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Med framtiden i
kikaren

Vitsippspris
till IOGT-NTO

Karl-Erik Persson, eldsjäl bakom allsångskvällarna i Godtemplargårdens
trädgård, representerade IOGT-NTO
Framtiden när KD överlämnade 2008
års Vitsipps-pris.
Foto: Leif Arne Gustavsson

Sidan 3

IOGT-NTO-föreningen Framtiden i Falkenberg har belönats
av Kristdemokraterna i Falkenberg
med 2008 års Vitsippspris. Syftet
med priset är att uppmuntra och
uppmärksamma någon som gjort
lite mer än det vanliga för sin
kommun.
Motiveringen till priset är att
föreningen under flera år genom
musikkvällar i Godtemplargårdens
trädgård värdefullt bidragit till Falkenbergs kulturaktiviteter. Föreningen har även välhållna och välstädade lokaler för uthyrning till
föreningslivet. Priset bestod i ett
vackert handmålat glasfat.
Första gången som KD i Falkenberg delade ut priset var 1997 och
IOGT-NTO Framtiden blev den
åttonde mottagaren, men samtidigt
den första förening som fick motta
utmärkelsen. De tidigare prisen har
tilldelats enskilda personer.

Den 18 april håller IOGTNTO Halland distriktsårsmöte i NTO-lokalen på Kärleken i Halmstad. Distriktsstyrelsen konstaterar i sin summering av det gångna året att
medlemsantalet har ökat
även 2008. För fjärde året i
rad. Och 2008 var det förutom Halland bara Skåne som
kunde redovisa plus på antalet medlemmar.
Förutom de sedvanliga
förhandlingarna kommer även
ett pass om IOGT-NTO:s
värdegrunder att genomföras
under ledning av förbundsstyrelsens representant Monica
Ståhl.
Åtta motioner med varierande ämnen har inkommit till
årets distriktsårsmöte. De
handlar bl a om föreningshemsidor, satsning på barn-, ungdoms- och familjeverksamhet
samt förbundets stöd till folkhögskolorna Wendelsberg och
Tollare.
Mötesdagen avslutas med
supé samt sång- och musikteater med tredjeårselever från
teaterkursen på Wendelsbergs
folkhögskola.

Distriktsårsmötet äger rum i
NTO-lokalen på Kärleken i
Halmstad. Huset har nyligen
renoverats och återfått en rödmålad träfasad, som det varit
från början.
Foto: Leif Arne Gustavsson

Mer inför distriktsårsmötet
sidorna 3 och 4
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Johnny har kommit tillbaka hem till Halland
IOGT-NTO:s kongress i Uppsala 2007 beslutade om en
utökning av antalet utvecklingskonsulenter. Nu är styrkan komplett med nio konsulenter. Sedan årsskiftet är
Johnny Johansson utvecklingskonsulent för Halland,
Skåne och Blekinge. Här presenterar han sig själv.
Mitt namn är Johnny
Johansson och från den 1
januari 2009 innehar jag
tjänsten som IOGT-NTO:s
utvecklingskonsulent för
distrikten Halland, Skåne
och, Blekinge. Jag är bosatt
i och kommer att utgå från
Halmstad. Min yrkesbana
inom nykterhetsrörelsen
startade 1996 då jag fick
anställning som ungdoms-

Johnny Johansson, Halmstad,
nygammal resurs i nykterhetsarbetet i Halland.

