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Junis söker ledare!

Vi söker er som tycker om att ingå i ett team, som
både gillar att bestämma och att lyssna på andra, att
uppleva äventyr och som kan komma på roliga idéer
att hitta på!
Junis är ett barn- och ungdomsförbund, där de flesta medlemmarna är under 14 år. Som ledare kommer
du, tillsammans med medlemmarnas önskemål, fundera ut roliga aktiviteter att göra och vara med i planeringen av dessa. Ni kommer även att få hjälp och stöd
av en konsulent.
Vi erbjuder all utbildning som krävs för att du ska
känna dig trygg i rollen som ledare. Alla ledarutbildningar är kostnadsfria och du får kursintyg efter varje
gång. På våra läger och utflykter betalar ledarna ingenting.
De teman som vi vill utveckla är natur- och friluftsliv, teater, disco och filmvisning.
Junis står för demokrati, solidaritet, miljömedvetenhet och total avhållsamhet från droger och alkohol, så
länge du väljer att vara ledare i Junis. På så sätt hoppas
vi kunna vara en trygg plats att vara på, och en bra
förebild för alla barn!

Låter det intressant?
Kontakta oss så berättar
vi mer!
Kontaktperson:
Rebecca Arkenlund, juniskonsulent Halland
E-post: rebecca.arkenlund@junis.org
Tel: 0706-726490
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Utgivningsdag
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13 maj
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En god kompis
Fredrik Lychou, som blev
nyvald kassör i UNF
Hallands distrikt vid distriktsårsmötet i Hyltebruk
i april, omkom i en bilolycka den 30:e maj (mors
dag) utanför Varberg, fem
dagar efter det att han
fyllt 21 år, när han var på
väg hem efter en bilträff
inne i Varberg.
Fredrik har hela sitt liv
varit starkt förankrad i nykterhetsrörelsen. Redan som
nyfödd kretsade det mesta
kring IOGT-NTO-rörelsen. Han döptes på Martinsgården, som ägs av Logen Plogen i Norrahammar
utanför Jönköping. I barndomsåren var Fredrik aktiv
i Junis verksamhet i Varberg och de senaste åren
har Fredrik farit runt i
Halland som discjockey
och även visat film i flera
Junis-föreningar. Tillsammans med sin bror Björn
har Fredrik varit uppskattade marshalkar vid IOGTNTO Leon Gambettas
högtidsmöten de senaste
sex åren.
Så sent som dagen före
sin bortgång deltog Fredrik
i IOGT-NTO-distriktets
bouletävling i Halmstad.
Fredrik var även med i
Fredrik Lychous
minnesfond

”En god kompis”
bankgiro 637-4987

Tempelriddarnas utpost i
Falkenberg.
Fredrik var som person
mycket glad och vänlig.
Han ville alla väl och ställde upp utan tankar på egen
vinning. Både gamla och
unga som mötte Fredrik
kände att han var en person som det gick att lita på
och som det var lätt att
tycka om. Fredrik var helt
enkelt en god kompis.
Till Fredriks minne har
den närmaste familjen instiftat en minnesfond –
Fredrik Lychous minnesfond ”En god kompis”.
En god kompis med
rent och osjälviskt hjärta är
just vad som karaktäriserade Fredrik och vi vill på
detta sätt kunna premiera
andra som har samma
grundsyn som Fredrik.
För er som vill hålla
Fredriks minne levande via
denna minnesfond mottas
tacksamt bidrag till fon/Robert Lychou
den.

