Halvårsplan vår -98
Arrangement
Dato Månad
Øvingshelg – konsert
13.14.15. februar
Årsmøte
17. februar
Øvingshelg
3. 4. april
Revy-konsert
5. april
Sentrumsspeling - lotteri16. mai
17. mai
17. mai
Hagekonsert Per H.
22. mai
Stevne / blåtur
5. 6. 7. juni

Ansvarleg
Johan K. John Sv.
Johan W.
Erling, Kjell, Sølvi, Terje
John
Øvren
Johan W

Bli passiv
støttemedlem

Årsmøte
Det blir årsmøte i Torskangerpoll
Musikklag tirsdag 17. februar
klokka 20.30, etter ei kort øving. Saker som
medlemmene ønskjer å ta opp på årsmøtet
må vere styret i hende skriftleg seinast 14
dagar før årsmøtet.
Styret

Bli passiv medlem i
Torskangerpoll
Musikklag og få
Vredens Gnag. Betal
75 kroner. Men hugs å
skriv namnet ditt på
giroen. Styret takkar
alle som støttar
Torskangerpoll
Musikklag.

Du kan alltid stole på

T ipp og vinn

Rett svar sist

Kva instrument spelar Johanne
Velle?

Kven skal spele på nyttårballet
3. januar 1998?
Svar:
Cates
Vinnar:
Maria Wåge Nygård
6748 Flatraket

Send svaret til:
Vredens Gnag
Vågsvåg
6700 MÅLØY

Vredens Gnag
Informasjonsavis for Torskangerpoll Musikklag
Nr. 1

5. årgang

Laussal: Gratis

Januar 1998

Brasstreff i Samfunnshallen
Søndag 15. februar klokka 17.00. arrangerer Torskangerpoll
Musikklag korpskonsert i Samfunnshallen på Tennebø. Tre
brassband blir med:

Kjølsdalen Musikklag
Ytre Nordfjord Brass
Torskangerpoll Musikklag
Dette blir ein lett populærkonsert der de kan
få høyre korpsmusikk av ypperste klasse.
Pris: 50 kroner for vaksne og 20 for barn

OL-EKSTRA!!
Bli med på Vredens Gnag sin spennande OLkonkurranse. Tipp kor mange medaljar Norge får, send inn svaret, og vinn
ein spennande premie.

Vitsestafett: Birthe Kråkenes sin favorittvits: Veit du kvifor isbiten ikkje har
armar og bein? Svar: Fordi den er vannskapt.
Birthe utfordrar Lina Wåge til vits i neste avis
Tips Vredens Gnag TLF: 57 85 44 64 Fax 57 85 0872
E-mail: «erlingw@vestdata.no»

Heimeside: http://www.vestdata.no/~erlingw/index.html
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Månedens portrett: John Inge Våge
Navn:
John Inge Våge
Født:
09.02.1973
Bosted:
Vågsvåg
Sivilstatus: Enslig
Yrke: Student/Industriarbeider
Favorittmat: Pinnekjøtt/
Fiskeboller i hvit saus
Hobby:
Musikk,
Hodeplaggsamling, data
Av: Ivar Torskangerpoll
John Inge spiller kornett, og
begynte å spille i Holvik
Skulekorps som 10-åring, og i
T.M. ett år senere. Litt senere
begynte han også i Nordfjord
Ungdomskorps og enda litt
senere i Norges Ungdoms
Brass Band hvor han var med i
2 år. Det sistenevnte korpset er
det ikke lett å få spille i. Ved
siden av dette var han og
medlem i det Spelemannsprisnominerte bandet “Krabbelaget
Kvitingarna”. John-Inge er en av
en gruppe svært talentfulle
musikere her fra bygda som
utviklet seg positivt utover 80 og
90 talet, og han ble meget flink.
Han har hatt flere soloer og
duetter i de forskjellige korps han
har vært med i. Som ganske ung

drev han litt idrett også. Han var
en solid stillestående høyre back
på Tornado’s miniputtlag. Og
senere ble han grossist i
bronsemedaljer, hovedsaklig tatt
på 800 meter, der var det som
regel 3 deltagere. For dette har
han og fått X-merket i bronse. En
utmerkelse som henger gan ske

høyt. Ellers har han vært student
i Bergen i 4 år og hatt ett år i
marinen. John-Inge har kjøpt seg
bil, en Volvo. I høst under en tur
til Breim, såg han en sjøorm i
Breimsvatnet, det var bare han
som såg den. John-Inge er en
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ivrig forkjemper for at man ikke
bør få mer enn 3 barn i ekteskap
eller parforhold. Grunnen til dette
er at all statistikk viser at hvert 4.
barn som blir født er en kineser.
Han understreker at dette ikke
har noe med rasisme å gjøre,
det er utelukkende av klimatiske
og praktiske grunner at han
fremmer dette. Det kan og bli
problem med barnetrygd, og
valutavansker kan oppstå,
dessuten risikerer man
folkesnakk og språkforvirring.
Han slo gjennom som påskedekorasjon, og ble senere
innblandet i en rekke
hanekamper. Og det var bare en
sluttreplikk fra at han satt fast i
nettet. John-Inge lanserte i 1988
ballongbu kser med avsprettede
lommefor til epleslangen. Og han
demonsterte to år senere sitt nye
saltkar for en rekke
uinteresserte. Han har
kuldegysninger, midtskill og
inndradd trøsykkel-sertifikat.
John-Inge er en oppfinnsom kar
som i 1994 oppfant “Den gule
vaksine” mot lemensår og
vaksinerte seg selv. Fikk fotsopp
og oppfant så “Den blå
antivaksinen”, ble deretter

døgnvill og tilhenger av
venstrekjøring. Under en korpstur i Danmark ble han
selvdestruktiv da han kom inn på
en iskrem-butikk, og fikk
karamellsjokk og såg en
hornbille ta av. Han har tatt
blindtarmoperasjon pr.
korrespondanse, og vart
sengeliggende etter 5 brev. Han
er eier av blomsten “Mor med
tusen barn”. John-Inge er en
distre, grei og blid kar som
utvilsomt vil nå langt.
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