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Boris, ambassadör för Vit Jul
Namn: Boris Lennerhov
Yrke: VD för Gekås i Ullared
Ålder: 53 år
Därför tycker jag man ska ta ställning för Vit Jul: Jag tycker
det är viktigt att fokusera på att barnen får en bra jul, i många hem
blir det inte det om alkoholen skall ta stor plats.
Det bästa med julen: Det bästa med julen är att det blir en andhämtningspaus och tid över för att umgås med familjen och goda vänner förutom att få bara ta igen sig!
Önskar jag mig i julklapp: Jag önskar att vi just tar
vara på julen och tänker på alla som inte har det så
bra, tänk inte minst på alla ensamma människor som
bara skulle behöva lite gemenskap.
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Manifestationer mot narkotika
Varje år dör 300 svenskar
p g a narkotikamissbruk. I
skenet från marschaller
formerade som ett hjärta
anordnade NBV, IOGTNTO, KRIS och kf Länken
ljusmanifestationer
med
tal, sång av Kristoffer
Hansson och en tyst minut
för att minnas narkotikans
offer.
Minnesstunderna
hölls i Hyltebruk (22/10),
Falkenberg (23/10) och
Halmstad (29/10).
– Målet för narkotikamissbruket i Sverige är noll.
En legalisering av narkotikapolitiken skulle innebära
att nollvisionen överges och
att flera människor blir av
med sin frihet och blir slavar under drogen. Det är
ett enormt slöseri med
människors liv, sade Lena
Hardin från IOGT-NTO i
ett anförande.

Lena Hardin talade och Kristoffer Hansson sjöng på nykterhetsrörelsens manifestation för narkotikans offer och den
restriktiva narkotikapolitiken.
Foto: Leif Arne Gustavsson

– Verkligheten för den
som börjar missbruka narkotika handlar inte om frihet. Tvärtom handlar det
om att vara bunden. Det

handlar om att ständigt
anpassa sitt liv utifrån sitt
egna narkotikabehov och
att ständigt skaffa pengar
för att upprätthålla sitt

missbruk. Narkotikan orsakar även stort lidande i vårt
samhälle, inte minst för de
anhöriga, arbetskamrater
och vänner som finns i
missbrukarens närhet, fortsatte hon.
– Genom manifestationen vill vi också visa vårt
stöd för den restriktiva narkotikapolitiken. Den behövs än mer idag när människor känner oro inför narkotikautvecklingen och
EU:s öppna gränser. Politiker på alla nivåer måste
engagera sig mer i hur man
kan minska användningen
av narkotika, säger Carolin
Fryklund, konsulent på
NBV Halland.
Liknande arrangemang
hölls på ytterligare ett trettiotal orter runt om i landet.
Leif Arne Gustavsson