Hallänning i nordisk
godtemplarstyrelse
Sören Eriksson, verksamhetsledare för Projekthuset på
Wendelsbergs folkhögskola, bosatt i Espevik norr om
Varberg, valdes under sommaren till sekreterare och
kassör i styrelsen för Nordiska Godtemplarrådet (NGR).
Kjell-Ove Oscarsson, vice förbundsordförande i IOGTNTO utsågs till ordförande.
NGR är paraplyorganisation för nordiska nykterhetsorganisationer och har i dagsläget tolv medlemsorganisationer.
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Kriminellt roligt
Det stod ”brott och skratt” som rubrik på IOGT-NTO
Hyltebruks friluftsteater i Tiraholm detta års midsommarhelg. Möjligen var titeln lite missvisande. Det var snarare
brått till skratt i härligt väder för publiken på de fullsatta
läktarna.
Årets upplaga var en
spring-i-dörrarna-fars, men
det fanns ändå bara två
dörrar på scenen. Handlingen var förlagd till modern
tid, där mobiltelefoner med
en speciell ringsignal hjälpte till med förvecklingarna
och att driva handlingen
framåt. Lägg till ett par
amatörinbrottstjuvar, en

direktör (eller var det en
läkare eller vad hade han
för yrke?), en grodinventerare, en skattmas, några
fruar, lite otrohet och allt är
solklart. Nja, stundtals var
förvirringen total i detta
lustspel som Totte Ljung-

gren knåpat ihop under den
gångna vintern.
Det brukar vara underhållande att bese Hyltebruksföreningens sommar-

lustspel. Årets version hörde till ett av de roligaste.
Det var nog också ett av de
dyraste för inte mindre än
ett utedass och fyra välvaxade bilar ingick i rekvisitan
på scenen. Som vanligt var
det också sånginslag med
underfundiga texter som
bidrog till underhållningen.
Jag hoppas att det blir
en ny fars nästa år och räknar med att titta på den
också.
Text och foto:
Leif Arne Gustavsson
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Gör en insats för Världens Barn!
Under 2010 genomförs
insamlingskampanjen Världens Barn för tolfte gången! Under de första 11
kampanjerna har Världens
Barn mottagit drygt 960
miljoner kronor i gåvor
från allmänheten. Detta är
medel som sedan har kunnat kanaliseras ut i vår
omvärld genom ett stort
antal svenska biståndsorganisationer. Det är pengar som kommit att göra
avgörande skillnad för
oerhört stora grupper av
utsatta barn och ungdomar.
IOGT-NTO-rörelsen är
även 2010 en del insamlingskampanjen och vi hoppas att många av våra medlemmar är med som en del
av de 40 000 frivilliga som
under höstmånaderna aktivt
bidrar till årets insamlingsmål på 80 miljoner kronor.
Riksinsamlingen har sin
kulmen under två lördagar i
år, främst lördagen den 9
oktober som räknas som
den stora riksinsamlingsdagen men också lördagen den
16 oktober som är dagen
efter den stora TV-galan.
Men SVT börjar redan fredagen den 8 oktober med ett
extra långt ”Go kväll” där
kampanjen startar, sedan
följer en hel vecka med
uppföljningar i olika tvprogram.
Mer information kan
hämtas på IOGT-NTOrörelsens Internationella
Instituts hemsida
(www.bistand.iogt.se).
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IOGT-NTO-rörelsens
profilprojekt 2010
I år lyfter vi särskilt fram organisationen VCDF i
Thailand. Internationella Institutet och Världens Barn
stödjer en uppsökande verksamhet bland utsatta barn
och deras mammor på gränsen mellan Thailand och Myanmar/Burma. VCDFs street teachers tar emot behövande på drop-in center och de bedriver undervisning för
barnen som inte har rätt att gå i skolan.
VCDF (Volunteers for
Children Development
Foundation) hjälper barn
och mödrar som lever på
gatan av pengar som de
tigger ihop. Föräldrarna till
barnen är i nästan alla fall
missbrukare av olika droger
och har svårt att ta hand
om sina barn. Stödet som
barnen får ger dem förhoppningsvis en chans att
komma undan utnyttjande,
människohandel och/eller
drogmissbruk. Förutom att
ge mediciner och mat visar
organisationens Street teachers omsorg och medmänsklig värme i en hård
och utsatt miljö.
Barn och mödrar som
blivit sjuka kan också få
hjälp av volontärerna som
har utbildning i första hjälpen och viss enklare medicinering. Det är också möjligt att träffa läkare på
sjukhuset i Mae Sai och på
en katolsk klinik på Myanmarsidan. Information och
prevention av HIV är extra
viktigt i den miljö som
mammorna och barnen
lever i.
Undervisningen som
barnen får är inte officiell
men den är den enda möjligheten till någon slags
utbildning. De får lektioner i thai (de flesta pratar
burmesiska), enkel matematik och bildterapi. Nästan alla barn är s.k. papperslösa/statslösa och har
inga rättigheter vare sig i
Myanmar eller Thailand.

