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Foto: Amou Jobe, NBV Halland

Spännande värre kan det bli om man följer med på NBV:s
resor. Här försöker Eva Olsson från Varberg bli vän med en
krokodil under en resa till Gambia. Läs hennes och maken
Rolfs berättelse om upplevelserna i Afrika på sid 5.

Tack för 12 år!

Asta Berg tackade för sig i distriktsstyrelsen och lämnade uppdraget som
Foto: Leif Arne Gustavsson
studieledare.

Arkiv X
Sidan 6

Efter tolv år i distriktsstyrelsen, de flesta som studieledare, tyckte Asta Berg från Syskonringen i Göstorp, Veinge, att det var tid
att lämna över ansvaret för studie- och kulturverksamheten inom
IOGT-NTO i Halland till någon annan. Som tack för gagnande
gärning fick hon motta IOGT-NTO:s förtjänstplakett i brons. Dessutom blev det blommor och en liten present. Den senare kan
dock inte utnyttjas förrän den 1 juli. Det var biljetter till Hallarnas
skådespelarlags sommarteater på Halmstads slott.
Asta Berg kommer säkert att ha fullt upp med IOGT-NTO,
även om hon nu lämnat distriktsstyrelsen. Hon är fortfarande ordförande i Syskonringen samt Södra Hallands krets. Dessutom har
hon engagemang i Våra Gårdars hallandsdistrikt, Nykterhetsfolkets
länsarkiv och NBV:s studieråd.
Ny studieledare blev Birgitta Svensson, Halmstad.

Distriktsårsmötet sa Sid 4
ja till sex i styrelsen
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IOGT-NTO:s viktigaste resurs
Det är du som är medlem som är IOGT-NTO:s viktigaste resurs. Utan dig är IOGTNTO ingenting. Det är tack vare dig och alla andra medlemmar som IOGT-NTO:s röst
kan göra sig hörd. Det är du och alla andra medlemmar som ger IOGT-NTO styrka.
Din insats kan vara liten eller stor. Hur mycket
vill engagera dig är naturligtvis ditt eget beslut. Vi
hoppas dock att du kan
tänka dig att bli åtminstone lite aktiv i någon av våra
IOGT-NTO-föreningars
verksamhet eller på annat
sätt i någon av IOGT-

NTO:s tre verksamhetsgrenar; det alkohol- och
narkotikapolitiska arbetet,
det förebyggande arbetet
och det sociala arbetet.
Engagemanget kan ligga på olika nivåer. IOGTNTO behöver medlemmar
som har olika intressen och
som kan göra olika saker.

Arbetet i IOGT-NTO kan
bestå i att hjälpa till med
föreningslokalen, fixa kaffe
på ett möte, delta i en
kommitté som planerar en
aktivitet eller en arbetsgrupp om strategiskt arbete. Det kan också vara som
föreläsare i någon av
IOGT-NTO:s förebyggar-

metoder eller som spjutspets i opinionsbildningsarbetet.
Säkert går det att hitta
en uppgift inom IOGTNTO, som passar dig som
vill göra lite mer.
IOGT-NTO behöver
dig! Vill du resonera om
vad du kan göra är du välkommen att ringa mig och
bestämma tid för en träff.
Leif Arne Gustavsson
Verksamhetschef
Tel 0346 – 164 90 eller
0703 – 777 187

Infrastrukturminister Åsa Torstensson (c):

– Rattfylleri är ett mycket allvarligt brott.
Varje år beräknas 150 personer dö och 1 000 skadas
allvarligt av rattfyllerister, Var tredje lagförd rattfyllerist
är återfallsförbrytare.

Åsa Torstensson (c),
infrastruktufminister
Foto: Pawel Flato

Infrastrukturministern
medverkade på NTF:s
kongress i Uppsala den 14
april berättade där att hon
för att förebygga rattfylleri
vill uppmuntra utvecklingen av tekniker som upptäcker och varnar för om
föraren är påverkad av alkohol, droger eller trötthet. Sådan teknik bör bli
standard i alla fordon, menade hon.

Sänk införselkvoterna!
Temat för Folknykterhetens vecka blir detsamma i års
som förra året – sänk införselkvoterna!

