toppen i Brass-versjonen.

En trist dag

Alle dager er ikke like morsomme. Men en
virkelig trist dag snakker vi om når:
• Avisbudet har ignorert deg for tredje morgen
på rad (og det er kaldt å gå ut i småsko
forgjeves).
• Marsvinet ditt har sluttet å hilse.
• Du endelig finner en ledig parkeringsplass, er
tom for cash og allerede ti minutter forsinket til
den viktige avtalen, og der kommer
parkometervakten.
• Du oppdager klumper i melken
nanosekundet etter at du svelget den første
slurken.
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• Du får akutt anfall av nervøs mage,
småspringer til nærmeste offentlige toalett og
oppdager for sent at det er slutt på papiret.
• Din kone stiller seg foran TV-skjermen like
før løperne kommer til passering 8,7 km. i15
km, klassisk langrenn og sier: "Vi må snakke
sammen!"
• Du har syngende fornøyd såpet håret
grundig inn med to sjenerøse håndfuller sjampo
da det brått og brutalt er slutt på varmtvannet.
Du har laget verdens mest imponerende
peisbål da spjeldet plutselig detter ned og går i
vranglås.

Driftige jenter

Tirsdag 3. juni var det stor dugnad
på Gravdal skule. Vi fiksa bord og
benkar, og alle stod på. Det var
rydding av notar, bygging av
lagerrom for bordene, og jaging av

mygg. Og selvsagt ble det kaffi og nydelige
sveler

Konsert og marsj i Måløy
Flott 17. mai
I eit fantastisk flott ver, ble nasjonadagen feiret.
På grunn av samordning med Holvik vart
tidlegare års opplegg endra litt. For
Torskangerpoll Musikklag vart dette også litt
spesielt all den tid vi på kort varsel fikk
spørsmål om å komme til Silda å spille. Vi fikk
gratis skyss med Øyglimt, og turen til Silda ble
flott. Audun
Færestrand ble
75 år 17. mai.
Han stilte opp på
krykker.

Lørdag 11. mai spilte Torskangerpoll Musikklag i Måløy Sentrum. Først var det
marsjering gjennom
Gate 1. Etterpå var det
konsert ved Måløy
Brygge. Søndag 2. juni
spilte vi i kirka i Måløy.
Etterpå spilte vi til
marsjering på
turnstevne på Måløy
Stadion. En travel vår
med andre ord
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