Att lära sig thai öppnar
möjligheter för dem att få
ett jobb på den thailändska
arbetsmarknaden.
Några av barnens mammor har fått utbildning i
olika hantverk som säljs till
besökare i VCDFs butik i
Chiang Mai eller utomlands. De får möjlighet till
en egen inkomst och en
meningsfull sysselsättning
i stället för att tigga på
gatan. De kan också bygga
upp sin självkänsla för att
bättre kunna ta hand om

sig själv och sina barn. De
får också hjälp med att
hålla sig drogfria. Under
tiden mödrarna arbetar
eller utbildas tar personal
hand om barnen och ger
dem möjlighet att leka och
lära.
Stöd under 2010
Organisationer som får del
av pengar från Världens
Barn-insamlingen 2009 är
förutom VCDF i Thailand:
Sober Tanzania, KYA i
Kambodia, SCAD i Kenya
och Girl Guides i Tanzania.

Berättelsen om Ana
Ana är en 8-årig pojke i
Myanmar/Burma vars föräldrar är beroende av opium och amfetamin. De är
sex syskon i familjen och
varje dag går Ana med sin
mamma över gränsen till
Thailand för att tigga
pengar. De är ute från tidig
morgon till sena kvällen
och han tjänar ihop 100200 Baht (mellan 25-50 kr)
per dag. Helst vill Ana gå i
skolan för han är trött och
uttråkad av att vara på gatan hela dagarna men hans
mamma vill att han hjälper
henne.
Däremot kan Ana komma till VCDFs drop-in center och lära sig Thai en
stund varje dag. Det är
också där han får äta lunch
från ett kök för gatubarn.
Han skulle helst äta glass
för det är det han gillar

IOGT-NTO Halland

mest. Precis som de andra
barnen som tigger är Ana
rädd för polisen och immigrationsmyndigheterna
eftersom han inte får bo i
Thailand.
Den här berättelsen är
bara en i mängden av berättelser om barn som
medarbetarna på VCDF
träffar på i sitt dagliga arbete. De träffar ibland på
barn som misshandlas av
sina föräldrar eller styvföräldrar och då försöker de ge
dem läkarvård och ett ställe att bo på, antingen på
ett härbärge eller på ett
barnhem. Helst vill de
kunna hjälpa både barn och
föräldrar till att bli drogfria
och få andra inkomster.
Medarbetarna i teamet är
själva från Myanmar/
Burma.

Kustvärnet

En epok är snart över I författarens fotspår
IOGT-NTO-föreningen Framtiden i Falkenberg valde i
år att samarbeta med NBV om föreningens vårutflykt.
Carolin Fryklund på NBV hade ordnat en resa till Laholm
med deltagare även från Varberg och Halmstad.

Nöjeskrogen Björkgården intill Fun City har fungerat som
Foto: Leif Arne Gustavsson
bingolokal för IOGT-NTO i 23 år.

D

et var i mars månad 1987 som IOGTNTO Halland för första
gången ordnade bingospel för allmänheten i
Björkgården i Himle söder
om Varberg. Initiativet
kom från Janne Andersson, som tidigare arbetat
som distriktskonsulent för
IOGT-NTO-rörelsen
i
Halland och som vid den
tiden tillsammans med
tvillingbrodern Bosse arrangerade danser i Björkgården. Sedan dess har
lokalen haft många olika
ägare, men bingospelet
har ihärdigt fortsatt.
Men snart, efter 23 år,
är det slut med bingospelet
i Björkgården. Nuvarande
fastighetsägaren Fun City,
som är granne till Björkgården, har bestämt att man
behöver lokalen till sin
egen verksamhet och har
därmed inte möjlighet att
hyra ut till IOGT-NTO på
tisdagskvällarna. Man har
dock möjlighet att vara
kvar i Björkgården fram till