Kustvärnet

Visserligen har införseln från utlandet minskat
mer än Systembolagets
försäljning ökat. Därmed
har den totala alkoholkonsumtionen sjunkit. Men
från ansvarigt håll i regering och riksdag har det
varit tyst om införselkvoterna. Därför är det läge

Tryck: V-TAB Civiltryckeriet AB, Falkenberg

Svensk alkoholpolitik är i stor utsträckning beroende av de beslut som fattas i Bryssel. Hur fungerar alkoholpolitiken där? Finns det någon sådan? Hur ser alkoholpolitiken ut i andra EU-länder? Hur dömer EGdomstolen?
EU och alkoholen är ett material som ger en överblick över alkoholpolitiken i unionen. Materialet har
producerats i samarbete mellan IOGT-NTO och NBV.
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För att minska antalet
påverkade förare i trafiken
skall Sverige fortsätta att
arbeta för införandet av ett
obligatoriskt krav på alkolås eller annan teknik som
hindrar rattfylleri i alla nya
bussar och lastbilar. För att
påskynda utvecklingen

kan Sverige söka EU:s
godkännande för ett tillfälligt undantag. Successivt
skall alkolås också införas i
statens och det offentliga
Sveriges fordon och transporter. Hittills har nio
myndigheter fått uppdraget. Vidare hoppas Åsa
Torstensson att antalet
yrkesfordon med alkolås
skall fortsätta att öka.

Manusstopp
1 september
17 november
Ej fastställt
Ej fastställt

Utgivningsdag
29 september
15 december
Ej fastställt
Ej fastställt

att påminna, tycker de
centralt placerade strategerna. Folkhälsominister
Maria Larssons eget parti
(kd) förespråkar ju en restriktiv politik med bl a
sänkta införselnivåer. När
tänker de genomföra sin
politik?

Kontakta NBV för att starta en studiecirkel.

IOGT-NTO Halland

Kustvärnet

Kuggaviksgården i toppklass
IOGT-NTO-ägda Kuggaviksgården var beläggningsmässigt ett av Sveriges bästa STF-vandrarhem
2006. Bara fyra stora
vandrarhem i Stockholm
och Göteborg lyckades
bättre. Sedan Kuggavik
ideell förening bildades
och tog över Kuggavik
från Älvsborgs IOGT-NTOdistrikt är 2006 det i särklass bästa året.
1998 uppgick antalet
gästnätter till 3 080. 2006
blev siffran 14 487, vilket

är en ökning med 35 procent jämfört med 2005.
Det bästa året belägg-

ningsmässigt var tidigare
2004 med 11 890 gästnätter.

Helårsöppna STF-vandrarhem
med störst beläggning 2006
Af Chapman/Skeppsholmen, Stockholm
Fridhemsplan, Stockholm
Slottsskogen, Göteborg
Stigbergsliden, Göteborg

1.
2.
3.
4.
5. Kuggaviksgården, Åsa
6. Jamtli, Östersund

73,4 %
72,0 %
67,8 %
61,1 %
60,1 %

52,7 %

Även ekonomiskt är
2006 Kuggavik ideell förenings bästa någonsin. Alla
tidigare år, möjligen med
undantag för 2005 som slutade med ett litet överskott, har anläggningens
ekonomi varit ett stort bekymmer. Men nu tycks det
ha vänt och i bokslutet för
2006 redovisar styrelsen
ett överskott på nästan
200 000 kronor.

Cykelfylla?
Nio av 32 cyklister som
avled i trafiken 2005 var
påverkade av alkohol
eller andra droger och
orsakade olyckan själva.
– Det kanske är dags att
införa promillegräns även
för cyklister, säger Caroline Uliana, pressansvarit
på försäkringsbolaget If,
som tagit fram statistiken
i samarbete med Vägverket.
Försäkringsbolaget vill
lyfta frågan om varför
många anser det okey att
ta cykeln hem från festen
när man druckit alkohol.
– Folk tänker inte på att
det är farligt. Även om
man inte orsakar stor fara
för andra, så är ju risken
stor för cyklisten själv att
skadas, fortsätter Caroline Uliana.
28 procent av de 32
cyklister som dog i trafiken för två år sedan var
påverkade. Berusade cyklister har svårare med balans och koordination och
är sämre att skydda huvudet vid fall.
If vill nu att politiker
tar reda på mer och överväger om en promillegräns även bör införas för
cyklister.

