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

Dato
24.
15.16.17.
17.
12.13.14.
19.20.21.
28.
18.
28.
8.

Måned
august
oktober
oktober
november
november
november
desember
desember
januar

Ansvarleg
Noteutvalet
Styret
Styret
Styret
Styret
Styret
Styret
Styret
Styret

Skal arrangere meisterskap igjen

Torskangerpoll Musikklag har også i år fått ansvaret for å arrangere
Sogn og Fjordane Meisterskap for korps for 1998.
12. og 13. november møtest dei beste korpsa i fylket for å måle krefter. Det
skjer under fylkesmeisterskapen somTorskangerpoll også i år har fått i
oppdrag å arrangere. Musikkrinsen står som ansvarleg, med Torskangerpoll
som teknisk arrangør. Det var ingen som hadde søkt om å få arrangere, og
Torskangerpoll vart meir eller mindre oppfordra
til å søkje. Leiar i Musikkrinsen, Bodill Bjørlo
Takle seier styret ikkje hadde det minste
problem å gje arrangementet til T.poll ut frå den
glimrande jobben som vart gjort i fjor.
Organiseringa av meisterskapen blir stor sett
etter same mønster som sist. Konkurransen vil
føregå i Samfunnshallen på Tennebø.
Overnatting blir på skular. Formann Terje Våge
håpar det skal vere muleg å lage til eit like flott
arrangement i år igjen, og håpar nok ein gong
på dugnadshjelp.

T ipp og vinn

Rett svar sist

Kva sang Lina Wåge på
Lanzarote?

Kva er hobbyen til Tor Åge
Gravdal?
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Utedans regna bort
Vi vart lurt av vergudane. Etter
fleire dagar m ed nydeleg ver,
opna skyene sine sluser i det
alt var klappa og klart til
utedans på Vågsberget.
Lørdag 17. juli arrangerte vi
midtsommardans på Vågsberget.
Fredag møtte 20 personar opp for
å byggje flake, sette opp bord,
stolar og grillar. Dansen var
planlagt ute. Fredagen og
mesteparten av Lørdag var det
nydeleg ver. Men dessverre. Når
alt var klart til å starte, og Wåges
hadde rigga opp anlegget og
skulle starte å spele, så kom

regnet. Dermed vart det bestemt
å flytte i hus, opp i låven og
fjøsen. Trass regnet, så kom det
godt med folk, godt over hundre
betalande, pluss oss sjølve, så
arrangementet var koseleg, og
gav eit bevis på at Vågsberget er
glimrande på satse på både til ute
og inne-arrangement av denne
typen. Det blir nok ikkje siste
dansen.

Bli med i korps!!!!
Tirsdag 24. august startar Torskangerpoll Musikklag opp
øvingane etter ferien. Har du lyst å vere med i eit triveleg miljø,
kan du kontakte ein eller annan i styret, eller dirigent Terje Våge,
91570578 eller 57854483. Dette blir ein spennande vinter med
konkurranse, øvingssamlingar og sosialt samvær. Kast deg med.
Vi har plass til fleire!!!
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/