årsskiftet, då hyresavtalet
löper ut. Men redan nu
håller bingot på att trängas
ut. T ex har receptionen
för Fun Citys camping och
stugby sedan början av juli
flyttats in i Björkgården,
vilket är störande för bingospelet när campinggäster
kommer in i spellokalen för
att checka in, låna/hyra
leksaker till barnen och
handla glass.
Eftersom bingoverksamheten är ekonomiskt
viktig för IOGT-NTO,
UNF och Junis söker de
bingosansvariga därför nu
efter nya lokaler. Senast i
oktober måste en lösning
ha hittats, eftersom det då
är dags att lämna in tillståndsansökan till länsstyrelsen för 2011 års bingo.
Emellertid är förhoppningen att finna en ny lokal
tidigare än så för att så
snart det är möjligt kunna
flytta till ett nytt ställe och
där inleda en ny era.

Efter förmiddagskaffe
vid Lagaholm promenerade
gruppen upp till torget.
Man besökte ett flertal av
de platser, som kommissarie Wall också har kontakt
med i Björn Hellbergs
böcker. På väg till lunchen
på vandrarhemmet passerades ”Hellbakken”. Tyvärr
var inte Björn hemma, annars hade han enligt förhandskontakt, gärna träffat
gruppen.
Teckningsmuseet, som
nyligen fått moderna och
rymliga lokaler, var väl värt
ett besök. En titt in i S:t
Clemens kyrka med anor

från medeltiden blev det
också innan det avslutande
eftermiddagskaffet i det
gamla krukmakeriets lummiga trädgård.
Det var en lyckad dag,
som gav kontakter mellan
olika föreningar. Carolin
Fryklund är värd ett stort
tack för ett gott arrangemang och ett fint sätt att
genomföra det på. Förhoppningsvis blir det
många studiecirklar runt
om i Halland och fler resor
kring boken med titeln i
rubriken.
Karl-Gustav Rosén
IOGT-NTO Framtiden

Högklackat
– Det är nog ingen särskild skillnad på hur män och
kvinnor blir när de blir fulla. Det enda är kanske att
kvinnorna ramlar lite lättare för de har så höga
(flicka 9 år)
klackar på skorna.
Detta är ett av många
citat ur Blå Bandets lilla bok
”Lyssna på barnen”, i vilken
läsaren får ta del av barns
funderingar kring vuxna och
alkohol. Citaten är både roande och tankeväckande.
Boken kan beställas på
www.blabandet.se och kostar
50 kr. Frakt tillkommer.

Leif Arne Gustavsson

Livsfarligt att spela bingo!
För att undvika konflikter mellan campingreceptionens besökare och bingospelet hänvisar campingen
under bingotid sina gäster
till en tillfällig reception i
en annan byggnad. Det
fungerar dock inte helt
perfekt eftersom alla campinggäster inte uppmärk-

sammat den information
som satts upp på lappar på
campingområdet. Enligt
lapparna torde det vara
livsfarligt att närma sig bingospelet. Om det är
bingospelarna,
arrangörerna eller
spelet i sig som

utgör faran framgår dock
inte. Men så här trevligt
(se nedan) har Fun City
formulerat sig.

IOGT-NTO Halland

5

Kustvärnet
IOGT-NTO Halland
inbjuder till

HÖSTUPPTAKT
Start: Lördagen den 25 september 2010 kl 9.00
Mål: Söndagen den 26 september 2010 kl 16.00
Plats: Kuggaviksgården, Åsa
Nästan hela lördagen ägnas åt studiebesök hos Miljonlotteriet och IOGT-NTO-rörelsens Internationella Institut i Mölnlycke. Miljonlotteriet bjuder på
lunch på Wendelsbergs folkhögskola.

Kai Lundahl var sommarens konstnär på Kuggaviksgårdens
Solvikscafé. På bilden ovan ses konstnären framför ett av
sina verk. Nedan syns Varbergs fästning bakom ett stormanFoto: Leif Arne Gustavsson
de hav.

