Halvårsplan vår -98
Arrangement
Dato
Øvingshelg – konsert 13.14.15.
Årsmøte
17.
Øvingshelg
3. 4.
Øvingshelg-eventuelt
5.
Sentrumsspeling - lotteri16.
17. mai
17.
Hagekonsert Per H.
22.
Stevne / blåtur
5. 6. 7.
Jonsokafta
23.

Månad
februar
februar
april
april
mai
mai
mai
juni
juni

Årsmøte

Ansvarleg
Johan K. John Sv.
Johan W.
Erling, Kjell, Sølvi, Terje
John
Øvren
Johan W
Styret
Bli passiv
støttemedlem

Det blir årsmøte i
Torskangerpoll
Musikklag tirsdag 17.
februar klokka 20.30, etter
ei kort øving.
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

Rett svar sist

Kor mange år er dameklubben til
Torskangerpoll Musikklag?

Kva instrument spelar Johanne
Velle?
Svar:
Trombone
Vinnar:
Terje Våge
Vågsvåg
6700 MÅLØY

Vredens Gnag
Vågsvåg
6700 MÅLØY

Informasjonsavis for Torskangerpoll Musikklag
Nr. 2

5. årgang

Laussal: Gratis

Februar 1998

Brasstreff i Samfunnshallen
Søndag 15. februar klokka 16.30. 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

Trivelige damer

T ipp og vinn

Send svaret til:

Vredens Gnag

I denne utgåva av Vredens Gnag kan du møte Torskangerpoll Musikklag
sin dameklubb. I 40 år har dei sydd, og vore korpset sine trufaste
støttespelarar

Vitsestafett: Lina Wåge sin favorittvits: Veit du kvifor

svenskane drikk melkekartongen i butikken? Det står, «Åpnes her».
Og så var det den svenske guten som vart oppkalt, pappa, etter sin
far. Lina utfordrar Kjell Magne Bondevik 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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Spør Ivar
Er det sant at menneskene
stammer fra apene?
Svar: Etter naturmetoden
stammer menneskene fra apene
ja. Men fiskerne derimot stammer
fra indianerne fordi de skyter med
pil.
Det er mykje snakk om bønder for
tida. Kor bur dei?
Svar: Utenlandske bønder bor i
andre land. I Sverige er bøndene
svenske, og i Afrika er hønene
svarte.
Korfor narrar vi kvarandre april?
Svar. Helt til siste halvdel av
1500-tallet begynte det
europeiske nytåret sent i mars og
markerte begynnelsen til våren.
For å feire det nye året var det
festligheter med utveksling av
gaver og selskapelighet i flere
dager, og den største festen var
1.april. Så bestemte kongen av
Frankrike at kalenderen skulle
forandres og flyttet nyttår til
1.januar. Det var mange som
enten ikke oppdaget dette eller
nektet å rette seg etter den nye
kalenderen og fortsatte å utveksle
gaver og feste 1.april.På grunn av
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dette ble det kalt aprils-narr, og
ble ertet av andre som sendte
dem frekke presanger og holdt
dem for narr. Nå for tiden er
aprils-narringen stort sett
banaliteter, bortsett fra det
avisene får til.
Korfor har vi voks i ørene?
Svar: For å hindre at støv
kommer inn på trommehinnen.

sparer oppdragsgiveren for så
mange penger at det nesten
dekker konsulent-honoraret.
Ka betyr det å ha lyrisk åre?
Svar: Det er en dikter som søker
resonans i destruksjonslyst, paret
med metafysikk som
transcendente garantier for
menneskets kosmiske
evighetsbehov.

Hvorfor flyr grågåsa i plogform?
Svar: V-formen gjør at “føreren”
lett kan sees av alle andre.
Føreren kjenner ruten og kan
lede de andre. Militærfly flyr ofte
også i plogform.
Ka er en konsulent?
Svar: Det er en person som

