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Citat från nr 1:

Som bekant erhöllo undertecknade i uppdrag vid distriktslogens konstituerande möte i Göteborg sistlidna Pingstdag att
utreda frågan om utgifvande af en programpublikation för
distriktet. Resultatet af denna utredning föreligger nu i ett
färdigtryckt programblad, som vi gifvit namnet ”Kustvärnet”.
Utredningsgruppen tog sig alltså
friheten att inte bara utreda utan
också producera ett programblad.
Men det skedde utan risk för det
nystartade IOGT-distriktet. Utredarna Bigge Johansson, Gust Ad
Jansson och Emil Svensson tog
själva på sig den ekonomiska risken för det ”profnummer”, som
är daterat den 1 september 1908
och tryckt på Falkenbergs-Postens
tryckeri.
I det allra första numret av
Kustvärnet berättas bl a lite kort
om Ordenshuset i Falkenberg (låg
på Schubergsvägen, men är nu
rivet) och om de viktigaste besluten från IOGT:s storlogemöte
(kongress) i Falun samma år. Det
innehöll också föreningsprogram
och bland de då verksamma logerna hittar vi Fridshyttan i Harplinge, Stockenbergs Minne i Halmstad, Daniel Rantsow i Varberg,
Skedala Hemfrid i Skedala, Backa

Skoj mellan storm
och regn i Tiraholm
Sid 6

Framtid i Backa, Trofast i Skallinge, Ny Tid i Veddige, Gnistan i
Slöinge, Reform i Vessigebro, Nyktre Medborgaren i Tofta, Reform i
Falkenberg, Fram i Hishult, Göta i
Trönninge, Framåt i Fegen, Källan
i Morup, Capella i Halmstad, Försöket i Anneberg, Segerns Hopp i
Östra Karup, Edelweis i Eldsberga
och ungdomslogen Ljusglimten i
Varberg. Samtliga dessa loger har
idag upphört eller slagits samman
med andra.
Diskussionsprogram
Den tidens program hade ofta
karaktären av diskussionsämnen.
Ett sådant hos Edelweis var ”Hvad
bör göras för att medlemmarna
flitigare skola deltaga i diskussionerna?” Man undrar vilken lösning
den diskussionen frambringade.
Många diskussionsämnen rörde
det egna nykterhetsarbetet, såväl
det interna som det externa. I Källan diskuterades vid olika tillfällen

Insamling
10 –11 oktober

om kretsens nuvarande organisation var ändamålsenlig och om logen som sådan borde framföra någon ledamot i kommunalnämnden
i ett kommande val.
Logen Tvååker var redan 1908
långt före sin tid. Idag ser vi på TV
hur bonde söker fru. Den 4 oktober 1908 hade Tvååkersföreningen
följande programtitel: ”Hvarje syster medför två likadana blommor,
skänker den ena till logen, för att
bortlottas till bröderna. Vinnarne
bjuda därefter sin blomstermaka
på kaffe.”
Och så var det det där med den
ekonomiska risken. Svaret hette
annonser från bl a Bräcke Bryggeri
i Falkenberg, A Ringströms Färg& Kemikalieaffär i Falkenberg
(annonsen var tryckt upp och ner),
Varbergs Vatten- & Läskedrycksfabrik och Försäkringsbolaget Thule
för att bara nämna några.
Leif Arne Gustavsson

Nya
distriktsmästare!
Resultatlistan på sid 5
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Riskabla alkoholvanor i Halland
Hallänningen placerar
sig i topp på listan över
län/regioner, där befolkningen har en riskabel nivå
på sitt drickande. Det
framkommer i en omfattande undersökning, som
presenterades i juni av
Statens Folkhälsoinstitut.
Den nationella Folkhälsoenkäten redovisar för
första gången resultat från
samtliga län och regioner i
landet. Det är ett sammanlagt medelvärde för åren
2004-2007 för alla landsting/regioner ur det nationella urvalet. År 2004 ingick 20 000 slumpvis utvalda personer i det nationella
urvalet, följande år har 10
000 personer ingått i undersökningen. Av de tillfrågade har cirka 60 procent
besvarat enkäten de olika
åren.
– Det här är första ste-

Diagrammet visar andel (procent) med riskabla alkoholvanor per
län/region 2004-2007. Åldersstandardiserade värden.

get för att kunna göra jämförelser av faktorer som har
större betydelse än sjukvårdens insatser för risken att
drabbas av ohälsa, nämligen levnadsvanor som kost,
fysisk aktivitet, rökning,
riskabel alkoholkonsumtion
och övervikt, säger Gunnar
Ågren.

