Vinter og vårplan 2003
Arrangement
Dato
Øvingshelg
28. og 30.
"Light"-konsert
5.
Dugnad Gravdal Skule
26.
Marsj-konsert
10.
Blåtur om kvelden
10.
Nasjonaldag
17.
Jonsokafta
21.
Stormfestival 2003
5.6. og 7.

Mnd
Mars
April
April
Mai
Mai
Mai
Juni
sept.

Ansvarleg
Styret
Noteutval + Styret
Bjarte F. + Arne Øvrelid
John Inge + Styret
John Inge + Styret
Styret
Terje V.
Stormkomite

Vredens Gnag
Nr. 2

Informasjonsavis for Torskangerpoll Musikklag
10. årgang
Laussal: Gratis
mars 2003

Konsert i Samfunnshallen

Silda er
klar

Rundt 300 sild
er flekt og
hengt opp til
tørk. Dette skal
bli delikatesse
under
stormfestivalen
til hausten.
Ingolf Oppedal,
Magnar Våge,
Trygve Vedvik
og Johan Wåge
er sildekongar
som gjorde ein
fin jobb med sildedugnaden.

På
kryss
og
tvers
med
VG
4

Prøv deg på Ivars
kryssord
Vannrett
1. Menneske
5. Fuglebolig
6. Flyplass
Loddrett
1. Vokse
2. Fisk
3. Ved siden av
4. Prøv

Det blir masse populærmusikk og godt humør når
Torskangerpoll Musikklag inviterer til konsert i
Samfunnshallen lørdag 5. april. Kjølsdalen
Musikklag og Ytre Nordfjord Brass blir også med
på denne muntre vårkonserten. V i håpar mange tek
turen og opplever ein svingande og variert konsert.

Sjekk Torskangerpoll Musikklag
sine kule sider på nett:

www.torskangerpoll.no

Strøk med glans

Ane viser her hvorfor hun aldri kommer til å bli
røyker. Hun strøk i den store
rullesigarettilarneøvrelidkonkurransen med
glans. Sensor Arne tok det hele med et smil.

Ivars hjørne:

Hva er en paranoid person for
noe?
Svar: Det er en person som lider
av forfølgelsesvanvidd, for
eksempel en person som sitter på
første benk i en norsk kirke, og har
en intens følelse av at noen stirrer
ham i nakken.
Leksikon-service
Husmor: Mamma som sitter igjen
med villaen etter skilsmissen.
Hestelengde: Avstanden mellom
en havrepose og en gjødselhaug.
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Ulvinne: For sauebønder ikke like
godt som ulv helt ute.
Lapskaus-glupiser
Man skal ikke gå over bekken etter
havresekken når gresset er like
grønt foran egen dør, slik at man
kommer hankeløs hjem.
Hvorfor gå over bekken etter ugler
i mosen når enden er god og alle
andre har gått.
Hvorfor kan ikke jeg grine når
fuglen på den grønne gren.

Konstruktivt årsmøte

4. mars ble det avholdt årsmøte i Torskangerpoll Musiklag.
23 møtte og årsmøtet var
dermed lovlig satt. Av
saker som ble behandlet
var årsmelding,
årsregnskap og budsjett
for 2003. Videre ble det
fastsatt ny kontingent for
dette året. Mot en
stemme ble det bestemt
at kontingenten forblir
uendret.
Fremtiden til Gravdal
skole ble diskuttert. Det
er bestemt at styret skal
jobbe med å få til
aktivitet og utleie av
bygget. I dag blir det
brukt til lager av korpset
sine eiendeler. Blant annet bord, benker, noter, eldre instrument og andre
gjenstander.
Videre ble det gjennomført valg. Johan Kråkenes fortsetter.
Ellers blir styret slik:
Desse styrer
Formann
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
1. vara
2. vara
Noteutval

: Johan Kråkenes
: Eli Refvik
: Anne-Mari Knotten
: John Inge Våge
: John Svarstad
: Sølvi Loen
: Marte Utvær
: John Inge Våge
Ivar Torskangerpoll
Tove Nerland
Revisorar
: Marianne Lund
Kåre Våge
Valnemd
: Alice Haus Wåge
Bjarte Færtestrand
Terje Våge
Husansvarleg : Bjarte Færestrand
Arne Øvrelid
Johan Wåge
Uniformsansv. : Sølvi Loen
Materialforvaltar: Terje Våge

Bli
medlem
Bli passiv medlem, få Vredens

Gnag i posten, støtt du kulturen i
distriktet, og en god sak.
Ivar Torskangerpoll er
hovedmannen bak denne
humørfyllte avisen. Han har hjelp av
flere, blant andre komiker John Inge
Våge.
Fyll ut vedlagt giro, og send den i
posten omgående. Ikke noe å vente
på. For en hundrelapp er du sikret
god lokal underholdning.
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