Limhamnsfödde varbergskonstnären Kai Lundahl
stod för konstverken på
sommarens konstutställning i Solvikscaféet på
Kuggavik i Åsa.
Utställningen hade
vernissage på midsommardagen, då konstnären
själv berättade om sitt
konstnärskap. Motiven,
mest i olja, är mest hämtade Halland och Skåne
men även från Spanien. Kai
Lundahls starkaste förebilder är Halmstadsgruppens
Erik Olsson och Waldemar
Lorentzon och han föredrar
motiv som man kan se vad
de föreställer. Men som
Kai Lundahl själv sa:

Innehåll:
♦ Bättre föreningsekonomi med Miljonlotteriet
♦ IOGT-NTO-rörelsens internationella arbete och
Världens Barn
♦ Alkokoll
♦ Ta hand om nya och ”gamla” medlemmar
♦ Aktuella verksamhetsfrågor
♦ Trivsam samvaro
Medverkande:
♦ Representant för Miljonlotteriet
♦ Representant för IOGT-NTO-rörelsens
Internationella Institut
♦ Sören Eriksson, Wendelsbergs folkhögskola
♦ Robert Lindh,
verksamhetskonsulent IOGT-NTO
♦ Leif Arne Gustavsson,
verksamhetschef IOGT-NTO Halland

– Tycker du att du känner igen motivet från någon annan plats du själv
tycker om, är det okej det
också.
Leif Arne Gustavsson

Målgrupp:
♦ IOGT-NTO-föreningarnas ordföranden
och övriga styrelseledamöter
♦ Intresserade medlemmar i IOGT-NTO
och UNF
Konferensavgift:
200 kr per deltagare (inkl logi i dubbelrum, förtäring,
konferensmaterial och bussresa till studiebesöken i
Mölnlycke). Önskas logi i enkelrum tillkommer 150
kr per person.
Anmälan:
Senast den 15 september 2010 till IOGT-NTO
Halland, tel 0346 - 164 90 eller via formulär på hemsidan (www.iogt.se/halland).

Arrangeras torsdagen den 11 november
kl 20.00-21.00 enligt följande:
Magnus Stenbock: Sturegymnasiet, Halmstad.
Samling kl 19.00 Kaffekorg
Framtiden: Falkenbergs bibliotek. Samling kl 19.45.
Leon Gambetta: Godtemplargården, Varberg
Aktiv och Trofast: Aftonvägen 8, Vallås, Halmstad
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Välkommen!

IOGT-NTO Halland

Kustvärnet

– Hur har
sommaren
varit?
Lena Hardin, ansvarig för
verksamheten på Laxön i
Halmstad:
– För att vara första
sommaren på ön har det
varit jättebra. Vårt midsommarfirande blev en höjdare,
som samlade 200 personer.
Jättetrevlig med ett midsommarfirande utan föräldrar som går omkring med
ölburkar. Och trots att det
ibland ösregnade på våra
allsångskvällar kom folket i
alla fall. Sommarkolloverksamheten har blivit otroligt
uppskattad och caféet har
också gått hyfsat. I höst
fortsätter vi med allsången
och trivseldanserna i lokalen på Muraregatan.
Karl-Erik Persson, ansvarig för allsångskvällarna i
Falkenberg:
– Jättebra, med 300
gäster i snitt och regn bara
en gång! Fantastiska gästartister, t ex Julia Frölich
och Vessigebro dragspelsklubb. Vår allsångskväll
med andligt tema blev särskilt lyckad. I höst fortsätter vi med allsången, men
då inne i Godtemplargården.
Ann-Sofi Fritzson, föreståndare på Kuggaviksgården:
– Det har varit rätt så
hektiskt, en intensiv sommar men inte något rekordår. Det har varit lyckat på
allsångskvällarna även om
det varit lite regnigt. Vi har
också varit platsen för ett
uppskattat folkmusikläger
för ungdomar, som bl a
uppträdde på IOGTNTO:s allsångskväll i Falkenberg och på Tjolöholms
slott. Lägret hade också
besök av en folkmusikgrupp från Skottland.

