Halvårsplan haust- vinter -99
Arrangement
Midtsommardans
Øvingsstart
Øvingshelg
Basar
Øvingshelg
S. og F. Meisterskap
Juletretenning
Julekonsert
Juletrefest
Årsfest

Dato
17.
17.
15.16.17.
17.
12.13.14.
19.20.21.
28.
18.
28.
8.

Måned
juli
august
oktober
oktober
november
november
november
desember
desember
januar

Ansvarleg
Styret
Noteutvalet
Styret
Styret
Styret
Styret
Styret
Styret
Styret
Styret

Sommerdans
på Vågsberget

wåges

med

lørdag 17. juli kl: 21.00
Salg av grillmat
Arr: Torskangerpoll Musikklag

T ipp og vinn

Rett svar sist

Kva er hobbyen til Tor Åge
Gravdal?

Kva er livretten til Helge
Oppedal?
Svar:

Vredens Gnag

Vågsvåg
6700 MÅLØY
4

Send
svaret til:

NM-mester - 99

Vredens Gnag
Informasjonsavis for Torskangerpoll Musikklag
Nr. 6

6. årgang

Laussal: Gratis

Juni /Juli 1999

Musikk og mygg
Myggen likte seg godt i
sommarvarmen då
Torskangerpoll Musikklag rigga
seg til i hagen til Per og Helga.
Lørdag 12. juni fekk
hamnabergarane hagekonserten
dei hadde vunne på
musikkbasaren i fjor. Per og
Helga hadde sagt at dei ville ha
konserten denne kvelden. I
nydeleg
vêr, vart
det ei
triveleg
stund, med
musikk og
grilling.
Fredag 28.
mai var

Torskangerpoll på blåtur, og som
ein del av turen, var speling for
Redningsskøyta sin Magne
Sætren på hans 60-års-dag. I sol
og fint vêr så vart det ei fin
jonsokfeiring på Vågsberget med
musikk, nydeleg rømmegraut, bål
og grilling.

God sommar

Lutefisk med akevitt

Ingen klarte oppgåva denne
gongen

Tips Vredens Gnag TLF: 57 85 44 64 Fax 57 85 0872
E-mail: «erlingw@sf.telia.no»

Heimeside: http://home.telia.no/t.poll/

40 år med skole
Våge-Oppedal skule 40 år.
Etter en del bygdestrid ble det 27/6 1954
vedtatt å bygge ny skole for
Våge/Oppedal krins, og at stedet skulle
være øvre Våge. Beslutningen ble vedtatt
med 78 stemmer for og 47 mot. Høsten
1955 startet man så opp med
anleggsarbeidet som på den tiden stort
sett foregikk med manuell arbeidskraft.
Det var mye å skyte, planere og ordne til,
men omsider i 1959 var alt klappet og
klart. Det var Måløy Bygg som var
hovedentreprenør. Innvielsesfesten var
lørdag 22. august 1959,og skolen ble tatt
i bruk samme høst. Bygda var kledd i
fest, fra alle steder blafret flaggene i
varmedisen, og rundt 250 mennesker var
samlet i gymnastikksalen.
Johan Solvik ledet
innvielsesfesten.
Formannen i skolestyret
Leif Wåge hilste alle
velkommen, og sa blant
annet at det var over 50
år siden det sist var
skoleinnvielse i krinsen,
og at krinsen trolig ikke
får oppleve flere
skoleinnvielser i dette århundre. Og det
fikk han rett i. Skoledirektør Nils
Hodnestad holdt så innvielsestalen og
avsluttet med å erklære skolen for åpnet
og klar til å takes i bruk. Av andre gjester
som hadde ordet nevner vi: Formannen i
byggenemda Torkel Lømsland, ordfører
Marius Larsen, skoleinspektør Arnfinn
Kragset, kretsformann Abraham Våge og
det var enda noen til. I forbindelse med
skolen ble det og bygget lærerbolig vegg i
vegg med skolen, i dette bygget var der
to leiligheter. Etter hvert bygget lærerne
seg egne hus eller flyttet bort, og som
tiden gikk ble det stående tomt. Så for 5-6
år siden fikk skolen 5-6 hundre tusen
kroner til vedlikehold og utbedringer.
Skolen ble malt og samtidig ble det tatt
åpning i veggen mellom skole og
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lærerbolig. Og nå er også lærerboligen
tatt i full bruk. Andre etasje som
klasserom, og første etasje blir brukt til litt
av hvert pluss til rektor-kontor. Trussel
om nedlegging av grendeskolen har
hengt over skolen i mange år, det er
faktisk første året på lenge at det i år ikke
har vært snakk om nedlegging. Æren for
at det ikke har blitt noe av nedleggingen
kan vel deles på flere, men det er ikke tvil
om at uten rektor Helga Lindvik sin
entusiasme og gåpå-humør hadde
mange ting sett annerledes ut. Hun står
også bak den geniale løsningen med å
innlemme de tomme lærerboligene til
skoleformål. Men Våge/Oppedal skule er
ikke bare et skolehus, det er midtpunktet i
kretsen og brukt til mange formål og ved
forskjellige arrangement. Vi i
Torskangerpoll
Musikklag har
leid/lånt den
mange ganger
til konserter,
basarer, revy
m.m. Møter av
forskjellig slag
blir holdt der,
og det har vært
brukt til
overnattingssted ved store arrangement,
17. mai, juletrefester og til mange andre
ting. Etter at 6-års-reformen ble innført i
1997, ble det også her skolefritidsordning,
så elevene fra 1-4 klasse kan være på
skolen under oppsyn fra kl. 07.45 til
kl.16.00 hver skoledag. Fra høsten av blir
der 37 elever fra 1-7 klasse, og det skulle
vel vise at Våge-Oppedal skule er liv
laga. Vredens Gnag vil bare til slutt ønske
skolen, de ansatte med den dyktige rektor
Helga Lindvik i spissen, og bygdefolk
ellers hjertelig til lykke med 40-års
jubileet.