GUDRUN SCHYMAN
OM ALKOHOLPOLITIK
 Vi inbjuder härmed till en föreläsning om alkoholpolitik. Gudrun Schyman, känd debattör, medverkar.
Gudrun har förutom sin stora politiska erfarenhet
också personlig erfarenhet av alkoholism och av att
vara barn till en missbrukande förälder. Före sin tid
som riksdagspolitiker arbetade hon dessutom 20 år
som socialarbetare.
Gudrun Schyman kommer att ge sin syn på alkoholpolitiken. Vad spelar alkoholen för roll i våra liv?
Vilka intressen styr utvecklingen på alkoholområdet?
Vad kan vi göra som enskilda och som kommun? Alkoholen är en maktfråga!
Frågor och diskussion välkomnas!
Föreläsningen genomförs måndagen den

14 maj 2007 kl 18.30
i Klarasalen på Halmstads Stadsbibliotek.

NBV Halland, tel 035 – 21 13 12

IOGT-NTO Halland, tel 0346 – 164 90

www.nbv.se/halland • halland@nbv.se

www.iogt.se/halland • info.iogtntohall@telia.com

Källa: drugnews.nu

IOGT-NTO Halland
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Det blev sex i styrelsen
– inte sju, men en ersättare.
Det var nästan bara antalet ledamöter i styrelsen
som vållade debatt på IOGT-NTO Hallands årsmöte den
14 april 2007. Valberedningen föreslog sex ledamöter
och en ersättare och då tyckte några av ombuden att
det var väl lika bra att välja sju ordinarie ledamöter istället. Så mötesordförande Egon Edström, Halmstad, fick
ställa proposition i frågan och beslutet blev då att styrelsen skall ha sex ledamöter och en ersättare.
Det var en uppsluppen
stämning som rådde i Åsa
församlingsgård under mötet. Egon Edström inledde
med några värmlandshistorier och även allt snack om
styrelsens storlek lockade
fram många muntra skratt
från den 75-hövdade skaran av ombud och intresserade.
Värvarteam
och opinionspool
Distriktsstyrelsens förslag till arbetsplan för
2007/2008 innehöll ett
antal nyheter, som inte
mötte opposition. För att
nå målet för medlemsökning (+ 150 medlemmar
under 2007) vill styrelsen
ha värvarteam, som ska
vara ute och rekrytera
medlemmar på varuhus,
marknader och andra evenemang, där det samlas
många människor. Styrelsen vill också se en opinionspool, som skall bestå av
en skara alkohol- och narkotikapolitiskt intresserade medlemmar. Deras
uppgift blir att vara särskilt pålästa och insatta i
det alkoholpolitiska skeendet och snabbt kunna reagera och agera på andras
utspel i frågan, men även
själva ta initiativ till debatt. Gruppen skall också

kunna vara andra, inte fullt
så insatta, till hjälp när sådan påkallas.
100-årsjubileum
2008 är det 100årsjubileum för Hallands
distrikt av IOGT. Det
kommer sig av att de halländska IOGT-logerna innan 1908 ingick i Göteborgs distrikt. Men då
kände sig hallänningarna
starka nog att bilda eget.
Det skedde på Östra realskolan i Göteborg på
pingstdagen och i augusti
hade man det första distriktsrådet i Falkenberg.
Det hade tidigare funnits
ett IOGT-distrikt i
Halland, men p g a splittringen till NGTO (Nationalgodtemplarorden) blev
IOGT så svagt att det inte
fanns underlag för ett eget
distrikt i Halland. Men
man startade tufft med
det återbildade distriktet
och redan dagen efter distriktsrådet förelåg ett
provnummer av Kustvärnet. Så den tidning du nu

Egon Edström, Halmstad,
berättade historier och
ledde årsmötet så att ingen behövde somna. I bakgrunden distriktsordföranden Ulf Johansson, Halmstad. Foto: Leif Arne Gustavsson

läser har alltså hundraåriga
anor.
Jubileet är värt att uppmärksamma, tycker distriktsstyrelsen, och har
därför tagit in en studiesatsning kring nykterhetsrörelsens halländska historia i arbetsplanen. Förhoppningen är att det ska
bli många studiecirklar och
mycket forskning och dokumentation. Och om allt
går väl kan en historik i
någon form presenteras
lagom till nästa distriktsårsmöte. Det mötet kommer att genomföras den 12
april 2008 i Varberg, där
den då 125-årsjubilerande
IOGT-NTO-föreningen
Leon Gambetta har sin
hemvist. Räkna med
mycket firande.