Arkivens dag
Den andra lördagen i
november försöker landets
arkivorganisationer väcka
lite extra intresse för arkiven och den spännande
historiska dokumentation,
som finns sparad i arkivens
hyllor. I år blir det således
den 8 november och årets
tema är ”nöjen”.
I Halland samordnas
dagen av Hallands Arkivförbund, i vilket bl a Nykterhetsfolkets länsarkiv
ingår. Information om Arkivens dag finns på Hallands
Arkivförbunds hemsida

www.arkivihalland.se

Undersökningen visar
att nästan var femte man
och drygt var tionde kvinna
i Halland dricker så mycket att alkoholvanorna klassas som riskabla. Det är
den högsta resp tredje
högsta siffran i hela landet.
Mer detaljer om folkhälsoenkäten finns på Statens Folkhälsoinstituts hemsida (www.fhi.se).

Annonser
Bygga ekologiskt i Frillesås?
Läs mer på

www.slattaras.se
eller kontakta Magnus Falk,
tel 0705 – 46 16 01
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Student vill bo i Halmstad!
Hej, jag heter Torunn Folkesson
och ska börja 3:e året på teaterlinjen på Sturegymnasiet i Halmstad. Jag är UNF-are från Gotland och söker boende i Halmstad detta läsår. Liten lägenhet
eller inackordering. Om du har
något tips får du gärna ringa mig
på 076-230 55 67.

Utgivningsplan
Nr 4 - 2008
Nr 1 - 2009
Nr 2 - 2009
Nr 3 - 2009
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Manusstopp
31 oktober
28 februari
Ej fastställt
Ej fastställt

Utgivningsdag
28 november
27 mars
Ej fastställt
Ej fastställt

IOGT-NTO Halland

Torunn (t h) tillsammans med
mamma Ylva Larsson.
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Alkoholpolitik är inte lätt i EU
Att skapa opinion för en restriktiv alkoholpolitik inom EU är inte lätt. Men Anna
Hedh, 41-årig socialdemokratisk EU-parlamentariker från Sverige och Mörbylånga,
försöker. Trots sitt politiska uppdrag är Anna Hedh sedan i våras också ordförande för
Socialdemokratiska EU-kritiker. EU tar sig alltmer formen av en stat, tycker hon. Detta
sker utan någon större debatt och det är en utveckling som aldrig godkänts av svenska folket och Sveriges självbestämmande inskränks på alltfler områden, menar hon.
Samtidigt anser hon att vi behöver EU för att lösa gränslösa problem som t ex miljöförstöring, brottslighet och människohandel. De frågor – utöver alkoholpolitiken – som
särskilt intresserar öländskan är konsumentfrågor, rättvisefrågor och jämställdhetsfrågor.
Även om arbetet i EUparlamentet huvudsakligen
bedrivs i Bryssel (och några
dagar i månaden i Strasbourg) måste också kontakterna på hemmaplan odlas.
Av den anledningen var
Anna Hedh under några
dagar i maj i Halmstad för
att prata EU-val (juni 2009)
med partikamrater, konsumentpolitik hos ABF och
alkoholpolitik på ett möte
med IOGT-NTO.
Efter att ha berättat lite
om sig själv och hur hon
hamnade i EU:s maktkorridorer gav Anna Hedh en
historisk resumé om EU
och alkoholpolitik. Hon
konstaterade att hon var
besviken på såväl borgerliga
som socialdemokratiska
regeringar, som hon tyckte
hade gett upp den svenska
alkoholpolitiska hållningen
gentemot EU-byråkratin
alldeles för lätt. T ex är
införsel av 230 liter alkohol
vid varje resa är inte klokt,
menade hon.
Tips till Reinfeldt
– Om jag hade varit
statsminister i Sverige hade
jag i morgon dag meddelat
Tullverket att av folkhälsoskäl så är 21 liter* alkohol
vad som är tillåtet att föra
in, sade Anna Hedh.
Enligt Anna Hedh skulle Sverige inte ha något att
förlora på ett sådant ensidigt svenskt beslut. Följden
* [21 liter var den gräns som
gällde innan Sveriges undantag som gällde införsel av
alkohol upphörde 1999.]