konsulent för UNF
Halland. År 2000 erbjöds
jag tjänsten som projektledare för det drog och våldsförebyggande programmet
VÅGA och blev anställd på
IOGT-NTO förbundet.
VÅGA växte under min
ledning från 20 skolor till
att omfatta över 100 skolor
runt om i landet, däribland
sex aktiva VÅGA-skolor i
Halland.
Bred kompetens
År 2004 växlade jag över
till att arbeta med IOGTNTO:s förebyggande arbete där jag bland annat var
med och arbetade fram
föräldrametoden ”Föräldrar
Tillsammans. I mitten av
2007 fick jag erbjudandet
att börja arbeta med IOGTNTO:s alkohol och narkotikapolitiska område vilket
kändes som en spännande
utmaning. Min huvuduppgift var att arbeta fram material och ta fram metoder
till IOGT-NTO:s satsning
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som gått under arbetsnamnet ”Kommunprojektet”
och vars uppgift är att lyfta
fram vikten av en bra kommunal alkoholpolitik. Bland
annat sätts fokus på att
kommunerna har ett aktuellt alkoholpolitiskt program samt att man lever
upp till intentionerna i programmet. Jag hann under
min tid på det alkoholpolitiska verksamhetsområdet
även med att vara samordnare för Folknykterhetens
vecka 2008. Under åren på
IOGT-NTO -förbundet har
jag samlat på mig gedigna
kunskaper om våra verksamhetsområden och dessutom skapat ett stort nationellt nätverk med kunniga
personer andra organisationer och myndigheter.
Utvecklingspotential
Min roll är att som utvecklingskonsulent för de
tre distrikten i södra Sverige stimulera till utveckling
och ökat engagemang. Ett
arbete som jag finner såväl
spännande som utmanande.
Det finns enligt min mening en stor utvecklingspotential i distrikten i södra
Sverige men också en hel

del problem kopplade till
alkoholen som kommer att
bli en utmaning för oss alla
att lösa.
Min uppgift inledningsvis blir att tillsammans med
distriktsstyrelsen och konsulenterna hitta arbetssätt
för att förverkliga de mål
som distriktsstyrelsen tagit
fram för 2009. Bland annat
ingår i detta arbete att söka
upp och aktivera såväl nya
som ”gamla” medlemmar
och att utveckla opinionspooler i våra halländska
kommuner.
Som sagt det blir en
utmaning att under de
kommande åren få vara
med och utveckla mitt eget
hemdistrikt Halland. Kanske ses vi på distriktsårsmötet i Halmstad lördagen den 18 april.
Hälsningar
Johnny Johansson
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Manusstopp
17 april
14 augusti
13 november
Ej fastställt

Utgivningsdag
15 maj
11 september
11 december
Ej fastställt

För dig som vill driva alkohol- och narkotikapolitiska frågor i ditt parti. Kontakta Bo
Högstedt (bo.hogstedt@iogt.se) för att få en
inbjudan till detta särskilda rum på IOGTNTO:s community.

IOGT-NTO Halland
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Folknykterhetens
vecka
Snart är det dags att
arrangera
Folknykterhetens vecka, som i år infaller den 18 - 21 maj, vilket
är bara några veckor före
valet till EU-parlamentet.
Minska och höj blir
tema detta år. Dels fortsätter kampanjen ”Minska
alkovåldet” från förra året,
dels handlar det att höja
alkoklubban när Sverige tar
hand om ordförandeklubban i Europeiska Unionen.
Införselnivåer, minimiskatter och reklamregler är
heta frågor att driva på europanivån.

IOGT-NTO Halland
söker dig som kan
tänka dig att göra en
insats under Folknykterhetens vecka och
som tror att du har en
bra idé om utåtriktade aktiviteter under
kampanjveckan.
Välkommen till

idé- och planeringsträff om
Folknykterhetens
vecka
30 mars 2009 kl 19.00
i Godtemplargården,
Torggatan 5,
Falkenberg.
Hör gärna av dig innan till IOGT-NTO
Hallands länskansli,
tel 0346 - 164 90.
IOGT-NTO bjuder på
fika.
Välkommen!
Distriktsstyrelsen
IOGT-NTO Halland

Distriktsårsmöte
IOGT-NTO Halland håller distriktsårsmöte lördagen den 18 april 2009
med början kl 13.30 i NTO-lokalen, Göteborgsvägen 49, Kärleken,
Halmstad. På programmet står sedvanliga årsmötesförhandlingar, parentation, workshop om IOGT-NTO:s värdegrund samt supé med sång,
musik och teater av Teater Egon från Wendelsbergs folkhögskola.
Monica Ståhl från IOGT-NTO:s förbundsstyrelse medverkar.

