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

Dato
15.16.17.
17.
12.13.14.
19.20.21.
28.
18.
28.
8.
7.8.9.
4.5.6.
11.12.13

Mån.
okt.
okt.
nov.
nov.
nov.
des.
des.
jan.
jan.
febr.
febr.

Ansvarleg
Johan
Gun-Tove og Sølvi
Johan
Terje
Erling
Terje
Kåre
Jan–Magne / John
Johan
Johan
Johan

Vanskelige tilfeller
Oppfinnelser er ikke alltid så epokegjørende. Her er en liste over noen som
neppe blir noen salgssuksess.
1.
Kamuflasjedrakt med refleks.
2.
Gummistøvler i sandalmodell.
3.
Boken "Pell deg hjem" (Norsk for innvandrere).
4.
Barnevogntog.
5.
Tyggegummi med nøttefyll
6.
Fallskjerm med angreknapp.
7.
Makrell i sjokoladesaus.
8.
Håndvesker i delfinskinn.
9.
Leketøysettet "Den lille hvalfanger't.
10.
Frisyren «Nymånen».

T ipp og vinn

Rett svar sist

Kva instrument spelar Lisbeth
Helen Våge?

Kva er favorittmaten til Roar Ståle
Vedvik?
Svar:

Vredens Gnag

Vågsvåg
6700 MÅLØY
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Send
svaret til:

«Pannekaker»

Rett Svar:
Ingmar Sægrov
Nordåsen 77
6823 Sandane

NM-mester - 99

Vredens Gnag

Informasjonsavis for Torskangerpoll Musikklag
Nr. 9

6. årgang

Laussal: Gratis

Oktober 1999

Musikkbasar
Søndag 17. oktober
klokka 17.00

Vinn handletur til Bergen skule klokka 17.00. Klokka
21.00 blir basaren avslutta
for to, pluss ei mengde
med trekking av
andre flotte gevinstar.
hovedgevinstane.
Søndag 17. oktober blir det
Kafeteria, åresal,
basar i Våge /Oppedal
aftentrekning, lykkehjul,
pilkast, over/under sju,
tippekonkurranse.
Masse flotte premiar.
Musikklubben sin flotte duk
m.m. Alle Velkomne
Torskangerpoll
Musikklag spelar
Opplev og Holvik
Skulekorps med mange
nye musikantar og
dirigent Terje Våge

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/

Ludonytt

Norges ludoforening har atter hatt ekstraordinær
generalforsamling, for 11 gang dette året. Bare en
sak sto på saklisten og det var om TVludorettigheter. Den norske ludoforening har i
flere år forsøkt å få tillatelse til å spille ludo på
fjernsynet. Nå ser det ut som det skal lykkes, du
har fått leiet en linje av Telenor/Thelia. Man kan
spille mot motstandere fra hele verden, alt etter
hvilke antenner man har. Det kan være artig å
spille mot en i fra for eksempel Kuala Lumpur
eller en i fra Tytingvåg. Alt skal teoretisk sett være
mulig, det skal det forresten være å fange ål med
lasso også. Reglene for slike spill er ett flytt for
dag, og man regner med at ett spill vil vare fra 3
til 5 år. Vi har spurt lederen i den lokale
ludoforeningen hva han syns om dette. Og han er
meget begeistret for det som har skjedd. Endelig
skal vi få ludospill i globalt perspektiv, sier han
hysterisk glad. Så gjenstår bare å håpe at alt
virker og at det ikke blir kluss med linjeforbindelsene. Vi sier ikke mer.

Navn:
Født:
Bosted:
Sivilstatus:
Yrke:
Favorittmat:

Lisbeth Helen våge
1. august 1970
Konowsgate 85, 0196 Oslo
Ugift og mor til Andreas (5)
Førskole- og musikklærer
Klompesuppe, Pasta i alle
varianter
Hobby:
Musikk, lage mat,sy og brodere
med glassperler