Anna Hedh på sin arbetsplats i Bryssel.

strukits efter intensivt arbete från alkohollobbyn.
Nu har den funnits i två år
och verkar nästan bortglömd inom EU-institutionerna.
Det är få alkoholpolitiska frågor som berör inom
EU idag. De delar där man
kan få gehör gäller ungdomarna och trafiken. T ex
finns en rekommendation
från EU-kommissionen om
en högsta tillåten nivå på
0,5 promille i trafiken. Frågor, som skulle behöva drivas, är införselkvoterna och
gemensamma minimiskatter på alkohol. När det gäller minimiskatterna är det
långt kvar innan de kommer upp i hälsosam nivå.
Tvärtom har EU-parlamentet två gånger beslutat
att ta bort minimiskatterna,
men lyckligtvis har såväl
kommissionen som rådet
blundat för det.

skulle sannolikt bli en anmälan om brott mot den
fria rörligheten för varor och
tjänster till EG-domstolen,
men en förlust i den instansen skulle bara innebära att
vi får gå tillbaka till de nivåer vi ändå har idag. Sverige
borde alltså försöka, tyckte
hon. Trots allt verkar det
finnas oklarheter i vem som
egentligen bestämmer om
kvoterna. Å ena sidan sägs
det vara upp till medlemsländerna själva och å andra
sidan måste man hålla sig
till bestämda nivåer.

När den låg klar hade det
mesta av effektiva åtgärder

Inte en vanlig vara
– Alkohol borde vara en
vara bland ovanliga varor,
fortsatte hon och jämförde
med införselrestriktioner
för en del andra varor, som
inte ter sig så ovanliga.
Kampen för att få alkohol klassad som en vara,
som inte är vilken som
helst, är betydelsefull. Den
dag vi når dit tvingas också
särskild lagstiftning fram.
Positivt på vägen är att det
nu efter lång tid antogs en
alkoholstrategi inom EU.

Kustvärnet reparerar

Leif Arne Gustavsson

Varor med införselrestriktioner
Cigaretter (800), cigariller (400), cigarrer (200)
Narkotika
Medicin (ett år med intyg)
Kontanter (10 000 €)
Narkotiska mediciner (5 dagar eller 3 veckor)
Injektionssprutor och kanyler
Vapen
Bensin eller diesel (full tank + max 10 liter)
Fisk (15 kg)
Djur inkl husdjur
Kött, slaktat i ej godkända slakterier

På sista sidan i förra
numret av Kustvärnet
fanns en artikel om hur de
halländska kommunerna
funderar kring alkolås i
samband med sina transporter. Artikeln byggde på
en enkät som MHF
(Motorförarnas Helnykterhetsförbund) genomfört.
Dessvärre föll en liten tabell med uppgifter om hur
kommunerna i Halland
klassats i frågan av MHF

IOGT-NTO Halland

bort. Tabellen kommer nu
här istället.
Så här gick det
för de halländska
kommunerna i MHF:s
alkolåsundersökning:
Laholm:
Sämst
Halmstad: På rätt väg
Hylte:
Inte börjat
Falkenberg: Bra på väg
Varbergs och Kungsbacka
kommuner svarade inte.
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Brinner för värvning och socialt arbete

I egenskap av storvärvare har Lena och Ulla också
lovat att hjälpa till med

Foto: Leif Arne Gustavsson

Lena Hardin och Ulla
Lindroth har de senaste
åren varit två av IOGTNTO:s bästa medlemsrekryterare. Nu har de flyttat
till Halland och bosatt sig i
Skummeslövsstrand
och
Skottorp. På sina tidigare
hemorter har de varit engagerade i IOGT-NTO:s
kamratstöd och sociala
arbete. Den inriktningen
vill de fortsätta med i
Halland. Eftersom det idag
inte finns någon sådan
verksamhet innebär det
alltså att måste startas
något nytt, vilket troligen
blir i Halmstad.

medlemsrekryteringen i
Halland. Så i höst finns det
således möjlighet att få
”proffshjälp” vid lokala

IOGT-NTO-rörelsen
för Världens Barn

värvningsaktiviteter. Förutsättningen är dock att några
medlemmar från ortens

föreningar ställer upp och
är behjälpliga.
Under de två sista veckorna i juli var de nyblivna
hallänningarna med vid
medlemsrekryteringen
utanför Gekås i Ullared och
bidrag till att IOGT-NTO
fick drygt 200 nya medlemmar, varav flera till Halland.
Vid samma varuhus befinner de sig även de sista två
veckorna i augusti och då är
det meningen att ytterligare nya medlemmar skall
räknas in till IOGT-NTO.
Kontakt med Lena och
Ulla tas via IOGT-NTO
Hallands länskansli,
tel 0346 – 164 90.