Hallands poliser vill bli tuffare mot alkohol
3 av 4 poliser i Halland tycker att polisen bör kunna
beställa och köpa alkohol av spritsmugglare för att
snabbt kunna bevisa brott. Över hälften av poliserna
menar också att den alkoholrelaterade brottsligheten
ökat under den senaste tre-årsperioden. Det visar en
undersökning, som genomförts på uppdrag av IOGTNTO och Polisförbundet.
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Nästan 1 500 av Polisförbundets medlemmar har
under sommaren besvarat
en postal enkät med frågor
om hur de uppfattar polisens arbete med den alkoholrelaterade brottsligheten. Totalt hade ett urval
på 3 000 medlemmar, som
inte var förtroendevalda
eller studerandemedlemmar, gjorts. För Hallands
del var svarsfrekvensen 58
procent.
Det kan konstateras att
de halländska poliserna är
något mer positiva till den
här sortens brottsprovaktion än kollegorna i landet
som helhet, Men hallänningarna anser också i högre utsträckning än poliserna i övriga län att alkoholbrottsligheten ökat. På en
fem-gradig skala anger hälften av hallandspoliserna en
trea på frågan efter ett betyg på bekämpningen av
alkoholbrotten. 17 procent
tycker att man gör ett bra
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eller mycket bra jobb. 60
procent menar att de fått
tillräcklig utbildning för
uppgiften.
Polisförbundets ordförande Jan Karlsen och
IOGT-NTO:s d:o Anna
Carlstedt kräver i rapporten en regeringsutredning
om Polisens möjligheter att
i spanings- och bevissyfte
beställa och köpa alkohol
av en illegal alkoholförsäljare. Vidare vill man se en
bättre kontroll gällande
åldersgränser och överservering på krogen från kommunernas sida. Dessutom
efterlyser de en bättre
samverkan mellan sociala
myndigheter, åklagare,
föräldrar, skola och Polisen
för att tidigt fånga upp
ungdomar i riskzonen, liksom en utvärdering av Polisens nuvarande metoder i
syfte att ytterligare vässa
insatserna mot alkoholbrottsligheten.
Leif Arne Gustavsson
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Kamratstöd och arbetsstöd
Halland är ett av få distrikt i landet, som inte har någon kamratstödsverksamhet i IOGT-NTO-regi. Men nu är det på gång. I mitten av
oktober öppnades i liten skala Café Muraren i IOGT-NTO-huset på Muraregatan i Halmstad.
I startskedet har detta
möjliggjorts genom ett samarbete med Arbetsförmedlingen, som behöver praktikplatser för långtidsarbetslösa i det som kallas
sysselsättningsgarantin fas
3, och därför kontaktade
IOGT-NTO Halland med
en förfrågan eftersom man
samarbetat med IOGTNTO vid upprustningen av
Kuggaviksgården.
F n finns det cirka 1 000
personer, som ingår i denna
grupp i Halland. Arbetsförmedlingens uppdrag är att
finna långsiktig samhällsnyttig sysselsättning för
dessa på ett sådant sätt att
det inte ersätter riktiga
jobb. Alltså är föreningslivet

Cafémys på Muraren. På bilden t v fikar projektledaren
Lena Hardin med några av
Foto: Loba Havlik
besökarna.

Om IOGT-NTO:s
kamratstöd

en betydelsefull samarbetspartner och Arbetsförmedlingen betalar dessutom
ersättning till de föreningar
som kan er erbjuda platser.

MHF Camping Club
sektion Halland
inbjuder till

NYÅRSFIRANDE
i Björkängsgården, Tvååker

den 31 december 2009

OBS! Husvagn erfordras ej!
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Info och anmälan senast 20 dec:
0346 - 311 71, 070 - 692 52 71
(Göran Pettersson)

Därigenom har Lena Hardin kunnat anställas som
projektledare.
Kärnan i verksamheten
är Café Muraren, där man
söker kontakt med människor, som i nykter miljö vill
förändra sin livsstil. Det
kan vara en önskan om att
gå ner i vikt, förbättra sin
hälsa, dricka mindre alkohol
eller sluta röka för att nämna några exempel. Caféet är
en uppgift för de som placerats ut av Arbetsförmedlingen. Men även andra
uppdrag finns på agendan,
exempelvis att följa med
äldre att handla, hjälpa till i
trädgården, bistå vid skötsel och underhåll av IOGTNTO-rörelsens lokaler eller
att vara hjälpledare i barn-

Kamratstödet startade 1987
och erbjöds till en början
personer som genomgått
eller var på väg in i behandling på IOGT-NTO:s behandlingshem Dagöholm. Sedan
dess har kamratstödet vuxit
snabbt och idag finns det
cirka 70 kamratstödsverksamheter runt om i landet. Nya
grupper bildas hela tiden.
Kamratstödets
ledord
drogfrihet, solidaritet,
menskap och ärlighet.

