Aktivitetsplan
Dato
Arrangement
2. april
Årsmøte
17. apr
Spele Frelsesarmeen
9. mai
Spele Måløy-Kulatopp
17. mai
Nasjonaldag
5. - 7. juni
TPM-turhelg
4.- 6. sep.
Stormfestival-09
15.-17. okt
Øvingshelg
17. okt
Basar
27. des
Juletrefest
3. jan (-10)
Nyttårskonsert
15. -17. jan. øvingshelg. 2010
29. -31. jan. øvingshelg. 2010
5. ,6. og 7. feb. 2010 NM Bergen
Våren/ sommaren 2010 langtur

2009 / 2010
Komite
Styre

Styre
Styre
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Informasjonsavis for Torskangerpoll Musikklag
16. årgang
Laussal: Gratis

Mars 2009

Bli grasrotgiver

Dugnadskveldar i Gravdal

Prosjektgruppa for bevaring av Gravdal har for tida dugnadskveldar
for å setje bygget i triveligare stand innvendig. Det blir ikkje dugnader
for utvendig vedlikehald i år. Vi håpar at alle i korpset har høve til å ta
seg minst ein kveld å hjelpe til. Personane i
ansvarsgruppa har kvar si Gravdalveke, og likar
seg godt når dei slepp å vere åleine. Ta kontakt
med Harald på tlf.92460370 for å få vite kva
kveldar der er folk. Vi håper og at folk utanfor
korpset har høve å hjelpe til i bygget.
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Gjør som Terje: bli grasrotgiver. Nå kan du spille hos Norsk
Tipping og støtte Torskangerpoll Musikklag med fem prosent av
beløpet.
Torskangerpoll Musikklag et av dei lokale lag som er med i denne nye
ordningen som ble innført 1. mars.
Du må ha spillekort og vere registrert grasrotgiver. Når du har funnet
frem til den du ønsker å støtte, blir dette registrert på deg som spiller.
Grasrotandelen gjelder på alle spillene til Norsk Tipping, bortsett fra
Flax og Extra.
Det har ingenting å si om du taper eller vinner på spillet ditt. Du blir
heller ikke belastet noe for å være grasrotgiver. Har du for eksempel
spilt for hundre kroner på Lotto gir Norsk Tipping fem kroner direkte til
den mottakeren du har knyttet deg til.

www.torskangerpoll.no

Årsmøte 2009
Torsdag 2. april
2009 klokka 20.00

Ikkje alltid lett å vite kvar ein skal plassere hendene sine under fotografering

Årsmøtet
Nok ein gong må vi kunngjere ny
dato for årsmøtet i TPM. Uheldige
omstende gjer at 31. mars må
endrast til torsdag 2. april. klokka
20.00.
Styret håper denne dagen vil
passe for alle. Nødvendige
årsmøtedokument vil bli tilgjengelege på øvinga tirsdag 24. mars.
Den kan og hentast hos Johan,
eller få nokon til å ta med frå
øvinga. Vel møtt til Årsmøte.
Saker til årsmøtet må styret ha
åtte dagar før årsmøtet.
Det er viktig at alle møter.
Medlemshøyring
Styret har iverksett medlemshøyring på dei viktigaste aktivitetane i
årsplanen. Det er viktig at alle
deltek på høyringa slik at vi kan
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planlegge kjekke aktivitetar i god
tid.
Justering av årsplanen
Årsmøte blir flytta til torsdag 2.
april.
5.-7. juni turhelg/øvingshelg.
3. og 4. okt. øvingshelg.
Jubileumsåret 2010:
15. -17. jan. øvingshelg. 2010
29. -31. jan. øvingshelg. 2010
5. ,6. og 7. feb. 2010 NM Bergen.
Våren/ sommaren 2010 langtur.
I tillegg kjem dei aktivitetane som
allereide står på årsplanen.
Roar Ståle vikarierer
Det er gledeleg at Roar Ståle kan
vikariere for Lisbeth inntil vidare.
Vi ynskjer Lisbeth lykke til med
restitueringa.

Det blir med dette kalla inn til årsmøte i Torskangerpoll
Musikklag i Frelsesarmeen - Måløy.
Det blir behandla ordinære årsmøtesaker som valg,
rekneskap, budsjett og innkomne saker.
Saker til til årsmøtet må vere styret skriftleg i hende åtte
dagar før årsmøtet.
Betalande aktive medlemmer har stemmerett.
Helsing styret i
Torskangerpoll Musikklag

Siste ønske
- På landsbygda bodde det et
gammelt frøken på nitti, som fort-

satt var jomfru.
- Ho var svært stolt av det, og da
ho forstod at hennes dager snart
var talte, ringte ho til begravelsesbyrået og fortalte at ho ønsket å
ha følgende tekst på gravstøtten
sin. "Født som jomfru, levd som
jomfru, døde som jomfru".
- Kort tid etter døde ho.
Steinhuggeren, som var en doven
slask,fikk teksten som skulle stå
på støtten Men syntest det ble for
mye tekst, så han forkortet det til
følgende."Returneres uåpnet".
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