Tillägnad
Gruppen består av Victoria Bang,
Göteborg, Simeon Lindgren,
Skellefteå, Céline Marcault, Falun, Maria Nyde, Tranemo, Elin
Hansen, Grebbestad, samt Torbjörn Svensson, Partille.

Följ med in i f d akademiledamoten Lars Forssells spännande liv fyllt av poesi, musik och
anekdoter. Teater Egon, som är en fri teatergrupp på Wendelsbergs folkhögskolas teaterscen, presenterar hans livshistoria varvad
med hans kända låtar och kända och okända
dikter.

Deltagaravgifter
Heldagspaket (eftermiddagskaffe, supé och underhållning) = 200 kr
Enbart eftermiddagskaffe = 50 kr

Anmälan görs senast den 7 april 2009 till IOGT-NTO Halland,
Box 175, 311 22 Falkenberg, tel 0346 - 164 90, fax 0346 - 845 75,
e-post info.iogtntohall@telia.com

Välkommen!
IOGT-NTO Halland
Distriktsstyrelsen

IOGT-NTO Halland

IOGT-NTO-föreningen

Magnus Stenbock
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Global närradio

Christian Dahlqvist och Mattias Weckstén i studiecirkeln där
Foto: Gunnar Svensson
de förklarar hur pod-radio fungerar.

Under 90-talet drev UNF en mycket populär radioverksamhet vid namn UngRadio, runt om i landet. Verksamheten hade dubbla syften. Dels var det roligt och utvecklande. Dels förde vi ut våra värderingar till dem som inte
kände till oss tidigare, samtidigt som vi tränade oss i att
argumentera och diskutera.
Med närradion nådde vi
som namnet anger ett närliggande område. Det var
dyrt att sända då det behövdes sändare, studio och
Stimavtal. Att sända podradio bygger i grunden på
detsamma som närradion,
men nu kan vi nå hela världen. Idén är lik, men tekniken en annan. Vi vill visa
denna nya teknik som
sänds via Internet som är
både enklare och mindre
kostsam.
För att lyssna på podradio krävs bara en dator
med Internet-uppkoppling. För att producera och
sända behövs lite mer utöver Internet-uppkopplingen, nämligen ett datorprogram för ljudredigering,
minst en portabel mikrofon
för intervjuer, en studiomikrofon, en kamera som
tar digitala bilder och en
plats på nätet.
Verksamheten passar
för alla åldrar som är intres-

www.iogt.se
/halland
Kolla IOGT-NTO
Hallands hemsida
för den senaste
informationen
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serade av radioverksamhet
och är inte heller särskilt
kostsam.
Mer information om
pod-radio på Internet:

Edvin Johansson tar emot diplom av Magnus Stenbocks
Foto: Magnus Stenbock
ordförande Lars Bergman.

Kärlekens fest
I 125 år har de verkat på Kärleken – nykterhetsföreningen
Magnus Stenbock. Många Kärleksbor har varit med och är
med i föreningen. Nykterhet, fred och folkuppfostran är syftet
med verksamheten. Föreningen äger även NTO-Sommarby i
Lynga, som kunde köpas tack vare programverksamhet.
Allt skulle firas. Det delades utförtjänsttecken och man bjöd
på revyunderhållning. Stenbocksfilm visade en kavalkad av vad
som hänt under åren och det hela avslutades med en festmåltid, där andra föreningar och organisationer gratulerade.

www.podden.se

Stig Hulander

Nykterhet, politik och hästar

M

onica Ståhl från
Storfors i Värmland
kommer som förbundsstyrelsens representant till
IOGT-NTO Hallands distriktsårsmöte i Halmstad.
Monica valdes in i förbundsstyrelsen vid kongressen i Uppsala och är
alltså inne på sin första
period i förbundstoppen.
Hjärtefrågorna är alkohol- och narkotikapolitik,
men barns och ungdomars
rätt till en alkoholfri uppväxt är också viktigt för
henne. Hon kämpar även
för fler alkoholfria miljöer i
samhället. Detta tar sig bl
a uttryck i form av insändare och debattartiklar i
värmlandsmedierna.
Monica är inte ny i
IOGT-NTO-sammanhang.
Så fort hon kunde stå på
benen tog hennes föräldrar
med henne till Ungdoms-