Lisbeth Helen hadde som Lina Wåge gleden av å
ha Margit Torheim til å gjøre folk av seg og hennes
søsken.Hun startet sin musikkarriere i
musikkbarnehagen da hun var fem år. Der gikk
hun via blokkfløyte og melodika før hun endelig
skulle få sin første kornett. Men slik
gikk det ikke. De var tre som skulle
spille sammen og Luis hadde med en
kornett, ett althorn og en tenor. De
trakk lodd og Lisbeth Helen fikk
althorn. Hun grein og bar seg fordi hun
ikke fikk det hun ville ha, men det gikk
over da Holvik Skulekorps gikk til
innkjøp av nye, blanke gullalthorn fra
Kryssordproblemer
Da blomstret spillegleden og
Hvis du løser kryssord, har du noen gang prøvd å yamaha.
Lisbeth Helen startet i korpset i 1980finne hjelp i en synonym-ordbok?
da hun var 10 år gammel. Der gikk hun
Det kan være en ganske traumatisk opplevelse.
så gradene fra 5. stemme og helt opp
Forleden dag skulle jeg prøve å finne et annet ord til solohorn som hun bl. annet spiller
for penger. Det kan jo være litt av hvert som kan
nå. Lisbeth Helen har gått på utallige
musikkleirer der hun fikk opplæring i
brukes til svar, men jeg slo nå opp på penger, og
musikkteori og spilling. Hun har gått
der sto: se “betalingsmiddel”, og der stod det
“kort”, på “kort” sto det se “lav”. Mer leting der ble Ml, M2, M3, Il, 12 og Di. Hun startet i T.M. 6.
november 1984, og kan fremdeles huske hvor sint
til “dyrefor” som igjen se “høy”. Da var jeg
hun var når røykerne tok seg en blås mellom
kommet så langt fra spørsmålet “penger”, at jeg
øktene og slo asken ned i askebegeret som var
la boken fra meg. Svaret ble forøvrig moneter.
skrudd fast på notestativet. Det ble da også slutt
Moralen er: Kjøp ikke billigutgaven av synonympå det, nå røykes det bare i pausen midt i øvelsen
ordboka.
og da i et annet rom. Lisbeth Helen har også hatt
den glede av å være medlem i NUK og i NUBB
(Norges Ungdoms Brassband). Og spesielt i det
Vil du ha Vredens Gnag
sistnevnte skal man være uhyre dyktig for å bli
medlem. I NUBB fikk hun bl. annet være med å
Vil du ha Vredens Gnag. 100 kroner kostar det
spille inn CD.Hun har også vært innom Jølster
for heile året, levert heim i postkassa.
Musikklag, Førde Ungdomskorps, Høgskolen i
Du kan gjerne verve andre.
Volda sitt brassband og Ørskog Brass (der hun
vikarierte bl. a.i NM 2.div.). I tillegg har hun også
Kontakt John Svarstad om du vil ha avisa. Tlf:
instruert en god del rundt omkring, for det meste i
57850231
Nordfjord men også i Volda. Da Lisbeth Helen
flyttet til Volda var det for å studere musikk. Hun
har hatt både althorn og sang som
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hovedinstrument og har lært litt piano
og gitar men dette, etter eget utsagn,
kun på aspirantnivå foreløpig. Hun har
også sunget i kor, spilt teater og instruert kor.Det
morsomste for henne var likevel å lære å
komponere og arrangere, og ett av stykkene sine
hadde hun med på sin egen sangeksamen. Ja
dette var litt av et rulleblad innen musikk. Utenom
musikken har hun prøvd seg som
badmintonklubbmedlem men det fikk en brå slutt
da hun krasjet bilen inn i dalen og mistet
muligheten til å komme seg på trening. Hun er en
stolt eier av roller blades og kul i baken av
sistnevnte eiendeler, og så liker hun å spille
bowling.Som person er Lisbeth Helen målbevisst,
sta og distre, selv om hun ikke kan konkurrere
med sin bror når det gjelder å være distré. Men
hun har nå sine byger hun og. En gang sendte hun
lommeboka si på busstur fra Skei til
Bergen og tilbake, men den kom til rette.
Lisbeth Helen måtte også gå på
lensmannskontoret i Volda for å få tilbake
husnøklene sine etter å ha lagt dem på
biltaket til MayBritt Bjørhovde på vei hjem
fra Volda til Vågsvåg. Det verste var vel
likevel et år hun skulle hjem for å delta
på musikkbasar, og kom hjem for å gjøre
den skrekkelige oppdagelsen at hun
hadde glemt althornet i et skap i Volda.
Heldigvis hadde hun en kjekk lærer som
betalte 50 kroner i frakt for å få sendt det
på bussen hjem. Ellers er hun så pass
distre at hun lar sine potteplanter enten
tørste i hjel eller hun drukner dem, derfor
er det mest plastblomster i leiligheten hennes.
Men hun er en stolt eier av en kaktus som trenger
lite stell, den heter Mammillana. Lisbeth Helen er
en ærlig, frittalende person som ikke er redd for å
si sin mening om både det ene og andre. Hun
arbeider nå i en barnehage med navnet Obersten i
idylliske Nordstrand. Til slutt har hun en stor og
kjempeviktig bønn til alle i Torskangerpoll
Musikklag: HUSK Å ØV PÅ KROMATISK SKALA!!!
Vi vil ønske Lisbeth Helen lykke til i jobben og det
hun ellers styrer med, og håper hun får anledning
å være med mest mulig i T.M.

Månedens portrett: Lisbeth Helen Våge
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