Aktivitetsplan
Dato
20. des
27. des
2. jan (2010)
2. jan.
15. til 17. jan.
29. til 31. jan.
5., 6. og 7. feb.
6. 10. 11. mars
13. mars
17. mai
28. til 30. mai
8. til 12. sep
22. til 24. okt
24. oktober
2. desember

Arrangement
Julekonsert kirka
Juletrefest
Nyttårskonsert
Korpsfest
Øvingshelg
Øvingshelg
NM Bergen
Dugnad Gravdal
Jubileumssamling
Nasjonaldag
Blåtur med speling
Utanlandstur
Heim i haust
Basar
Nyttårskonsert

2009 / 2010

God jul og godt nyttår

Komite
Styret
Johanne og Alice
Anne MAri
Musikkutval
Musikkutval
Styret
Styret
Styret /musikkutval
Johan, John Inge, Roar Ståle Erling
Johan, John Inge, Roar Ståle Erling
Styret
Styret
Styret

Informasjonsavis for Torskangerpoll Musikklag
Nr. 11 16. årgang
Laussal: Gratis
Desember 2009

Mange korpsarrangement

Juletrefest i romjula

Søndag 27. desember kl. 17.00 blir det juletrefest på Våge /
Oppedal grendehus
Ta med heile familien på verdas kjekkaste juletrefest.
Frelsesarmeen møter opp med
julestemning og godt humør.
Torskangerpoll Musikklag spelar
Besøk av nissen, kaffi, kaker og
julebrødskive. Sal av hjertelodd.
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Det blir mange aktivitetar å velje i når det gjeld korps før,
under og etter jul. Først skal Torskangerpoll Musikklag spele
på julekonsert i Sør-Vågsøy kyrkje søndag 20. desember.
Det blir den tradisjonelle romjulsjuletrefesten søndag 27.
desember. Laurdag 2. januar 2010 blir det stor nyttårskonsert i Samfunnshallen. Også det klokka 17.00. Her blir
tidlegare medlemmer ønskt spesielt velkomne. Gjestekor blir
Viltkoret. Første helga i februar skal Torskangerpoll
Musikklag delta på NM for brassband i Bergen.
Torskangerpoll Musikklag vil ynskje alle ei
god jul og eit godt nyttår.

www.torskangerpoll.no

Klipp fra arkivet:
Fra VG sitt arkiv har vi hentet fram
denne historien som tidligere medlem i korpset, Ivar Torskangerpoll,
lagde. Torskangerpoll Musikklag blir
90 år i 2010.
Julaften i gamle dager
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.
Det kunne ofte være trange tider
økonomisk sett, men 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
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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 fjøsnissene. Men før spising var det alltid en av familien som leste juleevangeliet, 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. Og litt frukt og
snadder inn i mellom ble det også.
Julaften ble avsluttet med et gedigent måltid med brødmat med alskens pålegg som var blitt laget i løpet av høsten. Så det var en
storeterdag.
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 90-åringene. Kanskje skulle vi
ta med noe av deres måte å feire jul
på inn i vår stressede tid?
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