logen och på den vägen är
det. 1965 blev hon medlem
”på riktigt” och sedan dess
har hon varit engagerad i
nykterhetsarbetet på olika
sätt, bl a som distriktsordförande för Juniorförbundet i Stockholm och sedan
hemma i Värmland. Sedan
2002 är hon arvoderad distriktsordförande för IOGT
-NTO Värmland och också
inblandad som projektledare på lokalplanet samt i
ungdoms- och juniorverksamheten, som bedrivs i
IOGT-NTO-huset i Storfors.
Monica har även ett
politiskt engagemang, som
lett till att hon sitter i såväl
kommunfullmäktige som
regionfullmäktige samt i
distriktsstyrelsen för Kristdemokraterna. Dessutom
är hon ledamot i Värmlandsoperans styrelse.

IOGT-NTO Halland

När Monica hinner med
att vara ledig är det de två
hästarna Ebbe och Riim
som får hennes uppmärksamhet i det nyrenoverade
stallet på släktgården. Och
skulle det bli någon tid
över ser Monica till att fylla
den med sång, musik
(Monica spelar piano),
dans, tidningsläsande, djur
och natur.

Kustvärnet

Studieledaren har ordet:
Att träffas i en studiecirkel kan vara ett bra sätt att
sätta nytt liv i en förening som har blivit lite sömnig. Att
tillsammans träffas och diskutera något mer och annorlunda än det som kan hinnas med i den vanliga mötesverksamheten. En livaktig studieverksamhet vittnar om
en vital folkrörelse.

En studiecirkel som jag
vill rekommendera är
”Rådslag om IOGT-NTO:s
värdegrund”. IOGT-NTO
uttrycker sin värdegrund
genom sina grundsatser

Titta in i vårt arkiv …
… och du ska finna massor av intressanta berättelser
om våra olika medlemmars liv och öden, men även om
våra föreningars uppgång och – tyvärr även dess nedgång. Och det är om en sådan förening som dessa rader
ska handla. Föreningen, som jag tänker på, har under
min levnad alltid av mig kallats SSUH, men som genom
sammanslagningar och nedläggelser ofta har måst byta
namn. Det kan därför vara lite svårt att följa föreningens
historia – inte bara ur Sverigeperspektiv utan också under den lokala luppen.
Nåväl, historiskt sett
bildades Studenternas
Helnykterhetsförbund i
Uppsala redan den 30 november 1888 och redan
1895 var man där mogen
att ge ut en tidskrift kallad
Polstjärnan. Under året
1896 ombildades sällskapet
och blev då Sveriges Studerande Ungdoms Helnykterhetsförbund (SSUH).
Nutidsorientering
och Vietnam
På 1920-talet startade
denna livaktiga förening
barnkolonier för tuberkulösa barn och 1932 började
förbundet anordna kunskapsprov i alkoholfrågor
för att som grädde på moset 1939 starta landets första nutidsorientering!!! Då
tillsammans med Dagens
Nyheter. Under 1960-talet
blev förbundet alltmer
samhällsengagerat och drev
bl a frågan om religiös neutralitet och blev dessutom
medlem i Svenska Vietnam
-kommittén. Tidskriften
sammanslogs då med
SGU:s (Sveriges Godtemplares Ungdom, senare Ungdomens Nykterhetsförbund) Unga Tankar och
1969 hette förbundet Sveriges Ungdoms Helnykterhetsförbund för att lite

senare gå ihop med Föreningen Drog och kallade
sig då Förbundet Mot Droger och tidskriften som
gavs ut hette följdriktigt
Drog. Slutet var nu nära
och år 1987 lades verksamheten ner för gott. Visserligen gjordes ett försök att
reorganisera förbundet
1992 – då med säte i Göteborg – dock utan synligt
resultat varför jag antar att
förbundet därefter har gått
en oviss framtid till mötes.
Ja, detta är den kalla
faktans historia ur Sverigeperspektivet, men frågan är
naturligtvis: vad hände
med de lokala föreningarna
i Halland?? Verkade de –
när, hur och var?
Lokalt i Halmstad
Att det fanns en lokalförening av SSUH å Halmstads Högre Allmänna läroverk under 40-talet vet jag
av egen erfarenhet. Låg
nämligen då i Lund för
egna studier, då jag helt
plötsligt en dag och utan