är
ge-

Kamratstödet är en dal av
IOGT-NTO:s sociala arbete,
som syftar till förbättra levnadsvillkoren för människor
som är beroende av alkohol
och andra droger samt deras
anhöriga.

och ungdomsverksamheten
inom Junis och Nykterhetsrörelsens Scoutförbund.
Även studiecirklar för sin
egen personliga utveckling
kommer att erbjudas.
Verksamheten är kopplad till IOGT-NTOföreningen Fasta Förbundet och bedrivs i samverkan
med NBV Halland.
Leif Arne Gustavsson

Välkommen till

CAFÉ MURAREN
Öppet måndag – torsdag kl 09.00 – 15.00
Muraregatan 30, Halmstad

Vill du ha hjälp av Kamratstödet?
Kontakta projektledaren
Lena Hardin, tel 0708 - 71 40 01

IOGT-NTO Halland
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Trafikkaos när ungnykterister
blockerade E6 i Falkenberg
Det blev trafikkaos i Falkenberg när en grupp unga nykterister stoppade trafiken på
E6:an. Bilkön sades ringla ända till Bölse, cirka en mil norrut från Falkenbergs centrum.
Händelsen inträffade på midsommardagen 1959 när det årets SGU-kongress hölls i
Falkenberg och hade festtåg från Visningshallen i centrum ut till Falkenbergs idrottsplats. En del av denna sträcka tågade man på dåvarande riks-tvåan (sedermera europaväg 6) med fanor och tre blåsorkestrar. Lyckligtvis, får man väl säga, var trafikintensiteten inte så hög vid den tiden, men köer blev det naturligtvis ändå och bilisterna
fick vackert vänta tills festtåget passerat. Men för att i möjligaste mån blidka arga trafikanter hade SGU placerat ut blomsterflickor som delade ut rosor till de drabbade
fordonsförarna.

Charmfull prinsessa
erövrade Falkenberg
Strålande folkfest fin propaganda
för helnykter ungdom

Prinsessan Margaretha var hedersgäst på SGU-kongressen
i Falkenberg. Till höger på bilden Anna-Lisa Mattsson (miss
SGU) och Hallands dåvarande landshövding Reimer Johansson.

Midsommardagen 1959
blev en stor dag för falkenbergarna och den gästande
godtemplarungdomen. Till
detta bidrog i första hand
vår Herre, som lät sin sol
sprida ljus och värme över
tusentals feststämda människor i färgrik inramning
under SGU:s folkfest på
Idrottsplatsen, där sommarvinden bredde ut de
många fanorna i all dess
prakt. I andra hand till-
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kommer förtjänsten härför
prinsessan Margaretha,
som genom sin blygsamma,
naturliga charm vann allas
bevågenhet och dessutom
genom sin närvaro gav fördjupad relief åt SGUrörelsens allvarliga målsättning: skärpt kamp mot
alkoholens nedbrytande
krafter i ungdomsleden och
ökat utrymme för sund och
äkta ungdomsglädje.
(Hallands Nyheter 22 juni 1959)

Kongressen hade lockat
2 300 deltagare men festtåget beräknades bestå av
cirka 3 000 personer. Något sådant ”har man aldrig
skådat make till förr”,
skrev Hallands Nyheter
och fortsatte ”Ett par tusen glada ungdomar från
hela vårt land, från grannländerna, Liberia och
Tyskland, var en ståtlig
syn.”

från slutet av 1920-talet
var prinsessans egen far.
Vid arrangemanget
medverkade bl a landshövdingen Reimer Johansson
och miss SGU, Anna-Lisa
Mattsson från Fagersta,
som överlämnade en blombukett till prinsessan.
Fullt upp hela tiden
Men paraden och midsommardagsaktiviteterna
på idrottsplatsen var bara

Hela staden på benen
Och falkenbergsborna
tycktes ha gått man ur
huse för att bevittna SGUevenemanget. Kortegevägen kantades av nyfikna
och uppskattningsvis 6 000
personer mötte upp på
idrottsplatsen för att bl a få
en skymt av kongressens
hedersgäst, som var ingen
mindre än den då 25-åriga
prinsessan Margaretha. Enl Anna-Lisa Mattsso
n, m
media var detta publikre- åkte fint i ner-cabbad iss SGU,
bubbla på
väg att möta
kord och den som innehaprinsessan.
de det tidigare rekordet

IOGT-NTO Halland

Kustvärnet
en av många aktiviteter
under kongressen som
marknadsfördes som Västkustens största midsommarevenemang från midsommar till midsommar, d
v s från almanackans midsommarhelg till den
”riktiga” midsommaren.
Det var ett fullspäckat
program under de sex kongressdagarna. Det började
med kanonsalut från Vallarnas fästningsruin kl 8.00 på
midsommaraftonen och
avslutades med avskedssamkväm i den då splitter
nya Strandbaden. Varje dag
däremellan var det förhandlingar, mycket dans
och underhållning.