Konst och våfflor

IOGT-NTO-rörelsen är en av 15 organisationer som
står bakom Radiohjälpens insamling för Världens Barn.
Det är fjärde året IOGT-NTO deltar i kampanjen som
givit möjlighet att driva och utveckla samarbetsprojekt
för barns och ungdomars rätt till en drogfri uppväxt. De
insamlade medlen har bland annat gått till verksamhet
för utsatta barn i Kambodja och Laos, till att stärka
barns rättigheter i Sri Lanka, till fotbollsprojekt för gatubarn i Tanzania och till rehabilitering av ungdomar i
Kampalas slum.
Projektet i Kampala är
IOGT-NTO-rörelsens profilprojekt för Världens
Barn. Projektet drivs av
organisationen UYDEL,
som arbetar för att stärka
utsatta ungdomar i Kampalas slum. Ungdomar som
sökt sig till huvudstaden i
hopp om arbete och ett bättre liv, men istället hamnat i
missbruk, kriminalitet och
sexhandel. Sammanlagt tar
UYDEL emot ett tusental
barn och ungdomar varje år
i sin verksamhet, mycket
tack vare vårt stöd från
Världens Barn, som bekostat delar av deras nya rehabiliteringscenter. UYDEL
arbetar även alkoholpolitiskt med att ta fram stati-
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stik, bevaka alkoholindustrin och lobba mot politiker
för en bättre lagstiftning.
Det behövs. Uganda är,
enligt Världshälsoorganisationen WHO, det land i
världen med högst alkoholkonsumtion. Läs mer om
projektet i kommande Accent och Världens Barns
material.

I somras kunde man både beskåda konst och äta våfflor i
Kuggaviksgårdens sommarcafé Solvik. Vernissage hölls på
midsommardagen, då de båda utställande Åsa-konstnärerna
Andrea Polla (till vänster) och Eva-Lena Martinson givetvis
var med. På bilden tillsammans med Älvsborgs distriktsordförande Alva Strandberg (i mitten), som hade nöjet att vara
cafévärd och fick ta emot ett stort antal gäster. Tavlorna i
bakgrunden är verk av Eva-Lena Martinson.
Foto: Östen Strandberg

Vi behöver just dig!
Ge en timme eller två av din tid i höst! Vi behöver vara många för att få ihop de 100 miljoner kronor som är målsättningen 2008 för Världens Barn! Det är enkelt att vara med. Ta
med familj och vänner, exempelvis under kampanjens kulmen den 10-11 oktober och gå en
runda med en insamlingsbössa längs affärsgatorna eller varför inte utanför biografen. Kika
gärna in på www.bistand.iogt.se/varldensbarn för fler insamlingstips och mer information!
Kontakta IOGT-NTO Halland, tel 0346 – 164 90, om att du gärna hjälper till för en angelägen sak.

IOGT-NTO Halland
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Magnus Stenbock byter skepnad
Snart kommer IOGTNTO-lokalen på Kärleken
i Halmstad att få nytt utseende. IOGT-NTO-föreningen Magnus Stenbock, som
är ägare av lokalen, har
beviljats upprustningsbidrag från Boverket med
355 000 kronor. Bidraget
skall användas till att ersätta den befintliga eternitfasaden med en rödmålad träfasad, så att lokalen
återfår det utseende den
hade från början.
Boverket går in med
hälften av kostnaderna.
Halmstads kommun står
för en del och föreningen
själv för den sista biten för
att få ihop budgeten. Föreningens egen insats kan
bestå av såväl kapital som
värdet av eget arbete.
När Boverkets samlingslokaldelegation den 29
maj fördelade pengar till
upprustning av samlingslo-

Wendelsbergs
folkhögskola
100 år
IOGT-NTO-lokalen på Kärleken skall få ny klädsel.
Foto: Leif Arne Gustavsson

kaler blev 18 av IOGTNTO:s föreningar, som
äger fastigheter, tillsammans beviljade 4,4 miljoner
kronor. Det största projektet är Byggnadsföreningen i
Umeå, som erhöll en miljon kronor till utveckling av
nya lokaler i sin fastighet
som de rustar efter en
brand 2006. Totalt fördelade Boverket 27,8 miljoner
kronor till de allmänna
samlingslokalerna.
Leif Arne Gustavsson