förvarning fick besök av en
Rolf Theorin och som visade sig vara ordförande i den
lokalt verkande föreningen
vid läroverket. Det är f ö
samme Theorin, som sedermera blev chef för Folkparkerna i Sverige och gift
med politikern Maj-Britt
Theorin. Ja, förlåt utsvävningen, men hur som helst
– det var ungefär i detta
skede som mina kunskaper
om SSUH tog slut.
I Nykterhetsfolkets
länsarkiv finns förutom
ovan nämnda förening även
SSUH-föreningen Sobrietas samt några protokoll
från Västra distriktet av
SSUH.
Och nu vill jag be om
din hjälp! Kan du eller någon i din omgivning något
om dessa lokala föreningars
verksamhet? Vet du om
någon nu levande, som
varit medlem eller arbetat
för denna förening? Snälla,
tipsa oss i arkivet. Vi har
icke kompletta handlingar
eller uppgifter om dessa
människor och dess öden.
Ej heller om föreningarnas
vidareutveckling eller nedläggelse. Och det vill vi så
gärna ha!!! Så därför – kan
du något om SSUH, ring
Inger på tel 035 – 12 55 84.
Hon är där måndag t o m
torsdag fram till kl 13.00
varje dag och hon kommer
att bli jätteglad – det lovar
jag.
Glad blir även
Bengt Lindqvist
(035-133893),
som har tagit fram fakta
från Riksarkivets
Enskilda Byrå.

IOGT-NTO Halland

och program. Våra nuvarande grundsatser och program fastställdes 1970.
Samhället har förändrats
och IOGT-NTO har utvecklats vilket gör att värdegrundernas texter måste
bearbetas. Förbundet ställer en del frågor som de vill
att vi skall diskutera och
svara på, så att dessa svar
kan ligga till grund för en
bearbetning.
Lars Svedberg har sammanställt en bok om förgrundsgestalterna Oscar
Olsson och Justus Elgeskog, ”Folkbildningsideal
för folkrörelsearbete”.
Denna bok är tillkommen
efter det att fem studiecirklar plockat fram en del
fakta kring de båda herrarna. En av de frågor boken
ställer är ”Vilken är folk(Forts. på sidan 6)

Studiecirkel
En studiecirkel skall
bestå av minst tre personer som alla behöver ha
fyllt 13 år. Cirkeln behöver
träffas minst nio timmar
fördelade på minst tre
sammankomster. För att få
vara deltagare i en studiecirkel måste man uppge
sitt hela personnummer.
Annan folkbildning
Om kraven för en studiecirkel inte kan uppfyllas, men man ändå träffas
minst en gång under en
timme för att behandla ett
ämne kan det rapporteras
som annan folkbildning.
Här finns inga åldersgränser.
Kulturprogram
Programmet skall pågå
under minst 30 minuter
inför publik och vara publicerat i t ex i Kustvärnet.
Vid rapportering till NBV
skall det uppges vem som
ansvarar för programmet
samt hur många det fanns i
publiken och hur många av
dem som var kvinnor.
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På dagen 100 år
När vi hade årsmöte den 22 februari 2009 kunde vi
fira att en del av logen , nämligen Aktiv fyllde 100 år
just den dagen. 1546 Aktiv gick samman med Trofast till
en loge i januari 2004. Trofast bildades redan 1895.
Vi valde att fira utan
större arrangemang men
med att en liten historisk
tillbakablick. Av denna
framgick att den 22 februari 1909 hade 18 personer,
13 män och 5 kvinnor, samlats, avgav löfte och bildade logen 1546 Aktiv.
Till en början försökte
man ha möte var 14:e dag
men det var svårt att följa
den första tidens utveckling p g a avsaknaden av