Semesterstängt
på länskansliet
Den 7 - 29 juli har är
IOGT-NTO Hallands länskansli stängt för semester.
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Distriktsårsmötet avslutades med supé och uppskattad
underhållning med Tvååkers revyamatörer.
Foto: Leif Arne Gustavsson

IOGT-NTO Halland

Valda på
distriktsårsmötet
Distriktsstyrelse
Ordförande:
Ulf Johansson, Halmstad
Vice ordförande:
Anneli Hammar,
Harplinge
Sekreterare:
Totte Ljunggren,
Hyltebruk
Kassör:
Lars Gunnarsson,
Kungsbacka
Studieledare:
Birgitta Svensson
(nyval), Halmstad
Ledamot:
Ingvar Pernebo (nyval),
Halmstad
Ersättare:
Göran Pettersson
(nyval), Ullared
Revisorer
Ordinarie
Owe Hellberg,
Falkenberg
Rolf Träff (nyval),
Varberg
Ersättare
Robert Lychou, Varberg
Marianne Karlsson
(nyval), Ullared
Ombud till
IOGT-NTO:s kongress
Ordinarie
Anneli Hammar,
Harplinge
Ulf Johansson, Halmstad
Totte Ljunggren,
Hyltebruk
Birgitta Svensson,
Halmstad
Ersättare
Lars Gunnarsson,
Kungsbacka
Robert Lychou, Varberg
Gun Karlsson, Ullared
Asta Berg, Laholm
Valberedning
Birgitta Andersson (sammankallande), Tvååker
Gun Karlsson, Ullared
Asta Berg (ersättare),
Laholm
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På NBV-äventyr med afrikanska krokodiler
Vi har varit i Afrika! Ja,
bara i en liten bit av den
lilla staten The Gambia,
men ändå. Efter 14 dagars resa har vi fått lite
mera förståelse, erfarenhet och vet lite mera om
Gambia och Afrika. Detta
främst genom vår förträfflige reseledare Amou
Jobe, för många av er välkänd studiekonsulent i
NBV. Med sitt solvargsleende och gambianska (=
positiva) humör ledde han
oss på dåliga vägar till
platser vi aldrig skulle fått
se annars – och platser vi
inte visste att de fanns.
Det blev också ett fantastiskt bra ressällskap –
en salig blandning mellan
17 - 75 år – som trivdes
gott tillsammans. I detta
sammanhang kan vi konstatera hur lätt det är med
en ”nykter” resa i ett muslimskt land. De flesta var
inte nykterister, men vi
noterade bara en och annan öl till middagen.
En flygresa från det
kalla Sweden till ett 30gradigt Gambia gör man
gärna i februari.
Redan på Banjuls flygplats fick Amou visa sin

AFRIKA

GAMBIA ligger ungefär här
längs Gambiafloden. Landet
omgärdas av Senegal utom i
väster, där Atlanten möter.
Engelska är det officiella språket i Gambia, men majoriteten
talar dock malinke. Ytan är
11 300 km2 och där bor cirka
1,6 miljoner människor. BNP
per capita är 256 $.

NBV:s afrikaresenärer samlade för gruppfotografering.
Foto: Amou Jobe, NBV Halland

improvisationskonst när
bokad buss till hotellet
inte dök upp. Allt bagage
+ 21 personer lastades på
ett ”fordon” avsett för cirka 12 personer och rullade
glatt iväg mot vårt African
Village. No problem!
Upplevelser
Så förflöt dagarna med
ett späckat program. Vi såg
kvinnokooperativ som odlade grönsaker, idogt vattnade ur brunnar, hink för
hink. Vi klappade slöa krokodiler vid den heliga Kachikally-dammen. Vi firade
Gambias nationaldag med
pampigt program på Banjuls Stadion.
Vi tittade på apor, gamar och andra fåglar, märkliga träd och blommor i
några naturreservat. Vi for
med olika farkoster på den
stora Gambia-floden. En
båtresa tog oss till Kunta
Kintes by och James Island, varifrån miljoner slavar skeppats ut till Amerika. Samma grymma historia fick vi uppleva under
vår resa till Senegal när vi
kom till ön Goree utanför
huvudstaden Dakar. Där
samlades, under de 300 år
som slavhandeln pågick,
cirka 15 miljoner människor upp för vidaretransport till Amerika.