Bland de medverkande
syntes t ex sångerskan Birgit Finnilä, operasångarna
Busk Margit Jonson och
Ingvar Wixell, Carl Jularbo,
Sonya Hedenbratt, Lily
Berglund och Göte Wilhelmsson m fl.
Komedi på Vallarna
Ett antal lokala förmågor fanns också med under
kongressen. Som t ex Bertil
Knutsson från Halmstad,
som spelade Harlequin i
Holbergs komedi ”De
osynliga” i tre akter på Vallarnas friluftsteater. Således långt innan Krister och
Stefan gjorde den platsen
till Sveriges buskiscenter.
Leif Arne Gustavsson

Årets mest IOGT-NTO-intensiva timme är över för
den här gången. Mellan klockan 8 och 9 på torsdagskvällen den 12 november slet tusentals IOGTNTO:are landet runt sitt hår medan de googlade,
ringde, tänkte, funderade, räknade och bläddrade
i böcker för att lista ut lösningarna på de kluriga
uppgifterna i detta års upplaga av IOGT-NTOrörelsens fantastiskt trevliga tävling Pumpen.
En praktisk uppgift att
klara av i förväg ingår också
alltid. Den här gången gällde det att kontakta ett
antal riksdagsledamöter
och påverka dem att ta
ställning mot gårdsförsäljning av alkohol. Om alla lag
klarade full pott på den
praktiska uppgiften bör
varje riksdagsledamot åtminstone ha fått ett par
påringningar från IOGTNTO:are. Det är sannolikt
sällan de får så många samtal om samma sak under
bara några veckors tid. Förhoppningsvis har de också
tagit till sig IOGT-NTO:s
argument om att gårdsförsäljningen är ett hot mot
Systembolagets detaljhandelsmonopol.
En rundringning till de
halländska Pumpen-lagen
visar att de flesta av länets
riksdagsledamöter kontaktats. Flera av dem fick tre
samtal, medan moderaterna Henrik von Sydow och

Baddräktsdans under en utflykt till Glommen. Bikinin
hade inte slagit igenom ännu. Vilka det är som dansar
på bilden är obekant för Kustvärnets redaktör.

Trygga pensionärer

Marianne Kierkemann
undkom.
Förstaplatsen i riket
gick till Gustav Wasa i
Borås, som klarade hem 64
av 66 möjliga poäng. Hela
resultatlistan omfattar 123
lag.

Hallandslistan
(Siffrorna inom parentes anger totalplacering)

1 (11).
2 (31).
3 (38).
4 (84).
5 (92).

Framtiden, Falkenberg (60 poäng)
Magnus Stenbock, Halmstad (56 poäng)
Leon Gambetta, Varberg (55 poäng)
Aktiv och Trofast, Simlångsdalen (45 poäng)
Hyltebruk, Hyltebruk (43 poäng)

Scout-seger
Även Junis har tillsammans med Nykterhetsrörelsens
Scoutförbund
genomfört
Juniorpumpen. Här kunde man välja
vilken dag under en hel
vecka som man ville hålla
tävlingen och varje dag
utsågs en dagsvinnare.
Tisdagen den 10 novem-

ber blev Ätrans NSFscoutkår stolta vinnare.
Det räckte dock inte ända
fram till totalsegern. Där
fick man nöja sig med en
tredjeplats, en poäng
efter NSF-kårerna i Klippan och Hallstahammar.
Junis Kids från Varberg
deltog också, men hamnade ”bara” på en delad
åttonde plats.