Bra, billigt och
centralt boende
På IHM Hotell & Konferens,
Fabriksgatan 21- 25, 402 25
Göteborg kommer en stor del
av kongressens verkstäder att
äga rum. Det är nära till mässan och alla aktiviteter. Där
finns 40 rum. Rummen kostar
780:- SEK per natt inkl frukost. Det kan bo två personer
i varje rum. Rummen är utrustade med minikök. Snabba
på och boka ett rum! Först till
kvarn.......
Du kan skicka e-post till
inger.linde@iogt.se eller ringa
031-775 76 60 till kongressbyrån och lämna din beställning.
Ange ankomst och avresedag
och antal boende. Vi behöver
en fakturaadress. Du/ni betalar i förskott. Vi sänder en
räkning någon vecka före kongressen.

protokoll. Men så långt
kunde man konstatera att
det var en stark tillväxt till
en början. Det var en rörlighet i medlemsantalet i
och med att många kom
med och många ströks
både p g a bristande betalning eller löftesbrott.
Världen runt om påverkade också. Man kan se hur
världskriget påverkade utveckling och verksamhet
negativt.
Släktloge
Aktiv har alltid varit en
”släktloge” d v s det har
varit vissa familjer och släkter som drivit den och
verksamheten framåt. En
lång tid på 20-talet var det
kvarnägare August Andersson och hans familj med tre
barn som var stommen.
På 30-40 talen kom
familjen Andersson i Hästilt med framförallt Erik
”Bredhe” Andersson som
var ledande i logen men
aktiv även på krets-, distrikts- och förbundsnivå.
Han var bl a ansvarig för
programboken i Halland
under lång tid och var under många år ända fram på
60-talet ordförande i Aktiv.
Som distriktsstudieledare
var han engagerad i tillkomsten av många studiecirklar och studieverksamhet, vilka så småningom

utmynnade i NBV på riksnivå.
Föreningen sysselsatte
sig med läsecirklar, studiecirklar i Esparanto, teater,
folklekar m m och man
företog utflykter till andra
loger, till sevärda platser i
omgivningarna. Både gångoch cykelutflykter företogs
och till långt bort liggande
orter, såsom t ex Halmstad
och Jönköping, åkte man
med täckt lastbil med fasta
bänkar på flaket att sitta
på.
Hus skrämde
Det var till och från tal
om att bygga en egen lokal
eller dansbana men det
realiserades aldrig. Det
verkar som om att när det
blev riktigt allvar med dessa planer svek medlemmarna och ”försvann” för att
efter en tid komma igen.
Man valde att hyra lokaler
bl a i Byggets mejeri och
Fridhems skola, och även
som vi gör fortfarande, träffas hemma hos medlemmarna inne eller ute beroende på årstiderna.
Flera av medlemmarna
har fortfarande ”släktband”
med några av de som startade Aktiv. En del har flyttat från orten men vill ändå
vara medlemmar.
Gunnar Svensson
----------------------Artikelförfattaren är nuvarande
ordförande och barnbarn till
ovan nämnde kvarnägaren
Andersson

(Forts. från sidan 5)

bildningens roll i folkrörelsearbetet?”.
2008 tog vi fram ett
studiematerial
till
”Blommornas värld” en
blombok för fåkunniga.
Denna cirkelverksamhet
ville öka kunskapen om de
blommor och växter vi ofta
passerar utan att lägga märke till.
Under 1980-talet tog
IOGT-NTO centralt fram
skönlitteratur som vi alla i
landet läste och sedan tävlade kring. Vi i Halland
tycker det skulle vara intressant att återuppliva
denna verksamhet inom
länet, med att läsa en bok
och sedan göra en frågesport för alla föreningar
som haft en cirkel kring
boken.
Jag försökte göra detta
redan under hösten 2008
men var sent ute med studiematerialet och boken
”Pytheas resa till Thule”
skriven av Alf Henrikson.
Pod-radio som också
presenteras i denna tidning
är även det en verksamhet
som kanske behöver en
studiecirkel för att kunna
lära det kring datorer som
behövs för att föreningen
skall kunna sända program.
Om du eller kanske din
förening vill ha kontakt
med oss i studieråden går
det bra att kontakta mig.
Birgitta Svensson,
035-10 11 78
birgunn@telia.com

