Halvårsplan vår -98
Arrangement
Sentrumsspeling - lotteri17. mai
Hagekonsert Per H.
Jonsokafta
Måløydagane

Dato
16.
17.
22.
23.
28.

Fløyte-kurs

Månad
mai
mai
mai
juni
juni

Ansvarleg
John/Johanne
Arne Øvrelid
Johan W
Styret

Informasjonsavis for Torskangerpoll Musikklag
Nr. 5

Poteter

Hvis tilstrekkelig antall melder seg
vil det bli holdt kurs i
seljefløytelaging og andre fløyter
av forskjellig art i vår. Kurset vil bli
holdt 23.05 - 24.05 (hvis våren er
kommet da), og vil vare fra
kl.18.00 - 21.00. Even Storbekken
og Steinar Ofsdal vil være
instruktører, både i å lage fløytene
og et lynkurs i å spille på dem.
Kursavgiften blir kr. 10.000,-, men
så får man også førsteklasses
innsikt i fløytenes magiske verden.
Vi trenger 50 stykker for at det skal
bli noe av det, og foreløpig er 30
påmeldt. Sleng dere på.
Det blir kaffe, vafler og julekort å få
kjøpt.

Vredens Gnag

Det ryktes på bygda at det er
mange i Vestre Krets som vil sette
poteter i år til eget bruk. Intet ville
være mer hyggelig enn det at folk
tar opp gamle tradisjoner. Penger å
tjene på det er det også. Og det
viktigste av alt: Man slipper å kjøpe
poteter i smått!

5.. årgang

Laussal: Gratis

Mai 1998

Fekk mykje skryt

Har du betalt?
Har du hugsa å fornye abonnementet
på Vredens Gnag. 75 kroner for heile
året levert heim i postkassa. Du kan
gjerne verve andre. Kontakt kasserer
John Svarstad om du vil ha avisa.
Tlf: 57850231

Du kan alltid stole på

T ipp og vinn

Rett svar sist

Kva heiter Gun Tove Gursli til
etternamn?

Kva årstal er Jan Magne
Færestrand født?
Svar:
1978
Vinnar:
Ingen klarte oppgåva denne
gongen, og dermed blir det ikkje
sendt ut pengelodd.

Send svaret til:
Vredens Gnag
Vågsvåg
6700 MÅLØY
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Torskangerpoll Musikklag fekk
mykje skryt under Tomra og Ørskog
Brassfestival. Sjølv om det vart 5.
plass i ein for oss ny og høgare
divisjon, er korpset godt fornøgd med
92 poeng. Kjølsdalen Musikklag var og
med, og dei slo Torskangerpoll med eit
fattig poeng. Her ser vi T.poll på veg
heim etter ein svært vellukka festival,

der vi blant anna utmerka oss med
spesiallaga fleirstemt sang. Trondheim
Politi´s Brassband vann 2. divisjon.
Ørskog Brass, Med Lisbeth Våge som
vikar, vart vinnarar av første divisjon,
og fylkesmeisterar for M. og R.

Vitsestafett: Bill Clinton sin favorittvits: Svensken fekk vite at berre ti
prosent av hjerna hans var i bruk. Kva skulle han då med dei andre ti prosenta,
lurte han på.
Boris Jeltsin utfordrar Tove Nerland til vits i neste avis.
Tips Vredens Gnag TLF: 57 85 44 64 Fax 57 85 0872
E-mail: «erlingw@sf.telia.no»

Heimeside: http://w1.2578.telia.com/~u257800508/index.html

Månedens portrett: Gun-Tove Gursli
Navn: Gun Tove Gursli
Født: 20.01.1958
Bosted: Vågsvåg
Sivilstatus: Gift, 1 barn - jente
Yrke: Sekretær
Favorittmat: Klubb (svigermors)
Hobby: Musikk, hagearbeid
Gun Tove startet å spille i
skolemusikken i Nygård på Moi. Hun
spilte kornett og det har hun gjordt
senere også. Etter skolemusikken
fortsatte hun i voksenkorpset på Moi
til hun flyttet til Oslo for å gå på
skole. Etter endt skolegang jobbet
hun i 6 - 7 år i Oslo. Der møtte hun
Rolf og ble senere gift med han.
Hun var vistnok svært aktiv i friingen
sies det. Hun kan takke en
heimeverns-innkallelse for at hun
ble gift med han. Gun Tove kom til
Vågsvåg i 1987, og begynte ganske
snart i korpset. Hun kom raskt med i
styret, og var i 4 år sekretær og
kasserer i 2 år. I sine unge dager var
hun en ganske ivrig idrettsjente,
spesielt svømming (svømte til
Danmark), og fri-idrett. Det var
kulestøt og løp som var hennes
beste grener i fri-idrett. Litt håndball
drev hun også med. Hjemme på Moi
står to store skap stokklagde med
premier hun tok på den tiden. For
sin innsats i idretten har hun den
prestisjefylte WxW nålen. Gun Tove
er veldig glad i å drikke kaffe
utendørs. Ja, selv om vinteren nyter
hun sin kaffe på tunet utenfor huset
deres. Hun er blitt observert der
med kaffekoppen i sterk kuling og -

2

10 grader, iført skinnlue og blavotter,
og med en 20 pakning Prince innen
rekkevidde. Hun liker også godt å ta
seg en middagslur etter dagens
gjerning. Gun Tove ble født med
midtskill i 12.vers av “Tomtegubben
går i ring”, hvoretter erklært
fargeblind. Gikk tørkesommeren
1982 mot rødt lys ved Abelhaugen i

Oslo, og kom under en av
renovasjonsvesenets tankbiler og
tok en dusj. Samme året kom det til
brudd med paven og ble tydelig
franskpåvirket. Gun Tove er
tilhenger av at bjellekua bør gå først
og mener det er fjellvidder nok til
alle. Hun er en stolt og glad eier av
en kamelia. Gun Tove er en
usedvanlig hyggelig, men bestemt
dame, som det er lett å omgås.
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