God Jul

Vinter 2004
Arrangement:
Dato:
Julekonsert Sør-Vågsøy
19.
Juletrefest i Våge/Oppedal
28.
Øving til Nyttårskonserten
8.-9.
Tillaging til Nyttårskonserten
14.
Nyttårskonsert
15.
Årsfest (etter Nyttårskonserten)
15.
Ekstraøving m/Kvalheim Songlag
5.
Kyrkjekonsert m/Kvalheim Songlag
13.
Årsmøte
8.
Kyrkjekonsert-turnè
23.-24.

Mnd:
Des.
Des.
Jan.
Jan.
Jan.
Jan.
Feb.
Feb.
Mar/
April

Ansv:
Styret
Styret
Styret
Alle
Styret
Styret
Styret
Styret
Styret
Styret/Terje
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Informasjonsavis for Torskangerpoll Musikklag
11. årgang
Laussal: Gratis
Desember 2004

Komitè til årsfest
Johan Wåge (ansvarleg), Bjarte Færestrand, John Inge
Våge, Alice Haus Wåge, Gun-Tove Gursli. Johan kallar inn
til møte snarast.

Etterlyser korpsuniformer
Om nokon har liggjande Torskangerpoll Musikklag sine
uniformer som ikkje er i bruk hadde det vore fint om de
kunn e gje beskjed til Sølvi Loen så snart råd er.
Utforedringa er at vi manglar uniformer til fleire i korpset.
Det er og vanskar med å skaffe stoff til å få sydd nye
uniformer i same farge.

På
kryss
og
tvers
med
VG
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Prøv VG-kryss
VANNRETT
1 Blomst
5 Ildsted
6 Forsynt
LODDRETT
3 Pålegg
2 Sjødyr
1 Tall
4 Søk

Torskangerpoll Musikklag
ynskjer alle ei god jul
og godt nyttår
Torskangerpoll Musikklag ynskjer alle ei god jul og godt
nyttår. Styret vil samstundes ynskje velkommen til
julekonsert 19. desember, juletrefest
28. desember, nyttårskonsert 15.
januar og årsfest samme kveld. Vi
avsluttar 2004 aktivt, og startar
jubileumsåret minst like aktivt.

www.torskangerpoll.no

Å skyte nyttår inn
Lenge etter kristendommens
innførelse tenkte man seg at alle
de handlinger som kunne
etterligne smellene fra Tor`s
hammer ville kunne holde de onde
maktene på trygg avstand. Et
virksomt middel i så måte fikk man
med kruttet og de skytevåpen som
ble alminnelige fra 1500-årene. Å

skyte nyttår inn er derfor en
gammel skikk. Mange
steder betraktet man det
som en høflighet at
ungdommen støyet utenfor;
Man takket for
"oppmerksomheten" ved å
by bråkmakerne på en
dram, og det var en
skuffelse for den som ikke
fikk sin nyttårsaften
forstyrret. I vår tid er det
mer det visuelle - fyrverkeriets
fargesprakende gnistregn - enn
selve smellingen, som har blitt
hovedsaken.
Når klokkene ringer inn det nye
året 2005, går Torskangerpoll
Musikklag inn i sitt 85. aktive år.
Då blir det nok litt smelling reknar
vi med. Igjen: Godt nyttår.

Juletrefest

Tirsdag 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.
Gang rundt juletreet, og besøk av
nissen. Kaffi, kaker og
julebrød.
Sal av hjertelodd
Velkommen
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Julaften i gamle dager

Av: Ivar Torskangerpoll
Det er ikke bare nå for tiden at
planleggingen av julefeiring og
juleforberedelsene begynner lenge
før jul. Det som i første rekke er nytt i
den senere tid er alle de styggens
julebordene. Vi tok kontakt med en
dame på 90 år og ba henne fortelle
om hvordan de gjorde forberedelser
og feiret jul da hun var barn og
ungdom. Når det gjaldt mat begynte
de tidlig på høsten å lage til julemat,
spesielt det som hadde med kjøttmat
å gjøre. Til jul skulle alt det beste
frem. I den tiden slaktet de dyrene
på gårdene, og de laget alle mulie
gode matvarer av slaktet. Når det
gjaldt julegaver var det mye
hjemmelagde gaver, kvinner strikket,
broderte og sydde for harde livet.
Mannfolkene sine gaver besto helst
av sløydarbeid og litt annet også.
Noen gaver ble kjøp også. Når så
julaften dukket opp var det vanlig å
spise frokost i 8-9 tiden. Så var det
middag i 12-tiden. Middagen besto
bestandig av fersk fisk som var fisket
om morgenen og grøt. Rikelig med
grøt så det ble nok til nissene om
kvelden også. Etter dette ble det så
slappet av litt. Så begnte kvinnene å
forberede seg til hovedmåltidet.
Pinnekjøtt og hjemmelaget mår.
Mannfolkene fikk juletreet på plass
og pyntet det. Juletreet ble aldri
pyntet før julaften på den tiden. Så
var det spising i 19-20 tiden, etter at
fjøsarbeidet var ferdig og grøten var
satt ut til fjøs-nissene. Men før
spising var det alltid en av familien
som leste jule-evangeliet, som regel
husfaren. Etter maten var det så
gang om juletreet en stund. Så kom
kveldens høydepunkt, spesielt for
barna, nemlig gaveutdelingen. Etter
at freden hadde senket seg, ble det
servert kaffe og kaker ( 18-20 sorter).