Efter den strapatsfyllda Senegal-färden var det
en lisa för själen att komma till Tendaba Camp,
resans favoritställe enligt
vår uppfattning. En liten
by i ett naturreservat vid
floden, enkel men bra
övernattning, god mat och
sång och dans vid lägerelden. Vi besökte skolor och
dagis, vilka fick våra pennor, papper, leksaker och
kläder som vi tagit med
oss. Lärarna hade också en
”Donation box”, som förhoppningsvis också fick en
bra slant, eftersom deras
lön oftast hängde på vad
som kunde delas ut från
denna låda. Vi fick ett väldigt gott intryck av utbildningen, som drivs med
mycket små medel och
under svåra förhållanden.
Gambias befolkning är ung
och vi kände att barnen är
dess framtid och behöver

utbildning för att klara
sig – både för landets och
sin egen överlevnad.
Jo, trots allt hann vi
också med att bada i Atlanten eller i hotellets pool.
Kommersen var också omfattande. Batikvaror i alla
de färger var fina och billiga. En och annan undrar
nog nu var träkrokodilen
eller trumman han köpte
ska placeras. Försäljarna
kunde vara påfrestande
och det gällde att pruta.
”Kom o titta, kostar inget!”
Spännande logi
Naturligtvis ska man
klaga när man gjort en
resa! De flesta fick tydligen bra rum, men vårt rum
var mer spännande än välplanerat. Ska det komma
något vatten ur duschen?
Varmt eller kallt? Jo, om
jag sitter ner i badkaret så
funkar det! Belysning med
mera var placerade liksom
på en höft! Dock, om vi
kommer tillbaka till Gambia, vill vi gärna bo på African Village.
Oberäknerliga fåglar
Men det värsta var fåglarna! Hela Gambia är fullt
med vackra och för oss sällsamma fåglar, men så fort
man ska fotografera dem så
flyger de sin väg. Vi har
flera suddiga bevis på detta.
Sammanfattning: En
härlig resa! Kan ej beskrivas, måste upplevas!
Eva och Rolf Olsson.

Sökes: Junisledare
Carolin Fryklund, Åled, vikarierar som Juniskonsulent för
pappalediga maken Janne. På
IOGT-NTO:s
distriktsårsmöte
efterlyste hon vuxna ledare till
junis-verksamhet i Halland.
Intresserad? Hör i så fall av dig
till Carolin, tel 0702 – 40 00 32.

IOGT-NTO Halland

Foto: Leif Arne Gustavsson
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R

epetitionerna är i
full gång. Däremot
är titeln på lustspelet är
inte bestämd ännu. Men
räkna med att IOGT-NTO
Hyltebruk kommer att
bjuda på friluftsteater på
Tiraholm även denna
sommar.
I år har man lånat ett
gammalt manus, som bearbetats av Totte Ljunggren. Enligt Totte kommer det att dyka upp såväl
blommor som ogräs och
ett antal skvallerkärringar
i föreställningen. Av någon
outgrundlig anledning har
även den småländske
blomsterkungen Carl von

Blomsterkung och
skvallerkärringar
Linné en roll i folklustspelet, som ju utspelas på
småländsk
mark
i
Hallands län.
Ensemblen har förändrats en del från förra året.
Dels har antalet skådespelare blivit fler och dels är
flera av dem debutanter,
åtminstone i Tiraholmssammanhang.