Ledigt extraknäck

Tronskifte
Det blev skifte i toppen
när
IOGT-NTO-föreningen Magnus Stenbock arrangerade IOGTNTO Hallands andra distriktsmästerskap i boule. IOGT-NTO Ådalen,
Åled, övertog vandringspriset från arrangörsföreningen genom Allan
Gunnarsson och Stig
Larsson.
Mästerskapet, som denna gång spelades som en
serie, ägde rum på Kärle-

Öppet hus och
jubileumsfest 15/11
Info tel 031-338 05 32 eller
www.wendelsberg.se
kens boulebana lördagen
den 17 maj 2008. Det blev
således en hel del boule
spelat och alla (såväl nybörjare som mer garvade spelare) mötte alla. Alla lag vann
åtminstone en match så
alla kunde gå hem och känna sig som segrare efter en
trivsam och skön dag i försommarsolen.
Nästa år kommer distriktsmästerskapet att arrangeras av IOGT-NTO
Ådalen i egenskap av titelförsvarare.

IOGT-NTO Halland söker föreläsare
till Föräldrar Tillsammans
Föräldrar Tillsammans är en metod för föräldrar till
högstadieelever. Metoden syftar till att minska alkoholkonsumtionen bland högstadieelever genom att 18årsgränsen på alkohol efterlevs och att föräldrar tillsammans kommer överens om regler och förhållningssätt.
Föräldrar Tillsammans består av en föräldraföreläsning
och två uppföljningskvartar. Metoden bygger på kunskap om risk– och skyddsfaktorer samt på det framgångsrika ÖPP (Örebro Prevensionsprogram mot ungdomsdrickande) utarbetat vid Örebro universitet. Föräldrar Tillsammans har utvecklats och producerats av
IOGT-NTO.
Två halländska skolor är redan på gång att använda
metoden och deltar i en utvärdering av densamma.
Vi behöver nu en eller flera föreläsare till föräldraträffarna och uppföljningskvartarna. Är det dig vi letar
efter?
Du får föreläsarutbildning för Föräldrar Tillsammans vid Tollare folkhögskola och arvode för genomförda föreläsningar.
Intresserad? Kontakta i så fall IOGT-NTO
Hallands verksamhetschef Leif Arne Gustavsson,
tel 0346 – 164 90.

Nya mästare. Allan Gunnarsson och Stig Larsson
höjer segerbucklan efter
vinsten i IOGT-NTO:s bouleDM. Foto: Leif Arne Gustavsson

Nybörjare. Karl-Gustav Rosén från Falkenberg passade på att lära sig reglerna
samtidigt som han spelade.
Foto: Leif Arne Gustavsson

Resultatlistan

1) Allan Gunnarsson/Stig Larsson, Ådalen
2) Ingrid Jönsson/Rune Mark, Magnus Stenbock
3) Jan Fryklund/Ulf Johansson, Ådalen
4) Birgit Andersson/Gunnar Andersson, Ådalen
5) Wasana Gustafsson/Leif Arne Gustavsson, Västkusten
6) Siv Johnsson/Karl-Gustav Rosén, Framtiden

IOGT-NTO Halland
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Lustfyllt och skrattframkallande

D

et var sol och vår
på scenen. Vädret
visade sig dock inte från
sin bästa sida när IOGTNTO Hyltebruk – precis
som de gör varje midsommarhelg – spelade folklustspel på Tiraholms friluftsteater. Men när det
blev dags för publiken att
ta plats försvann regnet
och de gråa molnen.
Årets historia hade fått
titeln Pensionat Ekebo och
utspelades sig på ett fashionabelt brunnshotell i
Unnarydstrakten för cirka
100 år sedan. Bland gästerna fanns flera mer eller
mindre suspekta individer.
Alla hade de olika anledningar att besöka pensionatet och deras vägar korsades ständigt i jakten på
makar, makor och pengar.
Det var som vanligt
underhållande och väl
framfört. Musiken till sångerna i föreställningen var
hämtad från välkända
schlagerdängor, vilket fick
publiken att sätta läktarna
i gungning genom taktfast
stampande. Och om man
missade årets uppsättning
blir det nya chanser nästa
år. Det lovade i vilket fall
Totte Ljunggren, som är
manusförfattare och regissör, direkt efter förställningen.
Leif Arne Gustavsson

Höstupptakt

Rosiann Robertsson och Totte Ljunggren i en överraskande
Foto: Leif Arne Gustavsson
situation.