IOGT-NTO Halland

En trygghetsmapp med
information från myndigheter och organisationer
ska delas ut till alla pensionärer i Falkenbergs kommun. Initiativtagare är
pensionärsorganisationerna i Falkenberg, som genom BRÅ-seniorerna samlat nyttiga råd för att underlätta för pensionärerna
att känna sig trygga.
De som bidragit med
material till mappen är
Polisen, Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap, Kvinnojouren, Brottsofferjouren, Röda Korset
och Länsförsäkringar. Även
IOGT-NTO har inbjudits
att vara med och skickar
med en folder om hälsoriskerna med alkohol.
På omslaget pryds mappen av Ätrajungfrun och
Tullbron i ett konstverk av
Mats Bengtsson (DuMats).

God Jul
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Titta in i vårt arkiv …
… och du ska finna att ingenting är sig likt längre på
Sperlingsgatan 15 i Halmstad! Åtminstone
inte i arkivet.
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Ursäk
det är tack vare er påtagit oss. Det är roligt att
Jag hoppas kunna infor-

– Ja, så brukar
det annonseras i våra affärer
när förändringar i lokalerna
äger rum. Och visst är det
så även hos oss idag och
några månader framöver.
Flytten till Varberg börjar sätta sin prägel på lokaler och arbetsplatser. Det
kan tyckas lite rörigt
ibland, men jag kan garantera att det är en röra under
full kontroll! Inger Axelsson, vår arkivföreståndare,
har minutiös kontroll över
packning, märkning av lådor och avstämning mot
liggare. Johan Davidsson,
som omförtecknar allt material, har fullt upp att hinna med så många arkiv som
möjligt innan dagen ”D”
infinner sig någon gång
mitt i smällkalla vintern.
Denna personal i all ära,
men utan de ideella människor som hjälper oss med
allt övrigt, från t ex Lena
Hardin, som varje gång det
ska gå ett flyttlass skrapar
fram ett antal stora, starka
män [se artikel om Café
Muraren på annan plats i
Kustvärnet] som bär, kånkar och sliter på de tunga
lådorna som ska förflyttas
från våra lokaler upp i väntande lastbil, till medlemmar i styrelsen som lägger
ner många obetalda timmar
för att hjälpa vårt arkiv att
finna en ny hemvist genom
att avstämma och packa alla
dessa lådor.
Tack för detta, men
också ett tack till Folkrörelsernas arkiv i norra Halland
i Varberg, som vid ankomsten har ordnat fram hjälpande händer i och för avlastning av lådorna! Alla ni
IOGT-NTO:are, NBV:are o
s v i Halmstad och Varberg:
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som vi hoppas kunna orka
med detta stora arbete vi

se er jobba, ”här vilar inga
sura miner, här gör vi allt

Arkivföreståndaren Inger Axelsson förbereder Nykterhetsfolkets länsarkiv utställning på Arkivens dag i Laholm.

PS!
Tack vare redaktionens vänlighet att senarelägga pressläggningen av
detta nummer av Kustvärnet får vi också möjligheten att så här ”på övertid”
berätta om Arkivens dag,
som detta år var förlagt till
Laholms och denna stads
tjusiga bibliotek. Således
kan vi omtala:
Att vi var åtta arkiv
eller till arkiv associerade
föreningar – från Östra
Karup i söder till Halmstad i norr,
Att även vårt arkiv var
på plats med bl a en
skärmutställning över
årets tema ”liv och död”,
vilket också framgick av
den slogan – Tiden är ute
för förvaring av Nykterhetsfolkets arkivalier i

Halmstad … men vi kommer att leva vidare på
Folkrörelsernas arkiv i
norra Halland – som prydde skärmen. Även framlagda alster om ”avsomnade”
loger och nu ”levande”
dito i södra Halland förde
tankarna till årets tema.
Lägg därtill vår GT-dricka
och allt var till belåtenhet.
Att föredrag – intressanta sådana – oftast av
lokal karaktär framfördes
av olika företrädare.
Att mycket folk passerade framför montrarna.
Att en trivsam stämning rådde.
Att det nog kan konstateras att Arkivens dag
är ett evenemang som
kommit för att stanna.
DS