Fakta om sommarens folklustspel
på Tiraholm
20/6 kl 19.00
23/6 kl 14.00 & 18.00
24/6 kl 14.00 & 18.00
Förköp av biljetter hos
Tiraholms Fisk, tel
0371 – 640 19
Arrangör:
IOGT-NTO Hyltebruk

gården

Midsommarafton
fredag 22 juni
med början kl 14.00

Midsommarstång
Midsommarmat
Midsommardans
Midsommartårta
Pris: 200 kr

… och du kommer att bli glatt överraskad av vad du kan finna där. Som t e x en gammal tidning från 1897!! En röd liten tidning i det idag så moderna tabloidformatet!
Tidningen heter ”X” och är utgiven av ”exentriska klubbens redaktionsutskott”, som
om jag förstår rätt är en samling ”goa gubbar” från vår egen rörelse.

J

ust detta blad som jag har framför mig är daterat
7 mars 1897, alltså idag 110 år gammalt! Man
kund prenumerera på tidningen till ett pris av 1
000 kronor, men då gällde det för ”lifstiden” och möjlighet att diskutera ev rabatt fanns men det var förskottsbetalning som gällde. ”Skulle prenumerant vara nog dåraktig att med döden afgå innan han fått taga del av nästkommande nummers innehåll sändes detsamma till honom på ’vår egen tråd’, som sträcker sig till alla verldar
där exentriska varelser befinner sig.”
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Kuggaviks-

Förställningar:

Titta in i vårt arkiv …

Man kunde också inhandla tidningen till ett
lösnummerpris av 10 öre –
hembäringsavgiften däri
inberäknad.
Redaktionen höll sig
även med en brevlåda, dit
man kunde ställa sina frågor och få dem besvarade.
Någon – kanske något
överbelastad av starka
drycker – beklagade sig
över de ynkligt smala gatorna i staden och får då
till svar: ”Eder idé att hafva husen monterade på
rullar för att de må kunna
köras närmare tillhopa om
qvällarna och därigenom
bliva smalare och då med
husväggarnas stöd bättre
kunna stötta de hemkrypande fäderna kunna vi

Sommar på

icke acceptera, så vi anse
gatorna af samma orsak
redan är för smala.”
Även små anekdoter får
plats i tidningen. Således
berättades om fältskären
och krögaren som bodde
grannar. Den förre hade
införskaffat en skylt med
en bild av en lam person
och med undertexten: Buren till mig – gången från
mig. Krögaren, som ansåg
sig förolämpad av denna
skylt, skaffade en egen
dito med en bild på just
fältskären buren av två
starka karlar. Underskriften gav sig nästan själv:
Gången till mig – buren
ifrån mig!
Lite dåtida statistik
berättade att Logen Halm-

Anmälan senast 14/6.

Musik- &
allsångskvällar
torsdagar
28/6 – 26/7 kl 19.00

Solviks
sommarcafé
13/6 – 29/7
kl 12.00 – 18.00

stads Vapen vid denna datum 1897 redovisade 42
qvinnliga och 94 manliga
medlemmar. Fasta Förbundet bidrog med 34
qvinnor och 104 män. Två
andra loger – Stockenbergs
Minne och Exelsior – var
också aktiva vid denna tidpunkt.
Ja, mycket mer finns
att läsa i detta gamla blad.
Mycket av dåtidens historia finns där, mycket av
rörelsens lokalt interna
arbete finns också där,
framställda på ett underfundigt trivsamt sätt. Så
varför inte göra ett besök i
vårt arkiv och få dig ” en
rolig halvtimma” till livs –
tycker i alla fall
Bengt Lindqvist

IOGT-NTO Halland

Våfflor, kaffe, te, läsk,
glass, paj

Konstutställning
Ingrid Pettersson
Gunnar Landström
Vernissage
23/6 kl 14.00

Kräftskiva

lördag 25 aug kl 18.00
Pris: 200 kr

Anmälan senast 19/8.

Kuggaviksgården
• Åsa •
Tel 0340 – 65 12 85

Kustvärnet
IOGT-NTO:s

Foto-tävlingen

Allsångskvällar i Falkenberg

Under blodboken i Godtemplargårdens trädgård
presenterar Husbandet i sommar följande medverkande:

Nu börjar det bli dags att lämna in
bidragen i IOGT-NTO Hallands fototävling. Senast den 1 juli 2007 skall de
vara IOGT-NTO Hallands länskansli till
handa.