Månedens portrett: Tor Åge Gravdal
Navn:
Født:
Bosted:
Sivilstatus:
Yrke:
Favorittmat:
med ribbefett
Hobby:

Tor Åge Gravdal
1/10 1978
Vågsvåg
Enslig
Laborant
Sildepannekake
og brunost (G. 35)
Musikk

Tor Åge startet å spille i Holvik
skulemusikk i 1989. Han begynte å
spille på baryton og det er det
instrumentet han fremdeles
trakterer. Han startet i
Torskangerpoll
Musikklag i 1993. Idrett
har Tor Åge drevet lite
med, bortsett fra at han
spilte fotball i M.I.L. i 56 år i gutteklassene. Tor
Åge har sitt arbeid ved
Måløy sildoljefabrikk og
Ulvesund formelfabrikk
der han jobber som
laborant. Han
undersøker fettinnhold
og ammoniakkinnhold
osv. i råstoffet. Til
høsten skal Tor Åge til Ålesund for
å studere. Det er bio-ingeniør han
han tar sikte på å bli. Tor Åge har
avviklet militærtjenesten, han
tjenestegjorde på Setermoen, og
hadde ikke kakebu under
oppholdet der oppe ryktes det. Han
liker godt å være med i korpset,
han trår forresten til i Holvik
skulemusikk. Han syns spillingen
er en grei hobby. Tor Åge har
prøvd seg på litt av hvert, sin unge
alder til tross, men ikke alt har
vært like vellykket. Han gikk amok
under en blåbærtur ved Ullkupa,

trakk seg så tilbake og loppet seg.
Innenfor landbruket har han også
forsøkt seg, og arbeidet lenge på
en totakters melkemaskin, som han
måtte gi seg med da han ble
innlagt på sykehus etter et
usedvanlig stygt spark av en
rødkolle. Tor Åge er aktiv medlem i
dyrenes beskyttelse, og passivt
medlem i ludoklubben «Bare
seksere», uten kontingentplikt. Han
har deltatt på en rekke basarer og
juletrefester og har både kulepenn
og blyant med
viskelær på. Tor
Åge har en
virkelig sjeldenhet
i sitt eie, det er et
gjøkur hvor
gjøken kommer ut
å spør hva
klokken er, den er
veldig morsom
sier han. Da
korpset var på
Danmarks-tur for
5 år siden hadde
vi en dartkonkurranse gående. Han vant
ikke den. Det var det Jan Magne F.
som gjorde. Men han vant helt
suverent konkurransen om å ha
den fineste stilen under disse
konkurransene. Det var en
ekspert-jury på to medlemmer som
kåret han til vinner der.Tor Åge har
som de fleste andre en blomst som
han er veldig kry av, det er en
Potentilla. Ellers er Tor Åge en
veldig hyggelig og grei ung mann
som det er kjekt å spille på lag
med.
Lykke til Tor Åge.
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