Haust- og vinterplan 2003/2004
Arrangement
Dato Mnd
Julekonsert
21. Des
Juletrefest
28. Des
Gen.prøve Nyttårskonsert
2. Jan
Nyttårskonsert
3. Jan
Årsfest
3. Jan

Tilbakeblikk
Kveldsøving i Gravdal skule hausten
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Prøv deg på VG sitt
kryssord
VANNRETT
1 Planet
5 Tidsrommet
6 Fuglebolig

LODDRETT
1 Steinvegg
2 Kjøre
3 Havn
4 Nedbør(riksmål)

Vredens Gnag
Nr. 11

1982. For å halde motivasjonen oppe
klappa dei etter kvar melodi. F.v.: Kjell,
Alfred, Per H., ??. Uidentifisert på
bekken. Det kan
ha vore Terje
Nydal. Eller veit
nokon av
lesarane kven det
er? Kontakt i såfall
Johan Wåge
91128027
Det var tider det.
Tekst/ foto: J.W.

På
kryss
og
tvers
med
VG

God jul og godt nyttår

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

Årsfest på Bryggen
Lørdag 3. januar -04
(3. nyttårsdag)
Pris: 125,Påmelding til
John Svarstad:
99710966 - 57850231.

Frist: 16. desember
Torskangerpoll disponerer heile
Restauranthuset Bryggen. Få med
deg vener og meld deg på.
For denne rimelege prisen får du
middag, kaffi, kake, lett
underhaldning, dans og stor
stemning.
Som vi ser på bildet: Terje har gjort bilen klar, og kjem til å reise på årsfest.
Før på denne dagen, 3. januar, blir det nyttårskonsert i Samfunnshallen.

Torskangerpoll Musikklag
ynskjer alle ei god jul og godt nyttår

www.torskangerpoll.no

Nytt
tøy til jul
Skrevet av: Ivar Torskangerpoll

Helt fra gammelt av har skikken med
å vaske seg ren og iføre seg noe nytt
til julehelgen vært av stor viktighet.
Man skulle altså gå fornyet ut av det
gamle året. Den som ikke fikk noe
nytt, ble ofte kalt "julefant"
eller"skitbukk" og straffet av
julebukken. Ofte måtte han sitte på en
stabbe til spott og spe ("julestabbe").
Mange steder var det vanlig at man
de siste ukene før jul lot være å skifte
klær; søndagen før jul het derfor
"skitten-søndag", den var som en
hverdag hvor ingen fikk ta på seg
helgeklærne. Julaften derimot, skulle
alle være så rene og fine som mulig.
Meningen er i dag vanskelig å forstå;
muligens ligger det også her et
eldgammelt, hedensk renselsesrituale bakom.
Apropos "Skitten-søndag";
så var dette et navn man også her i
bygdene brukte helt opp til våre
dager. Det ble gjerne brukt vekselsvis
med "Skjeltesøndag". Den dagen var
det helt vanlig å ha skjeltehaud til
middag, det var sauehode som var
flådde, kløvde og salta 2-3 dager og
tørka. Må ikke forveksles med
smalahove fra Voss, der de hadde og
har en annen fremgangsmåte på
sauehodene. Ganske vanlig var det
også at mens skjeltehauda kokte
spiste en formiddagsrett som besto
av hjemmelaget flatbrød med kraft fra
skjeltehaudene over. Noen brukte
også sirup eller annet til (kraftige
saker dette!). Dette ble kalt for mølje.
Ellers var det for ikke så lang tid
tilbake vanlig å gjøre så lite
hverdagsarbeid som mulig på
søndagene, men skitnesøndag
/skjeltesøndag da var det fritt frem for
å få unna de siste juleforberedelsene.
Det kunne være vasking, baking, de
siste stingene i en juleløper, støpe
lys, i det hele tatt alt mulig innspurt
arbeid. Selv mimrende olding tok sin
stokk og la kanskje siste hånd på
verket på en båt eller lignende til
barnebarnet sitt. Når det gjelder
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skjeltehaud var det ingen som spiste
det før siste søndagen før jul, og det
var heller ingen som spiste pinnekjøtt
før julaften.
En god del folk holder fremdeles på
disse tradisjonene. Men ellers er mye
av det man bare spiste i juletider før,
nå blitt bortimot helårsmat. Personlig
synes vi det er helt tåpelig (mildt sagt)
å få anledning å kjøpe seg en
juletallerken med pinnekjøtt m/tilbehør
i oktober på kafèer eller restauranter.
All ting er blitt så forflatet, det er snart
ikke noe mat eller skikker som hører
de forskjellige høytider eller årstider til
lenger, og det er sant å si meget
beklagelig. Sylteflesk, fårerull og
diverse annet pålegg som hørte julen
til før, er nå å få kjøpt hele året. Men
de tingene har tross alt ikke jul i
navnet sitt, det verste vi vet er at
bakerne kaller en brødsort for
julebrød enda vi vitterlig kan få kjøpt
det hele året gjennom. Det er så
mange idiotiske navn på brød for
tiden, og vi har i anledning
julebrødnavnet sendt brev til
bakermesterlauget å bedt dem om å
forandre det navnet. Vi sendte og
noen forslag til endring, som
rosinbrød, helårsbrød,
kraftiggodtmedbrunostbrød,
maruskattbrød og 7-8 forslag til.
Men de er de som tenker enda lenger
i det å flate alt ut.
Under årsmøtet i ludoklubben "Bare
seksere" som ble holdt sist søndag
var det utenom de vanlige årsmøtesakene også kommet inn to forslag
fra en av medlemmene. Det ene
forslaget gikk ut på å brenne
jonsokbålet på julaften; grunngivning :
Ingen andre gjør det og derfor ingen
konkurranse om det største bålet. Det
andre forslaget var å gå nyttårsbukk
den 30. Juni; grunngivning : Da er det
mulighet å få en is eller lignende i
stedet for mandarin og twist. Etter en
kort men heftig debatt ble begge
forslag nedstemt med 21 mot 1
stemme.
Gabrielsen var ikke tilstede.

Nyttårskonsert
Lørdag 3. januar
(3. nyttårsdag)

Kl. 17.00

Samfunnshallen
Desse deltek:

TORSKANGERPOLL MUSIKKLAG
Dirigent: Eirik Gjerdevik

MÅLØY SONGLAG
Dirigent: Rolv Jakob Vedvik
Arrangør: Torskangerpoll Musikklag

Pris: 100 / 50.-

Juletrefest

Søndag 28. desember kl. 18.00

på Våge/Oppedal skule
Ta med heile familien på treff i romjula.
Frelsesarmeen møter mannsterke og er som
vanleg i godt humør.
Musikklaget spelar.
Vi går rundt juletreet, får besøk av
nissen.
Kaffi, kaker og julebrød.
Sal av hjertelodd
Velkommen
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