Föreningarnas program
S Aktivitet/plats

Datum Tid

Förening

4 sept
4 sept
5 sept

14-16
17.00
17.00

Ådalen
Leon Gambetta
Framtiden

9 sept
12 sept
12 sept
13 sept
16 sept
19 sept
23 sept
23 sept

09.00
14.00
16.00
19.00
19.00
18.00
09.00
14.00

Åsa
Aktiv och Trofast
Framtiden
Fasta Förbundet
Magnus Stenbock
Ådalen
Åsa
Framtiden

26 sept
26 sept
30 sept
3 okt

14.00
16.00
19.00
15.00

Våxtorps Lycka
Framtiden
S
Magnus Stenbock S
Leon Gambetta
S

3 okt
3 okt

17.00
18.00

Vega
Framtiden

3 okt
6 okt
7 okt
10 okt
14 okt
17 okt
17 okt
21 okt
21 okt
24 okt

18.00
19.00
09.00
15.00
19.00
14.00
16.00
09.00
18.00
13.00

Ådalen
Västkusten
Åsa
Framtiden
Magnus Stenbock
Ådalen
Framtiden
Åsa
Framtiden
Syskonringen

24 okt

13.00

Våxtorps Lycka

S

24 okt
28 okt
31 okt
3 nov
4 nov
7 nov
7 nov
11 nov
14 nov
18 nov
20 nov
21 nov
21 nov
21 nov
21 nov
25 nov

16.00
19.00
15.00
19.00
09.00
16.00
18.00
20.00
16.00
09.00
14.00
13.30
15.00
18.00
18.00
14.00