Så litt leking med julegavene, hvis
det var leker blandt gavene. Julaften
ble avsluttet med et gedigent måltid
med brødmat med alskens pålegg
som var blitt laget i løpet av høsten.
Så det var en stor eter-dag. Det var
ikke hverken radio eller elektrisk
strøm på den tiden, så det ble brukt
stearinlys og oljelamper til belysning,
vedkomfyr til matlaging. Ofte ble
lysene støpt av oss selv. Jeg minnes
med glede de julaftenene da jeg var
ung, og det var alltid snø i jula på
den tiden, sier den livfriske 90åringene. Kanskje skulle vi ta med
noe av deres måte å feire jul på inn i
vår stressede tid?

20-års-jubilant

Student Ane Løvseth feiret sitt
20-års-jubilum med norsk flagg
og ei banan 13. november. Ho
har altså klart seg flott gjennom to
tiår. Ane er student i Bergen og
trivst i sambuarforhold i
Gartnergata. Hobbyen er rydding.
Men Ane seier som student vil ho
ikkje kaste vekk tid på hobbyar.
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Juletreet
Av: Ivar Torskangerpoll
Juletreet kan sannsynligvis
betraktes som en slags fortsettelse
av den hedenske "mai"~skikk: å
bruke en levende, grønn plante for
å nedkjempe vinterens makt. I
Norden var dette også beskyttelse
mot overnaturlige krefter. Allerede
kong Henrik Vlll skal i England ha
hatt sitt julebord pyntet med grønt,
og i Elsass var det samtidig så
vanlig å hente et tre i skogen til jul,
at myndighetene i 1556 måtte
utstede forbud mot dette, som
uforenlig med julefeiringen. Den
eldste beretning vi har om granen
som juletre hos alminnelige
mennesker, stammer fra 1605, idet
en opptegnelse fra Strassbourg
forteller at et slikt tre ble satt inn i
stuen på julaften, behengt med
epler, oblater og glitter.
Forholdsvis tidlig (1746) ble
skikken bragt til
nybyggerkoloniene i USA, mens
den i Frankrike ikke nevnes før
omkring 1840. Omtrent samtidig
ble juletre vanlig i England
gjennom dronning Victorias
tyskfødte prinsgemal, Albert. I de
nordiske land hører vi om juletre
omkring 1810 gjennom
embetsfamilier i København som
hadde tilknytning til Holsten og det
sønderjydske området. I Norge
omtales det første juletre i Oslo i
1820- årene. Skikken bredte seg
fra byene og fra kondisjonerte
hjem, men først fra omkring 1900
kan man si den var allmenn.
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Juletrepynten besto til å begynne
med av nøtter, epler og
kakefigurer som ble spist når julen
vel var over. Senere kom importert
"kjøpepynt": glitter, glasskuler, lys
og norske flagg, og det manglet
ikke på advarsler mot denne
ødeleggelse av de gamle,
tradisjonelle juleskikkene. Selv om
juletre ble vanlig fra rundt 1900, er
det likevel langt fra at juletrær
finnes i alle norske hjem, og i
mange menigheter er det
motstand mot juletrær i kirkene.

Nyttårskonsert
Lørdag 15. januar
Kl. 17.00
i Samfunnshallen med

TORSKANGERPOLL MUSIKKLAG
pluss

GJESTEINNSLAG
Arrangør: Torskangerpoll Musikklag

Pris: 100 / 50.-

Bli med på årsfest
Lørdag 15. januar
etter nyttårskonserten
Påmelding til
Evy Loen, Holvik: 90510910 - 57850817
eller hos
Oldeide Matsenter

Påmeldingsfrist: 4. januar 2005
Få med deg vener og meld deg på.
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Eit vanleg juleselskap

(Bildet er ikke manipulert)

Dette er utvalget av mobiltelefoner i eit vanlig norsk familieselskap VG
deltok på i ei romjul. I selskapet var det 15 familiemedlemmer og 12
mobiltelefoner. Som Tore på Sporet sier det: Noen bedre? God jul.

Tid for tenning av julegrana
Desember er
tid for tenning
av julegraner
og
adventsfestar.
Første helga i
advent var det
tenning av
granene både i
Holvik og
Vågsvåg.
Søndag dukka
Arne Torskangepoll opp på arrangementet i
Vågsvåg med smil og godt humør. Tirsdag
var han på plass på korpset si øving.
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VG sitt julekryssord

5