IOGT-NTO Halland

mera mera ingående om
hur denna flytt fortlöper i
ett annat nummer av Kustvärnet, men eftersom det
”vanliga” arbetet löper jämsides med flyttbestyren så
måste vi också just nu se
till att den traditionella
Arkivens dag, denna gång
med temat ”liv och död”
förlagd till Laholm förlöper
normalt med – detta år – en
enkel utställning och närvaro.
Till nästa arkivtitt – ha
det så bra och håll dig frisk
– vem vet, kanske behöver
vi även din hjälp vid något
tillfälle?! …
… tror en av flyttkarlarna
(dock en defekt sådan),
nämligen Bengt Lindqvist

Våxtorps IOGT-NTO har
haft Fullt Hus den 25 oktober i Godtemplargården.
Fem deltagare från Laholmsslöjdarna visade upp
tillverkning av näverslöjd,
vävning av mattor och små
dukar, lampor av strutsägg,
jultomtar, klockor i ädelträ
och konstverk av Reiner
som målar tavlor. Underhållning med musik av Karl
-Erik Persson och Sture
Berggren och den lilla näpna Julia Frölisch från Falkenberg, som spelade fiol i
snabbt tempo.
Se filmklipp på Youtube:
http://www.youtube.com/
watch?v=LIHD3vcXqns

Till sist på eftermiddagen visade Matilda och
Linus bilder från sitt skolprojekt i Uganda och berättade till detta. 30 personer
besökte arrangemanget.

Kustvärnet

Ursäkta Leon
Gambetta och alla medlemmar i föreningen + alla
andra som inte hittade föreningens program i förra
numret av Kustvärnet.
Dessvärre hamnade ett fax
”mellan stolarna” i samband med sommarsemestern på IOGT-NTO
Hallands länskansli. Därmed blev programmet inte
infört i databasen, som
Kustvärnet hämtar uppgifterna från. Redaktionen
beklagar och hoppas att det
inte ska hända igen.

Frågesport har under hösten anordnats av Västkusten (Björkäng), Framtiden
(Falkenberg) och Kf Länken (Falkenberg). Det har
bjudits på kultur i form av
dragspel och sång med Maj
-Britt Wretling, filatelistiskt föreläsning av Kjell
Hedblom om
Wolfgang
Amadeus Mozart och musikalisk spelglädje av Nisses
grabbar.
Halvvägs in i tävlingsserien leder Leon Gambetta
med 32 poäng följda av
Västkusten (31 p), MHF
Falkenberg (30 p), Framtiden (27 p), Brofästet, Falkenberg, (27 p) samt Kf
Länken (24 p).
Nästa år fortsätter frågesportsturneringen hos
Leon Gambetta, MHF och
Brofästet.
Lax.
IOGT-NTO föreningarna Brofästet och
Framtiden, Falkenberg, har
haft gemensam Laxfest. En
god laxtallrik serverades till
25 st deltagare. Dr Mats
Perkmar från Familjeläkarna i Falkenberg föreläste
om det stora folkhälsoproblemet med alkohol- och
tobaksmissbruk, som förorsakar många sjukdomar och
(Forts. på sidan 8)

Föreningarnas program
S Aktivitet/plats (Med reservation för ändringar och ev feltryck.)