Köp boken om den
halländske metallarbetaren

Torsten Andersson
med anknytning till Torup,
Stafsinge och Getinge
Samtidigt stödjer du Nykterhetsfolkets länsarkiv, som
har boken till försäljning.
Pris: 159 kr
Nykterhetsfolkets länsarkiv, tel 035 - 12 55 84
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Kustvärnet

DM i boule 23 maj 2009 i
kl 11.00 på boulebanan i Åled
Tävlingen spelas som dubbel, där
varje spelare deltar med tre klot.
Egna klot medtages. Mästerskapet spelas som utslagstävling
eller serie beroende på antalet
anmälda lag.

Startavgift per spelare
20 kr (26 år och uppåt)
10 kr (upp till 25 år)
Anmälan (senast 13/5)
och info: IOGT-NTO Halland,
tel 0346 - 164 90

IOGT-NTO Halland och IOGT-NTO Ådalen

Föreningarnas program
Föreningssamverkan
x 2 i Falkenberg
IOGT-NTO-föreningarna
Brofästet och Framtiden,
Falkenberg, hade gemensam luciafest i Godtemplargården den 12 december. Den talrika publiken
underhölls av en grupp
välsjungande Luciaflickor
från Stafsinge ungdomskör,
som under kantor Barbro
Perssons ledning framförde
en stämningsfull Luciatablå. Efter kaffeservering
och lotteridragning läste
Brofästets ordförande, Gun
Karlsson, Viktor Rydbergs
"Tomten".


IOGT-NTO
föreningarna
Framtiden och Brofästet,
Falkenberg, hade gemensam grötfest med kryddsill
i Godtemplargården den 9
januari. De trettiotvå gästerna hälsades välkomna av
Marianne Karlsson från
Brofästet. Den goda gröten
och sillen intogs under
gemytlig samvaro. Härefter
introducerade Nils-Arne
Petersson från Framtiden
några gammaldags jullekar
med nötter och flaska. Det
var uppskattat. Han läste
även en berättelse ur Alrik
Larssons bok om "Lasse i
Ale".
Festen avslutades med
kaffe med kaka.

Datum Tid

Förening

S Aktivitet/plats

29 mars
31 mars
1 april
2 april
3 april
4 april
5 april
5 april
6 april
9 april
9 april
16 april
19 april
19 april
20 april
22 april

14.00
11.00
19.00
09.00
18.00
09.00
18.00
18.00
19.00
18.00
18.30
09.00
18.00
14.00
19.00
19.00

Våxtorps Lycka
Åsa/NBV
Västkusten
Åsa
Brofästet
Framtiden/Vi fem
Ådalen
Vega
Fasta Förbundet
Magnus Stenbock
Syskonringen
Åsa
Ådalen
Aktiv och Trofast
Fasta Förbundet
Syskonringen