IOGT-NTO Halland inbjuder till

tjuvstart på julen
fredag 7/11 kl 18.00
i Godtemplargården, Falkenberg
Projektledaren Rebecca Lindberg
presenterar IOGT-NTO-rörelsens kampanj

Servering med försmak av julen.
Vi är tacksamma för anmälan till IOGT-NTO
Halland, e-post info.iogtntohall@telia.com,
tel 0346 - 164 90, senast den 3 november.

Välkommen till NBV
Hallands höstupptakt
den 11 oktober kl. 10-14
på Muraregatan 30 i
Halmstad.
Du kommer att få en
inblick i höstens studiesatsningar och inspiration
att ta med till föreningen,
vi avslutar med en föreläsning av Mia-Marie Hammarlin (känd från Vetenskapens Värld)! NBV bjuder på lättare förtäring under dagen.
Anmäl dig innan 3/10 till
NBV Halland 035-21 13 12.

Thailändska
lärarinnor
kommer på
besök!
Mellan den 17 och 21
oktober kommer Halland
att få besök av fyra thailändska lärarinnor. De
kommer att besöka skolor,
berätta om läraryrket i
Thailand och uppleva den
svenska kulturen samt dela
med sig av den thailändska.
Skulle din förening vara intresserade av ett besök av
dessa damer, hör du av dig till
NBV på 035-21 13 12.

Föreningarnas program

BINGO
Varje tisdag
kl 19.00
i Björkgården
(vid Fun City), Himle
Lokalen öppnar kl 18.00
Mer info:
www.iogt.se/halland

I O G T- N T O
Halland
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Datum Tid

Förening

Aktivitet/plats

6 sept
6 sept
7 sept
8 sept
11 sept
13 sept
14 sept
14 sept

14-16
16.00
13.00
19.00
19.00
09.00
14.00
14.00

Ådalen
Leon Gambetta
Vega
Fasta Förbundet
Magnus Stenbock
Framtiden/Vifem
Aktiv och Trofast
Syskonringen

14 sept
18 sept
19 sept
21 sept
22 sept

15.30
09.00
11.00
18.00
19.00

Leon Gambetta
Åsa
Framtiden
Ådalen
Fasta Förbundet

Loppis. Stationshuset, Åled
Sillsexa. Godtemplargården, Varberg
Utflykt med hembygdsföreningen.
Startmöte. Murareg 30, Halmstad
Upptaktsmöte.Västergruppen. NTO-gården, Kärleken
Lördagsfrukost. Godtemplargården, Falkenberg
Möte hos Ingegerd och Bertil Karlsson, Halmstad
Kretsmöte Södra kretsen. Beslut om Kretsens framtid.
Ordenshuset, Göstorp
Utflykt till Kerstin Bondessons stuga i Gamla Köpstad
Torsdagsfrukost. Kuggaviksgården
Hemlig bussresa. Avresa från Godtemplargården.
Programkommittén tackar för sig. Stationshuset, Åled
Hur har sommaren varit? Alla berättar. Murareg 30, Halmstad

IOGT-NTO Halland

Kustvärnet

Föreningarnas program

Trivsamt,
men inte trångt
Så kan man travestera
om när LEON GAMBETTA
inbjöd till ”Underhållning
och dans” i Björkängsgården sista söndagen i juni.
Martin, Johnny och JanErik fick spela för en handfull besökare utöver de
ansvariga från föreningen.
Det måste känts otacksamt, men var ett bra initiativ. Varför blir det så?
Samvaron blev god och
kaffet smakade bra.
Vi tackar för oss,
Siv och Karl-Gustav

½¾
BROFÄSTET, Falkenberg:

