Vinter / vår 2005
Arrangement:
Dato:
Kyrkjekonsert m/Kvalheim Songlag 16. 17.
Vårfest - speling på Frelsesarmeen
22.
Tall Ship-speling i Måløy
14.
Nasjonaldag
17.
Korpstur
27. til 29.
Sesongavslutning
17.
Øvingshelg med innstruktør 9. 10. og 11.
Basar med 85-års-feiring
6.
Stormfestival 2006
8. 9. og 10.

Mnd:
apr.
apr.
mai
mai
mai
juni
sep.
nov.
sep

Ansv:
Styret/Terje
Styret
Styret
Styret
Nr. 4

Styret
Johan W
Styret
2006

Betal årskontingent og få Vredens Gnag
Så er det tid for å fornye
abonnement på Vredens Gnag
som er Torskangerpoll
Musikklag si informasjonsavis.
For 120 kroner får du denne
avisa gjennom heile året.
Samstundes støttar du lagets
drift. Denne avisa er eit viktig
bidrag for drift av
Torskangerpoll Musikklag. I
avisa er det litt nyttig informasjon og masse moro og skjemt.

På
kryss
og
tvers
med
VG
4

Prøv VG-kryss
Vannrett:
1. Ikke liten
5. Fugl
6. Bygd inne i fjorden
Loddrett:
1. Dyr som liker seg i
vann
2. Ane
3. Guttenavn
4. Ikke skitten

Informasjonsavis for Torskangerpoll Musikklag
12. årgang
Laussal: Gratis
april 2005
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Innestengt på bosset
En kjent mann fra Vågsvåg var
uheldig og ble stengt inne på bossanlegget i Vedvik nylig. Han skulle
til bilopphugger. Men bilhuggeren
var der ikke. Da han skulle dra så
var de på bosset også dradd. De
hadde selvfølgelig låst porten slik

at den uheldige ble stående
innelåst på innsiden av porten.
Den uheldige hadde heller ikke
med seg mobiltelefon slik at han
fikk ringt om hjelp. Etter en stund
så han ikke annen utvei enn at han
fikk skrudd hengslene av proten
slik at han kom seg ut. Det var lite
hyggelig opplevelse, sier Johan W.

Formuleringsproblemer
Det er en stor forskjell på snurrebart og snurrebass. Det ble telefonstorm til en avis på følgende
fototekst: "Kapellan Yngve
Kaspersen i Moss er tydelig stolt
over snurrebassen sin. Det skal
mye stell og tålmodighet til for å få
en anstendig størrelse. Etter hvert
tar det daglige stellet et par minutter. Det aller viktigste hjelpemiddelet er en god krem".
Vi må også huske at det er stor forskjell på potens og potensiale. I en
artikkel, hvor ordene er forvekslet,
uttaler direktør Ole Johan
Sandvand om det nye
Samlivssenteret på Modum Bad
Nervesanatorium: "Det er store
potenser i den nye avdelingen,
hvor jeg kommer til å drive
utadrettet virksomhet...".
Flere av oss har vel erfart at det er
fort gjort å trykke på feil tast. For
en avis fikk det store konsekvenser
under åpningen av det nye kapellet
på Tyristrand. Nyheten om at alle
fikk sitte tross stor oppslutning ble
referert som "det var fullt med folk,
men alle frammøtte fikk fitte"...
I blant forbyttes fototekster under
bilder. I en sørlandsavis skjedde
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det. Under reportasjen om den nye
fergen kunne man lese: "Av høy
årgang, men likevel skjønn". Verre
ble det derimot med teksten under
bildet av damen som fylte 80 år:
"Her er vår nye skjønnhet, med
mulighet for inn- og utkjøring både
foran og bak"...
John Svarstad har ingen formuleringsproblemer. Han serverer gullkorn i lange baner, og i tillegg selger han førsteklasses og billig ved.
Selvfølgelig levert på døren.

Hva er politikk?

Mens den økonomiske makt fucker
arbeidsplassen, snorksover regjeringen. Befolkningen blir ignorert
fullstendig og landets fremtid står
med dritt til halsen!

En liten gutt sier til sin far:
- Far, jeg skal skrive en oppgave til
skolen. Kan jeg spørre deg om
noe?
Selvfølgelig, gutten min, spør i vei!
Firma som ikkje sponsar
- Hva er politikk, far?
oss:
- Tja... I politikk finnes det: 1)
Befolkning, 2) Regjeringen, 3) Den
økonomiske makt, 4)
Arbeiderklassen og 5) Landets
fremtid.
Det forstår jeg ikke, far. Kan du forklare det for meg?
- Greit, jeg skal bruke vårt hjem
som eksempel. Jeg tjener pengene
til den felles husholdning; altså er
jeg den økonomiske makt. Din mor
administrerer og bruker pengene;
hun er altså regjeringen. Vi tar oss
av dine behov; du er altså befolkningen. Din lillebror er landets fremtid, og hans barnepike er arbeiderklassen. Forstår du det nå, min
sønn?
- Mer eller mindre...
Om natten våknet gutten av at lillebroren gråt. Gutten stod opp for å
se hva som var galt. Han oppdaget
at lillebroren hadde gjort i bleien.
Han gikk inn i foreldrenes soverom,
hvor moren sov tungt.
Så gikk han til barnepikens værelse. Men gjennom nøkkelhullet så
han at faren lå oppå barnepiken.
Ettersom de ikke reagerte at han
banket på døren, gikk han tilbake til
soveværelset sitt og sov videre.
Neste morgen sa gutten til sin far:
- Nå tror jeg at jeg forstår hva politikk er.
- Glimrende gutten min! Prøv å forklare meg med dine egne ord.
Jeg tror, at det er slik som dette:
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