QUO VADIS -LUDO
Norsk Ludoforbund har hatt årsmøte
på Gjelleråsen nylig, og der skjedde
det litt av hvert. Nestformannen kom
med følgende uttalelse og forslag :Hr.
presi dent, det er ikke alltid utseende
svarer til forventningene,
styremedlem N. N. har utpreget
ludoansikt. Men det er også det hele!
! ! Jeg tillater meg derfor å foreslå
følgende tilføyelser i våre ludoregler.
1: Hvis en spiller bruker mer enn to
timer over hvilken brikke han skal
flytte gir det motspilleren rett til først å
foreta ett trekk med herr N. N.'s
brikker og deretter ett med sine egne.
2: Da etthvert ludoparti etter dette
system vil kunne gjennomføres på
mindre enn tre døgn, foreslår jeg at
man kaller det for «Hvirvel-vindludo».
Nestformannens forslag ble vedtatt
mot en stemme. Styremedlem
N. N. uttalte etter møtets slutt at han
kom til å trekke seg tilbake som aktiv
ludospiller, og i steden søke jobb som
fotomodell (i et ludoforlag).
Vi spurte formannen i '«Bare
seksere» hva han mente om dette,
og han svarte at dette var et stort
steg tilbake for ludosporten. Han
fryktet flukt fra klubben og
rekrutteringsproblem.
Tilslutt:Ludo er latin og betyr:Jeg
spiller. Det er et brett og brikkespill for
to – fire personer, og er et av de
eldste spill man kjenner til. Det
stammer fra Østen, sannsynligvis fra
Kina eller India. I India kjenner man
fra gammel tid et spill: Pachisi(av
hindustani pacis =25), som, bortsett
fra at man isteden for terning bruker 6
skjell med verdi 1-6, er nesten
identisk med moderne ludospill.
Si det på nynorsk
Det dukker stadig opp nye nynorske
ord. Dette gjelder både gamle ord og
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de som er kommet til i den senere tid.
Vi vil holde dere løpende orientert om
utviklingen på dette området. Her er
noen eksempler: Wienerbrød
=melisruke. Potetløv = smultsurra
skavapottit. Pizza = dugurdlefse.
Vannmelon = vassball Gele =
vinglepudding. Originalbrennevin =
gromkarsk. Milkshake = skakamjølk.
Finmalt pepper = gildkverna nyseurt.
Fast food = snøggmat, Frossenfisk =
telefisk.
Dyster vinter?
Energiøkonomiserings-planene
(ENØK) skal nå gjennomføres i Sogn
og Fjordane. For å spare på
oppvarmingen av fylkets sykehus, lar
man de av pasientene som har over
40 i feber, vandre rundt i
sykehuskorridorene. Dette er en
prøveordning som skal gjelde
kommende vinter får Vredens Gnag
opplyst.
Tørrprat eller ikke
Vi bruker mye krefter på å prate om
ingenting med folk vi kjenner litt, særlig ved tilfeldige møter på gaten eller i
butikken Her er noen av de vanligste
emnene:
1) Morgentemperaturen på
hjemstedet.
2) Været.
3) Matvareprisene.
4) Kjendiser.
5) Bondevik.
6) Gardermoen.
7) Bensinprisene.
8) Influensa.
9) Fotballresultatene i det siste.
10) Parkerings-mulighetene.

Månedens portrett: Lina Wåge
Navn:
Lina Wåge
Født:
18/5 1983
Bosted:
Vågsvåg
Sivilstatus:
Kjæreste
Yrke:
Student
Favorittmat:
Pannekaker
Hobby:
Musikk, idrett
Av: Ivar Torskangerpoll
Lina startet med musikk i
musikkskolen som 8-åring og har
lært seg å spille gitar, orgel og
trekkspill utenom kornett. Flink til å
synge er hun også. Hun startet å
spille i Holvik Skulekorps som 10åring og da på kornett. Og hun
begynte i
Torskangerpoll M.lag og
i NUK i 1997 og spiller
fremdeles kornett i alle
tre korpsene. Lina
hadde tannregulering en
tid og hadde da
vanskeligheter med å
spille, men reguleringen
tok nå en ende. Hun er
sterkt arvelig belastet
når det gjelder sang og
musikk, for nesten hele
hennes familie er aktive utøvere.
Sin debut som solosanger hadde
hun på Lanzarote, og der fremførte
hun «Sommer-øya» og fikk stor
jubel og applaus for den
opptredenen. Hun har også vært
med å synge for kongeparet med
Måløy Barnekor da de kongelige
var på signingsferd. Lina var sen å
lære seg å gå, og det har hun etter
sin far. Han lærte seg så sent å gå
at moren hans gjemte han vekk når
der var folk på besøk Lina har
klisterhjerne når det gjelder
sangtekster, hører hun en tekst to
ganger så kan hun den utenat. I
oppveksten var hun nær knyttet til
blant andre Margit Torheim som var
dagmamma på «Vågestykket» i 9

år, og hun ga Lina mye godt å ta
med seg videre i livet. Lina ble
ferdig med ungdomsskolen nå i
sommer, og skal gå på Måløy
Videregående skole fra høsten av.
Ellers er Lina en lidenskapelig
samler, og av tingene hun har kan
nevnes; et defekt brødklaviatur, 4
meter med svart overledning, en
suppeskje med lyd-demper og
spillkum og vibrator for rosiner og
gryn. Hun slo gjennom som
påskedekorasjon og har vært
innblandet i en rekke hanekamper.
Hun er også inne-haver av vanntett
smørdunk. Lina har
arbeidet for et generelt
forbud mot knoppskyting
i Sogn og Fjordane, og
har bæretillatelse for
kulepenn. Hun
protesterte på det
kraftigste på det
voldsomme snøværet
11. april, uten hell. I
sommer har Lina fjernet
sin blindtarm, og sier
hun ikke savner den
videre. Lina er en lovende musiker,
og vil utvilsomt nå langt der om hun
satser i de baner. Videre er hun en
snill og uhyre veloppdratt ung
dame. Hun er blid, hyggelig og grei
mot folk, er rett og slett et flott
pliktoppfyllende menneske. Hennes
favorittblomst er solsikke som hun
styrer med hver sommer. Lina er
også grei å spille i korps i lag med.
Vi vil ønske Lina alt godt for
fremtiden og med studiene sine.
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