Aktivitet/plats

25 sept 18.00

Leon Gambetta

25 sept 19.00

Magnus Stenbock

27 sept
28 sept
28 sept
1 okt
2 okt
5 okt
6 okt

09.00
14.00
15.00
19.00
09.00
18.00
19.00

Framtiden/Vifem
Våxtorps Lycka
Brofästet
Västkusten
Åsa
Ådalen
Fasta Förbundet

9 okt
10 okt
11 okt
12 okt

19.00
14.00
09.00
13.00

Magnus Stenbock
Brofästet
Framtiden/Vifem
Syskonringen

16 okt
19 okt
19 okt

09.00
14.00
15.00

Åsa
Ådalen
Leon Gambetta

19 okt

17.00

Framtiden

20 okt
23 okt

19.00
19.00

Fasta Förbundet
Magnus Stenbock

25 okt
26 okt
26 okt
30 okt
3 nov

09.00
14.00
14.00
09.00
19.00

Framtiden/Vifem
Västkusten
Våxtorps Lycka
Åsa
Fasta Förbundet

5 nov
6 nov
8 nov
9 nov
13 nov
13 nov
13 nov
13 nov
13 nov
15 nov

19.00
19.00
09.00
18.00
09.00
19.00
19.30
20.00
20.00
14.00

Västkusten
Magnus Stenbock
Framtiden/Vifem
Ådalen
Åsa
Magnus Stenbock
Leon Gambetta
Framtiden
Aktiv och Trofast
Framtiden/Brofästet

Agneta Pettersson berättar om sin resa till Kenya.
Godtemplargården, Varberg
Musikkväll.. Allmänheten inbjudes. Kärlekengruppen.
NTO-gården, Kärleken
Lördagsfrukost. Godtemplargården, Falkenberg
Inbjuden gäst/Gamla protokoll. Våxtorps Godtemplargård
Frågesportsturnering. Godtemplargården, Falkenberg
Barn på nytt. Björkängsgården
Torsdagsfrukost. Kuggaviksgården
Jubileumsmöte. Stationshuset, Åled
IOGT-NTO "hemma och ute i världen".
Birgitta Svensson kåserar. Muraregatan 30, Halmstad
Holmgruppen. NTO-gården, Kärleken
Studiebesök på Nya Brandstationen. Anm senast 6 okt.
Lördagsfrukost. Godtemplargården, Falkenberg
Fullt Hus. Servering. Lättdrycker att smaka på.
Ordenshuset, Göstorp
Torsdagsfrukost. Kuggaviksgården
Fullt Hus. Stationshuset, Åled
Fullt Hus med besök av thailändska lärare.
Godtemplargården, Varberg
"Idrottsminnen under OS-året". Kvällsmat.
Godtemplargården, Falkenberg
Höstfest. Ulf Werner spelar. Murareg 30, Halmstad
”Mina år på kåken.” Fängelseprästen Klas Södergren berättar.
Allmänheten inbjudes. Furugruppen. NTO-gården, Kärleken
Lördagsfrukost. Godtemplargården, Falkenberg
Frågesportsturnering. Björkängsgården
Möte. Våxtorps Godtemplargård
Torsdagsfrukost. Kuggaviksgården
Rörelsedagen. Diplomutdelning."Hur kom jag med i vår rörelse".
Murareg 30, Halmstad
Bingo. Björkängsgården
Östergruppen. NTO-gården, Kärleken
Lördagsfrukost. Godtemplargården, Falkenberg
Brödernas afton. Stationshuset, Åled
Torsdagsfrukost. Kuggaviksgården
Pumpen. Kaffekorg. Sturegymnasiet
Pumpen. Godtemplargården, Varberg
Pumpen. Frågetävling. Samling på Stadsbiblioteket 19.45.
Pumpen. Aftonvägen 8, Vallås
Kalkonfest med underhållning.
Godtemplargården, Falkenberg
"Antituben". Hur fungerar den? Murareg 30, Halmstad
Roland Andreasson presenterar sina böcker.
Ordenshuset, Göstorp
125-års jubileum. NTO-gården, Kärleken
LP-fonden. Våxtorps Godtemplargård
Frågesportsturnering. Godtemplargården, Falkenberg
Kvällspyssel hos Berit.
Torsdagsfrukost. Kuggaviksgården
Eva & Rolf Olsson berättar om sin resa till Karelen.
Godtemplargården, Varberg
Karamellkokning. NTO-gården, Kärleken
Förberedelser till basaren. Stationshuset, Åled
Hur är det att leva synskadad? Murareg 30, Halmstad
Julpynteri. Björkängsgården
Basar. Stationshuset, Åled
Flickornas julgröt. NTO-gården, Kärleken
Luciafest med Lucia och "lussekatter".
Godtemplargården, Falkenberg
Luciafirande. Godtemplargården, Varberg
Lucia firas. Murareg 30, Halmstad
Julgröt med mera. Ordenshuset, Göstorp