Konsert
Få med deg konserten i
Samfunnshallen på Tennebø
søndag 15. februar.
Torskangerpoll Musikklag er
arrangør, og har fått med seg
Kjølsdalen Musikklag og Ytre
Nordfjord Brass. Her blir det
mykje flott musikk, seier Johan
Kråkenes og John Svarstad som
er ansvarlege for konserten.
Torskangerpoll Musikklag skal ha
samarbeid med ein av landets
beste tubaistar, Eirik Gjerdevik.
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De er en viktig støttespiller for
Torskangerpoll Musikklag,
dameklubben, «Musikkens
Venner». I 40 år har de vært god
støtte og hjelp.
Av: Ivar Torskangerpoll
Etter å ha snakket om å danne
klubb en tid, start de opp
21.11.1957. Det var en gruppe
unge damer som startet det
hele, de følte seg for unge for
de etablerte foreningene. Og
mange av dem hadde
tilknytning til korpset på en
eller annen måte. Det var ikke
så mye å ta seg til på fritiden
den gang, uten fjernsyn og lite
annet som skjedde. De 7 som
satte det i gang var; Aasta
Seljenes (Torskangerpoll),
Inger Gjemsø, Tora Gravdal,
Sigrid Torskangerpoll, Klara
Andal (Torskangerpoll),
Rigmor Moe og Marie Øvrelid.
Like etterpå kom så Mathilde
Oppedal, Marit Oppedal og
Gerda Torskangerpoll til. For
tiden er dei 6 medlemmer og
det er : Sigrid Torskangerpoll
(1957), Brit Færestrand
(1961), Liv Våge (1972), Inger
Færestrand (1974), Margareth
Øvrelid (1974) og Merete Eliassen
(1991). Utenom disse har følgende
vært med for kortere eller lengre
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Dameklubben “Musikkens Venner” 40 år
tid: Agnes Jægersen, Kari
Hansen, Ingrid Oppedal, Anne
Marie Myrestrand, Bjørg Roset,
Ingrid Seljenes, Vigdis Oppedal,
Oddny Våge, Lillian Våge, Eli
Oppedal, Turid Vedvik, Ingunn
Forbord Hamnaberg, May Våge og

gave på 1000 kroner (Mye penger
da). Fanen vår var deres ide, og
de gav penger til den og, og
penger til reparasjoner av den
senere. Ellers overrekkelser av
pengegaver flere ganger og
gardiner til korps-huset. Utenom

Laila Kvernevik.
Det er utrolig mye disse damene
har bidratt med siden starten.
Allerede på jubileums-festen deres
etter 5 år, fikk T.M. overrakt en

dette er de faste hjelpere ved den
årlige basaren. Da får korpset en
fin gevinst fra dem, pluss at de gir
noe til aftentrekninger og baker
noe til kafeen som de har betjent i

alle år. Også ved andre
arrangement korpset har deltar de
for fullt.Pengene de har gitt til
korpset har de fått inn ved en liten
utlodning på hvert klubbmøte, med
gevinster av alle slag fra
aniskringler til syden-turer.
På det meste var de 14
medlemmer , og vi vil tro at det
ikke gikk stille for seg da,
spesiellt hvis alle hadde noe
viktig å si samtidig. Det er
ganske unikt at en klubb av
denne typen har bestått i så
lenge som 40 år. Vi var
tilstede på en klubb nylig, og
der var det en hyggelig
atmosfære med prating,
strikking, lodd, mat og kaffe.
Litt forsinket jubilieumsfeiring
( men et jubileumsår varer jo
ett år).
Hjertelig tillykke med
40års-jubileet, og en stor
takk for innsatsen deres
for korpset gjennom alle
år. Vi håper dere fortsatt vil
være våre gode
støttespillere.
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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
Spelemannspris-nominerte bandet
“Krabbelaget Kvitingarna”. JohnInge 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,
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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
ganske 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 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 ballongbukser 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. JohnInge 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 korps-tur 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.

Hva er en flokk?

Dette er det mange som har lurt
på, og få som har klart å finne
svar på. Det er ikke noe enkelt svar
på dette. En flokk deles inn i tre
deler. Liten flokk fra 5 til 50 (under 5
er enkelt-individ). Så en flokk som er
fra 50 til 500, og en stor flokk 500 5000. Så kan du gardere de
forskjellige flokkene, en veldig liten
flokk er for eksempel 5- 8 stykker. I
synonym-ordbøker og kryssord
kaller de skare, rei, hop, horde og
mange flere for det sammen, men
det er for lite nyansert. Over flokk på
5000 kommer så skare, rei og andre,
men liten skare, skare, stor skare og
så en hærskare som er utrolig
mange. Men det aller største er
myriade, som opprinnelig var 10000
for lenge lenge siden. Nå
betegnelse for noen ubegripelige
mengder. Det er så uoverskuelig
stort antall at det er umulig å fatte
det. Antall stjerner på himmelen er
en myriade. Stadig forvirra, eller?

VG-interesse i Russland
I desember sendte redaksjonen i
Vredens Gnag første prøveparti av
avisa til Russland. Prøveeksemplaret
vart levert på ein båt i Vågsvåg.
redaksjonen har fått ei rekke positive
tilbakemeldingar. Slår eksporten til, kan
lesartalet ta skikkeleg av.
– Spennande, seier formann i T.poll,
Johan Einar Wåge.
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