Datum Tid

Förening

11 dec 18.00

Brofästet/FramtidenS Luciafest med Lucia och "lussekatter".
Godtemplargården, Falkenberg
Ådalen
Basar kl 14.00 - 17.00. Stationshuset, Åled
Fasta Förbundet S Luciatåg från Söndrums församling. Muraregatan 30, Halmstad
Leon Gambetta
S Medlemsmöte följt av Lucia-firande. Godtemplargården, Varberg
Leon Gambetta
S Julottekaffe med julmusik. Godtemplargården, Varberg
Syskonringen
Julgröt m m. Ordenshuset, Göstorp
Ådalen
Julfest. Stationshuset, Åled
Magnus Stenbock
Julfest. NTO-gården, Kärleken
Vega
Jul i Karlstorpsstugan.
Framtiden
Julgröt med kryddsill. Godtemplargården, Falkenberg
Fasta Förbundet
Knutsfest (föranmälan). Muraregatan 30, Halmstad
Västkusten
Tjugondedag Knut - julen ut. Björkängsgården
Leon Gambetta
S Frågesport. Godtemplargården, Varberg
Ådalen
S Filmafton. Stationshuset, Åled
Magnus Stenbock S Året som gick. NTO-gården, Kärleken
Våxtorps Lycka
Upptaktsmöte. Godtemplargården, Våxtorp
Leon Gambetta
Högtidsmöte. Godtemplargården, Varberg
Fasta Förbundet S Världen är så stor. Lena Hardin berättar. Murareg 30, Halmstad
Framtiden/Vifem S Lördagsfrukost. Godtemplargården, Falkenberg
Syskonringen
Musikleken hos Asta och Erik Berg
Vega
Musikleken
Västkusten
Årsmöte. Björkängsgården
Magnus Stenbock S Holmgruppen, program. NTO-gården, Kärleken
Framtiden
S Högtidsmöte enligt gamla ritualen. Godtemplargården, Falkenberg
Ådalen
Bingo. Stationshuset, Åled
Vega
Årsmöte.
Fasta Förbundet S Vad händer i vårt hus? Muraregatan 30, Halmstad
Åsa
S Torsdagsfrukost. Kuggaviksgården
Brofästet
Årsmöte med fastlagsbullar. Godtemplargården, Falkenberg
Framtiden/Vifem S Lördagsfrukost. Godtemplargården, Falkenberg
Syskonringen
Årsmöte. Ordenshuset, Göstorp
Aktiv och Trofast
Årsmöte hos Ingegerd & Bertil Karlsson, Timmermansg, Halmstad
Leon Gambetta
S En omvärdering av livet. Birgitta Sjökvist föreläser.
Folkets Hus, Varberg
Magnus Stenbock
Årsmöte. Stenbocksfilm. NTO-gården, Kärleken
Leon Gambetta
Årsmöte. Godtemplargården, Varberg
Ådalen
Årsmöte. Stationshuset, Åled
Fasta Förbundet
Årsmöte. Muraregatan 30, Halmstad
Framtiden
Årsmöte. Godtemplargården, Falkenberg
Åsa
S Torsdagsfrukost. Kuggaviksgården
Framtiden/Vifem S Lördagsfrukost. Godtemplargården, Falkenberg
Våxtorps Lycka
Logens årsmöte. Godtemplargården, Våxtorp
Västkusten
Spel & lek. Björkängsgården
Magnus Stenbock S Lars Johansson kommer hit med blommor och musik.
NTO-gården, Kärleken
Brofästet
S Månadsmöte med program. Godtemplargården, Falkenberg
Ådalen
Systrarnas afton. Stationshuset, Åled
Fasta Förbundet S Föreläsning av något slag. Muraregatan 30, Halmstad
Framtiden
Föreningsmöte. Godtemplargården, Falkenberg
Åsa
S Torsdagsfrukost. Kuggaviksgården
Framtiden/Vifem S Lördagsfrukost. Godtemplargården, Falkenberg
Magnus Stenbock S Vinodling i Sverige. NTO-gården, Kärleken
Brofästet
S Brofästet är värdar för frågesporten. Program och kaffe.
Godtemplargården, Falkenberg
Ådalen
S Allsång. Stationshuset, Åled
Fasta Förbundet S Inför valet 2010. Magdalena Streijffert medverkar.
Muraregatan 30, Halmstad
Leon Gambetta
S Medlemsmöte med våfflor. Birgitta Sjökvist föreläser.
Godtemplargården, Varberg
Åsa
S Torsdagsfrukost. Kuggaviksgården
Framtiden/Vifem S Lördagsfrukost. Godtemplargården, Falkenberg
Våxtorps Lycka
Byggnadsföreningens årsmöte. Godtemplargården, Våxtorp

12 dec
12 dec
13 dec
25 dec
29 dec
3 jan
6 jan
9 jan
10 jan
11 jan
13 jan
17 jan
17 jan
21 jan
24 jan
24 jan
25 jan
30 jan
2 febr
2 febr
3 febr
4 febr
7 febr
7 febr
7 febr
8 febr
11 febr
12 febr
13 febr
14 febr
14 febr
17 febr