Fasta Förbundet
Syskonringen

22 nov
23 nov
23 nov
23 nov
27 nov
27 nov

18.00
14.00
15.00
18.00
09.00
18.00

Magnus Stenbock
Våxtorps Lycka
Framtiden
Vega
Åsa
Leon Gambetta

27 nov
30 nov
1 dec
3 dec
6 dec
6 dec
12 dec

19.00
18.00
19.00
19.00
14.00
18.00
18.00

Magnus Stenbock
Ådalen
Fasta Förbundet
Västkusten
Ådalen
Magnus Stenbock
Brofästet

14 dec 15.00
15 dec 19.00
28 dec 13.00

Leon Gambetta
Fasta Förbundet
Syskonringen

IOGT-NTO Halland
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är kulturprogram i samverkan med NBV Halland.

17 nov 19.00
20 nov 19.00

Aktiviteter märkta med

Förening

Med reservation för ändringar och ev feltryck.

I slutet av juni anordnade föreningen en bussresa
till Repslagarmuseet i Älvängen i Ale kommun. En
film om hur man gör rep
visdes och en kunnig guide
berättade om familjen
Carlmark, som startade
tillverkningen i Åmål och
som i övergången från
hantverk till industri år
1917 flyttade företaget till
Älvängen. En guide berättade att flera generationer
Carlmarkare hette Per i
förnamn, då det blir rep
baklänges. Den gamla repslagarbanan finns kvar i
användbart skick och kunde därför användas till att
tillverka allt tågvirke till
uppbyggnaden av Ostindiefararen Göteborg för några
år sedan.
Efter middag i Kungälv
gjordes ett kort besök på
kexfabriken, varefter färden gick vidare till Säve
och Aeroseum. Detta är en
underjordisk berghangar,
som länge var topphemlig.
Idag förvaras här många
gamla flygmaskiner och
helikoptrar, som besökarna
får provsitta.

Datum Tid

B
Avsändare

Box 175
311 22 Falkenberg

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

Ryskt intresse
för Kustvärnet

Dagblad: ”Kustvärnet, den

Nu är det ett tag sedan Sovjetunionen visade sitt intresse för Kustvärnet. Faktiskt, i slutet av 1940-talet
damp ett brev från ryska legationen i Stockholm ner i
dåvarande redaktören Werner Johanssons brevlåda.
Man ville prenumerera på Kustvärnet, vilket givetvis gick
bra. Dock återkom ryssarna några månader senare och
undanbad sig fortsatt prenumeration. Hade de månne
inte funnit de värden man sökte?
1952 återuppväckte
Sovjetunionens marinattaché i Stockholm prenumerationen genom en anhållan
till Sigfrid Johansson, som

då var ansvarig redaktör.
Den här gången kom inget
”återbud”, men prenumerationen förnyades inte det
följande året.

Sigfrid Johansson på en bild
i Nykterhetsfolkets länsarkiv.

Så här undrade Halmstadstidningen Hallands

Alkohol som utvecklingshinder
Sara Sandberg
från IOGT-NTO-rörelsens Internationella Institut
berättar om hur alkoholen och alkoholkapitalet ställer till problem i
utvecklingsländerna och vad IOGT-NTO-rörelsen bidrar med för att
åstadkomma drägligare förhållanden för utsatta människor i u-länder.

Fredag 12/9 kl 18.00
Godtemplargården, Prästgatan 27, Varberg
Servering av mysig fredagskvällsförtäring till självkostnadspris.
Gärna förhandsanmälan till IOGT-NTO Halland, tel 0346 - 164 90.

Välkommen!
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lilla trevliga nykterhetstidningen, som är välkänd för
en mängd människor här i
Halland, har blivit föremål
för en smickrande uppmärksamhet från det mäktiga Sovjets representanter
i Sverige. Prenumeration
har verkställts och man får
innerligen hoppas att bladet ska kunna ge impulser
för nykterhetsarbetet i det
ryska imperiet. Det finns
säkert många värdefulla
tips för nykterhetsarbetet
bakom järnridån i denna
publikation. Att tidningen
sedan förmodligen studeras
på marinavdelningen gör ju
ingenting – varför skulle
inte röda marinen också ha
behov av litet nykterhetsvård.”
Intresset från grannen i
öst stod sig ytterligare några år. 1956 anmälde sig Filial Biblioteki Akademii i
Moskva som prenumerant
och året därpå kom en prenumerationsönskan även
från Gesud Biblioteka i
Moskva.
Ur artikel av
Sigfrid Johansson