28 juni
5 juli

Fotografierna skall vara nya bilder i färg från
IOGT-NTO:s verksamhet. De 12 bästa bilderna kommer att väljas ut för att pryda den väggalmanacka för
2008, som planeras bli bilaga i Kustvärnet nr 4/2007.
Mer information kan du får från IOGT-NTO:s
länskansli, tel 0346 – 164 90, och på IOGT-NTO
Hallands hemsida (www.iogt.se/halland).

12 juli
19 juli
24 juli
26 juli
2 aug

Vessigebro Dragspelsklubb
Barbro Håkansson
& Kommunalpensionärernas kör
Sara Carlsson & Pia Karlsson
Gösta Karlsson
Los Ukkos med läsarsånger
Osborne Ahlbom med munspel
& dragspelsjazz med Roland
Anette & Leopold Wallin Kl 19.0

0

Föreningarnas program
BROFÄSTET, FALKENBERG
hade sin årliga "Vårfest" i
Godtemplargården fredagen den 13 april.
Kvällens kommitté,
Lisbeth Hörberg, Ivar
Andréasson, Olly Kårdal,
Ingrid o Karl-Rune Larsson, hade fixat en riktig
fin påsksupé, med
"Jansson", ägg och sill.
Olly bjöd på goda tårtor
till kaffet.
För underhållningen
svarade en trevlig musikkvartett, bestående av
Inger och Stig Lundell,
Falkenberg samt två holländare boende i Falkenberg. De spelade på mandolin, durspel och dragspel. Inger, som spelade
mandolin, sjöng och ledde allsång.

Folknykterhetens vecka
14-20 maj 2007
Information om
IOGT-NTO:s aktiviteter under denna
vecka hittar du på
www.iogt.se/halland,
eller ring
0346 – 164 90.

S Aktivitet/plats

Datum Tid

Förening

12 maj 19.00
20 maj 7.00
20 maj 8.00

Fasta Förbundet
Ådalen
Brofästet

20 maj
21 maj
23 maj
24 maj

Vega
Fasta Förbundet S
Syskonringen
S
Magnus Stenbock

3 juni
4 juni
7 juni
17 juni
18 juni
21 juni
22 juni
27 juni
5 juli
15 juli
21 juli
22 juli
31 juli
2 aug
5 aug
10 aug
16 aug
19 aug
21 aug
30 aug
2 sept
5 sept
13 sept
16 sept
23 sept
27 sept
3 okt
11 okt
25 okt

17.00
19.00
18.30
19.00

19.00
19.00
19.00

Ådalen
Fasta Förbundet
Magnus Stenbock
Aktiv och Trofast
Fasta Förbundet
Ådalen
Magnus Stenbock
Leon Gambetta
Magnus Stenbock
Ådalen
Magnus Stenbock
Vega
Leon Gambetta
Magnus Stenbock
Ådalen
Brofästet
Magnus Stenbock
Ådalen
Leon Gambetta
Magnus Stenbock
Ådalen
Västkusten
Magnus Stenbock
Ådalen
Aktiv och Trofast
Magnus Stenbock
Västkusten
Magnus Stenbock

19.00

Magnus Stenbock

19.00

19.00
19.00
15.00
18.00
19.00
19.00
19.00
18.00
14.00
19.00
19.00
18.00
19.00
19.00
18.00
19.00
19.00
19.00
19.00