14.00
19.00
15.00
08.00
13.00
18.00
15.00
18.00
17.00
19.00
19.00
15.00
18.00
19.00
14.00
15.00
19.00
09.00
13.30
18.00
19.00
19.00
15.00
18.00
18.00
19.00
09.00
18.00
09.00
13.30
14.00
18.30

18 febr
21 febr
21 febr
22 febr
24 febr
25 febr
27 febr
28 febr
3 mars
4 mars

19.00
15.00
18.00
19.00
18.00
09.00
09.00
14.00
19.00
19.00

5 mars 18.00
7 mars 18.00
8 mars 19.00
10 mars 18.00
11 mars 09.00
13 mars 09.00
18 m ars 19.00
21 mars 15.00
21 mars 18.00
22 mars 19.00
25 mars 18.00
25 mars 09.00
27 mars 09.00
28 mars 14.00

Aktiviteter märkta med S är kulturprogram i samverkan med NBV Halland.
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B
Avsändare

Box 175
311 22 Falkenberg

BEGRÄNSAD
EFTERSÄNDNING
Vid definitiv eftersändning återsändes
försändelsen med nya adressen på
baksidan (ej adressidan).

Hur gick det sedan?

Ny bok
Alkokoll är en ny lättläst
och nyttig bok för den
som vill höja sin kunskap
inom alkoholfrågan. I
boken får man bl a läsa
om alkohol, skadeverkningar, den svenska och
europeiska konsumtionen
och hur ett förebyggande
arbete sker.
Boken kan med fördel
användas som en del av
medlemsskolningen inom
nykterhetsrörelsen. Och
eftersom boken innehåller
diskussionsfrågor lämpar
den sig utmärkt att läsa
och diskutera i studiecirkelform.
Författare till boken,

(Forts. från sidan 7)

dödsfall enbart i Falkenbergs kommun.
Efter maten berättade
Nils-Arne Petersson om
laxfiske i havet utanför
Glommen under mitten av
1900-talet. Hans far hade
varit laxfiskare, så han hade
personliga minnen att berätta.

½¾
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som tagits fram av NBV,
IOGT-NTO och UNF, är
Sören Eriksson vid Wendelsbergs folkhögskola.
Kontakta NBV för mer
info om ALKOKOLL
och studiecirklar.
Tel 035 - 21 13 12.

Kalkon. IOGT-NTO-föreningarna Brofästet och
Framtiden har också träffats till en gemensam kalkonfest i Godtemplargården i Falkenberg. Kommittén från Brofästet, som bestod av Ingrid o Nils-Ingvar
Troedsson, Lisbeth Hörberg, Tage Johansson och
Gunnar Bengtsson, hade
verkligen lyckats med maten, som smakade utmärkt.
Ett trettiotal gäster åt
med god aptit och när faten
var länsade blev det underhållning med mycket musik

Kommer ni ihåg Sansanee Pongthong? Bow, som
hon kallades, var våren 2004 hos IOGT-NTO i Halland
som utbytesstudent från universitetet i Chombung, Thailand. Efter avslutade studier har hon bl a jobbat på hotell och en mäklarbyrå. Nu prövar hon sina vingar som
au pair och barnflicka i Finland. Under en ledig höstvecka passade hon på att ta flyget till Göteborg för att
bl a hälsa på sin gamla värdfamilj Susanne och Håkan
Foto: Leif Arne Gustavsson
Persson i Getinge.
och sång. Det var Sture
Berggren och Nils-Ingvar
Troedsson på dragspel,
Gunvor Brolin och Leopold
Wallin på fiol och Karl-Erik
Persson på gitarr. Leopold
sjöng flera egna sånger och flera sånger han fått
av bl a Anna-Fina BomanWallin. Karl-Erik fick publi-

IOGT-NTO Halland

ken att sjunga med i flera
välkända allsånger.
Nils-Ingvar lockade upp
fyra personer ur publiken,
som fick ställa upp i en
mycket improviserad "Idoltävling". Denna vanns av
Nisse Pettersson.

½¾