23 april 19.00

Magnus Stenbock

23 april 18.00

Leon Gambetta

26 april
3 maj
4 maj
6 maj
7 maj
13 maj

Våxtorps Lycka
Ådalen
Fasta Förbundet
Västkusten
Magnus Stenbock
Framtiden

Årsmöte. Byggnadsföreningen. Våxtorps Godtemplargård
S Stickcafé. Ledare Birgitta Magnusson. Kuggaviksgården
Ha-ha-harald. Vad som helst kan hända. Björkängsgården
S Skolminnen. Egon Edström berättar. Kuggaviksgården
Vårfest. Anmälan. Godtemplargården, Falkenberg
S Lördagsfrukost. Godtemplargården, Falkenberg
Vårfest. Stationshuset, Åled
Vårmöte hos Barbro
S Minnesbilder av 9 april 1940. Muraregatan 30, Halmstad
Grabbarnas kväll. NTO-gården, Kärleken
Påskfest med sill och något därtill. Ordenshuset, Göstorp
S Pippi på fåglar. Jan Stenberg kåserar. Kuggaviksgården
Filmafton. Stationshuset, Åled
Möte hos Ingrid Davidsson, Simlångsdalen
Byggnadsföreningens årsmöte. Muraregatan 30, Halmstad
S Trivselkväll med Sven Olov Nilsson. Önskedikten.
Ordenshuset, Göstorp
S Musikunderhållning med Totte Ljunggren. Allmänheten bjuds in.
NTO-gården, Kärleken
S Medlemsmöte med reseminnen. "Gabrielssons på Teneriffa".
Godtemplargården, Varberg
Vårmöte. Våxtorps Godtemplargård
Tipspromenad med 5-kamp. Medtag kaffekorg.
Vårligt möte. Muraregatan 30, Halmstad
Majmöte. Björkängsgården
Väster program och serverar. NTO-gården, Kärleken
Utflykt, bl a till Eja-Märtas gård.
Samling Godtemplargården, Falkenberg
Gökotta. Samling Stationshuset, Åled.
Gökotta i vårfager natur.
Samling Godtemplargården, Falkenberg
Gökotta med tipspromenad. Flähult, Åkulla
S Vårt vattenstråk Nissan. Muraregatan 30, Halmstad
DM i boule. Bouleplanen i Åled
Södermöte
Utflykt
Ut i naturen - bilburen-. Kaffekorg.
Nationaldagsfirande. Föreningen deltar med fana.
S Allsång. Stationshuset, Åled
Möte hos Vera o Stig-Göran Andersson, Hyltan
Midsommarfest. Stationshuset, Åled
Midsommarfirande. Godtemplargården, Falkenberg
Midsommarafton. Kaffekorg. Lynga Sommarby, Lynga
S Allsång under blodboken börjar. Godtemplargården, Falkenberg
Loppis på gården. Kaffeservering. Godtemplargården, Varberg
Utflykt till Vendelsö. Samling 10.00 Godtemplargården, Varberg

14.00
14.00
19.00
19.00
19.00
14.00

17 maj 07.00
17 maj 08.00

Ådalen
Brofästet

17 maj
18 maj
23 maj
24 maj
1 juni
4 juni
6 juni
7 juni
14 juni
18 juni
19 juni
19 juni
25 juni
27 juni
28 juni

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

07.00
19.00
11.00
17.00
19.00
19.00
18.00
14.00
18.00
15.00
19.00
10.00
11.00

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).

Populärt med stick-café
Stickning har åter blivit ett populärt hantverk. Detta har IOGTNTO-föreningen i Åsa och Kuggaviksgården tagit fasta på. Tillsammans med NBV har de under årets tre första månader anordnat stick-caféer varannan tisdag och de kommer att fortsätta under våren. Ledare för stick-caféerna är Birgitta Magnusson, Åsa.

IOGT-NTO:s vice förbundsordförande Anna Carlstedt
var en av de som satsade lite av sin tid på att få kunderna på Gekås att skriva på Vit Jul-kontrakt.
Foto: Leif Arne Gustavsson

Ingen snö
– men vit jul ändå!
Ann Marie Olmarker och Rosemarie Lilja är två av deltagarna som
Foto: Peter Larsson, Kuggaviksgården
stickar loss på Kuggaviksgården.

www.bistand.iogt.se
Vietnam, Laos, Kambodja,
Thailand, Sri Lanka, Tanzania,
Kenya, Uganda
Ta reda på mer om IOGT-NTOrörelsens internationella arbete
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IOGT-NTO-rörelsens Vit Jul-kampanj är över
för den här gången. När man summerat blev det
nästan 9 300 underskrifter från personer, som
ställde upp på att avstå från alkohol under juldagarna.
Många av dem var
kanke hallänningar.
Nästan en fjärdedel
(2 138 st) samlades
nämligen in av scouter,
duktiga medlemsvärvare och förbundsstyrelseledamöter på det stora
varuhuset i Ullared.
Ulla Lindroth från
Skottorp
i
södra

IOGT-NTO Halland

Halland var ansvarig och
såg till att Gekåskunderna efter att ha
gjort rätt för sig i kassan
blev bjudna på pepparkakor och Godtemplaredricka samt fick en förfrågan om att stödja
kampanjen med att lova
en nykter jul.