Framtiden
Magnus Stenbock
Kf Länken
Västkusten
Åsa
Framtiden
Ådalen

S
S

Framtiden
Åsa
Framtiden
Syskonringen
Leon Gambetta
Ådalen
Vega
Leon Gambetta

S
S

25 nov
28 nov
1 dec
4 dec

19.00
14.00
19.00
18.00

Magnus Stenbock
Våxtorps Lycka
Västkusten
Magnus Stenbock

5 dec
11 dec
12 dec
25 dec
29 dec

18.00
14.00
15.00
08.00
13.00

Ådalen
Ådalen
Leon Gambetta
Leon Gambetta
Syskonringen

S
S
S

S
S

S

S
S
S
S
S
S

S
S
S

S
S
S

S
S

Loppis. Stationshuset, Åled
Räkfrossa. Godtemplargården, Varberg
Sillsexa. Nils-Arne Petersson berättar från sin barndoms
horisont. Godtemplargården, Falkenberg
Torsdagsfrukost med föredrag. Kuggaviksgården
Möte hos Ingrid Davidsson, Simlångsdalen
Allsångscafé. Godtemplargården, Falkenberg
Höstupptakt. Muraregatan 30, Halmstad
Upptaktsmöte. NTO-gården, Kärleken
Programkommittén tackar för sig. Stationshuset, Åled
Torsdagsfrukost med föredrag. Kuggaviksgården
Besök på Varbergs Arboretum, Vallinsv 23. Samåkning från
Godtemplargården, Falkenberg, kl 12.00 för de som intar lunch i
Varberg, övriga kl 13.30.
NBV informerar om studier. Godtemplargården, Våxtorp
Allsångscafé. Godtemplargården, Falkenberg
Pelle Näver. Allmänheten bjuds in. NTO-gården, Kärleken
Dikt och ton med fika vid brasans sken.
Gällarpstugan (NSF), Påskberget
Holms Bygdegård, arkivet
Dåtid möter framtid/Harrys hörna/Foton från arkivet. Kvällsgröt.
Godtemplargården, Falkenberg
Medlemsmöte med information. Stationshuset, Åled
Bingo. Björkängsgården
Torsdagsfrukost med föredrag. Kuggaviksgården
Frågesport med underhållning. Godtemplargården, Falkenberg
Östergruppen. NTO-gården, Kärleken
Fullt hus med internationellt tema. Stationshuset, Åled
Allsångscafé. Godtemplargården, Falkenberg
Torsdagsfrukost med föredrag. Kuggaviksgården
Vi provar på bingo. Godtemplargården, Falkenberg
Fullt hus med servering och underhållning.
Ordenshuset, Göstorp
Fullt Hus med musik, filmvisning, konstutställning m m.
Godtemplargården, Våxtorp
Allsångscafé. Godtemplargården, Falkenberg
Halmstads historia med Jan Sjöström. NTO-gården, Kärleken
Frågesport. Länklokalen, Arvidstorpsv, Falkenberg
Utlandskväll. Björkängsgården
Torsdagsfrukost med föredrag. Kuggaviksgården
Allsångscafé. Godtemplargården, Falkenberg
Brödernas afton. Stationshuset, Åled
Pumpen. Se särskild information på sid 6.
Allsångscafé. Godtemplargården, Falkenberg
Torsdagsfrukost med föredrag. Kuggaviksgården
Kalkonmiddag. Godtemplargården, Falkenberg
Vi studerar föreningens historia. Ordenshuset, Göstorp
IOGT-NTO:s frågesport. Godtemplargården, Varberg
Alkokoll. Stationshuset, Åled
Pysselkväll hos Berit
Utflykt till Ekelunds julmarknad, Horred.
Samling 13.30 på Godtemplargården, Varberg
Holmgruppen. NTO-gården, Kärleken
Utdelning LP-fonden. Godtemplargården, Våxtorp
99-åring ser framåt. Björkängsgården
Flickornas julgröt. Anmälan senast 28 nov, tel 126402 el 38255.
NTO-gården, Kärleken
Inför julbasar. Stationshuset, Åled
Julbasar med lucia. Stationshuset, Åled
Luciafest. Godtemplargården, Varberg
Julottekaffe. Godtemplargården, Varberg
Julgröt m m. Ordenshuset, Göstorp

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

Med reservation för ändringar och ev feltryck.

IOGT-NTO 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).

En torr trend
Systembolagets kundtidning Bolaget konstaterar i sitt
sommarnummer att nykterhet har blivit en trend – en
hälso– och stiltrend.

Många köttbullar
På ett år får svenskarna i sig omkring 461 miljarder kalorier genom alkoholhaltiga drycker. Det motsvarar kaloriinnehållet i 26 miljarder köttbullar – något som skulle
ta 160 år av intensivt dansande att förbränna.
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tid det tar att förbränna
kalorierna, säger AnnTherése Enarsson.
Foto: Leif Arne Gustavsson

– Få saker vi stoppar i
oss innehåller så mycket
kalorier som alkohol, konstaterar Ann-Therése
Enarsson, vd på IQinitiativet AB, som är ett
dotterbolag till Systembolaget.
Nu har IQ lanserat Kaloriprofilen, ett verktyg på
Facebook som gör det enklare att hålla koll på hur
många kalorier man dricker
– och hur man kan förbränna kalorierna.
– Med Kaloriprofilen
vill vi på ett humoristiskt
och lättillgängligt sätt visa
på sambandet mellan alkohol, kalorier och hur lång

Man vill inte blamera
sig, man vill vårda sin
kropp, man har tröttnat
på de kontinentala vanorna med en öl efter jobbet, bubbel på kalasen
och nya drinkar. Därför
väljer fler och fler att
spola kröken och motståndsrörelsen växer
fram, skriver Bolaget och
fortsätter:
”Det är faktiskt så att
fler organiserar sig i de
svenska nykterhetsförbunden också. Medlemsantalet i IOGT-NTO har

stadigt ökat de senaste
åren.”

Nytt Junisansikte
Rebecca Arkenlund heter hon och
är ny konsulent på Junis-distriktet i
Halland. Hon tillträdde tjänsten i början av sommaren och brinner nu för
att få snurr på juniorverksamheten i
Halland. Förutom många medlemmar
är hennes mål att verksamheten ska
vara skapande och präglade av Junis
profiler.

Junis-konsulenten Rebecca Ankarlund, här med
hundvalpen Bruno (11 månader).

IOGT-NTO Halland

Tel 070 - 672 64 90
rebecca.arkenlund@junis.org