S
S

S
S

S

Distriksmästerskap i boule på Annies gård i Haverdal.
Gökotta
Gökotta någonstans.
Samling vid Godtemplargården, Falkenberg
Södermöte hos Inga & Jan
Invandrarorganisationer inbjudes. Muraregatan 30, Halmstad
Torpvandring.Start vid Ordenshuset, Göstorp
Avslutning på innesäsongen. Västergruppen.
NTO-gården, Kärleken
Utflykt
Reseminnen. Muraregatan 30, Halmstad
Halmstad 700 år. NTO-gården, Kärleken
Möte hos Birgitta och Gunnar Svensson, Mellbystrand
Utflykt.
Midsommarfest. Stationshuset, Åled
Midsommarfirande i Lynga.
Utflykt till Grimåsaberget i Grimeton
Lyngakul 1. Lynga sommarby, Haverdal
Grillfest. Stationshuset, Åled
Sommarfest. Lynga sommarby, Haverdal
Sommarmöte i Fotstad
Båtutflykt till Skrivareklippan
Lyngakul 2. Lynga sommarby, Haverdal
Boule/Kubb. Stationshuset, Åled
Laxfest. Godtemplargården, Falkenberg
Golfturnering i Vilshärad. Kaffekorg till Lynga.
Räkafton. Stationshuset, Åled
Besök hos Ateljé Säreget, Irene Larsson, Kärradal
Industribesök.
Höstupptakt. Stationshuset, Åled
Sill och potäter Björkängsgården
Upptaktsmöte. NTO-gården, Kärleken
Programkommittén tackar för sig. Stationshuset, Åled
Möte hos Ingegerd och Bertil Karlsson, Halmstad
Östergruppen. NTO-gården, Kärleken
Oktober-träff. Björkängsgården
Gunnel Larsson berättar om en resa i Mongoliet.
NTO-gården, Kärleken
Holmgruppen. NTO-gården, Kärleken

Ovanstående lista gör inga anspråk på att vara komplett. Redaktionen är övertygad om att det
finns många fler aktiviteter, som inte rapporterats till Kustvärnet, i föreningarna.
Aktiviteter märkta med S är kulturprogram i samverkan med NBV Halland.

Med reservation för ändringar och ev feltryck.

IOGT-NTO Halland

Aktiviteterna finns även på

www.iogt.se/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).

Världens Barn är på gång igen
Nu är det snart dags igen. För tredje året är IOGT-NTOrörelsen en av organisationerna som är med och genomför riksinsamlingen för Världens Barn. I år är kampanjkulmen förlagd till 12 och 13 oktober med två helkvällars evenemang i Sveriges Television.
En insamlingsaktivitet
av detta mått låter dock

inte göra sig själv. För att
nå insamlingsmålen – 32

Unga under mediepåverkan
Alkoholkonsumtionen har gått ner det
senaste året om man ser på statistiken för alla
vuxna i Sveriges befolkning. Men inte bland
äldre kvinnor och tjejer i åldrarna 16 – 21 år.
Det fick Lotta Callander, studiekonsulent på
NBV Halland, att titta närmare på varför. Det
hon fann var att alkoläsk och lådvinerna fått
fäste på marknaden. Hon blev dessutom
mycket upprörd över bryggeriernas och vinproducenternas inriktning på att lansera
sina varor till just dessa grupper.
Funderingarna resulterade i en hemsida som visar hur bryggerierna och
alkoholindustrin marknadsför öl, vin och sprit till
svenska ungdomar. "Unga
under mediapåverkan av
alkohol" heter sidan. Produktionen visar hur lätt
det är att ungdomar ska
träffas av budskapet "–
Drick mer". Överallt där
ungdomar befinner sig; i

TV-soffan, på Internet, på
sportarenor och då de läser
tidningar påverkas de idag.
Ungdomar är en tacksam
målgrupp, då de är mottagliga för nya intryck, söker en identitet och vill
komma in i vuxenvärldens
alkoholkultur så fort som
möjligt.
Förutom bilder innehåller hemsidan frågeställningar, länkar och tips om

aktiviteter i ämnet. ”Unga
under mediapåverkan”
kan användas vid en enskild träff då en grupp kan
samlas för att kommentera
bilder framför en internetuppkopplad dator. Frågeställningarna kan också
användas i en studiecirkel.
Internetadressen är
lång, men här nedan är
den:

http://www.resurs.folkbildning.net/ds07/alkoholpaverkan/index.htm
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miljoner kronor på riksinsamlingsdagen den 13 oktober och 90 miljoner totalt – behövs måna ideella
krafter och en god organisation. Därför uppmanas du
som vill hjälpa till med en
liten eller stor arbetsinsats
att höra av dig till IOGTNTO Hallands länskansli,
tel 0346 – 164 90.
Denna gång är det 15
organisationer, som är med
i Världens Barn-kampanjen.
Förutom IOGT-NTOrörelsen är det Clowner
Utan Gränser, Diakonia,
Eri kshjä lpe n, KFU KKFUM, Individuell Människohjälp, Lions, Lutherhjälpen, Läkarmissionen,
Plan Sverige, Rädda Barnen, Unicef Sverige och Viskogen.

