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M

ed ovanstående motivering
nominerades Kuggaviksgården till utmärkelsen ”Årets
kudde 2003” bland landets
STF-vandrarhem. Övriga
nominerade var vandrarhemmen i Norrtälje, Haparanda
och Slottsskogen i Göteborg,
som så småningom segrade.
Bra år
2003 har genomgående
varit ett bra år för IOGTNTOs fina anläggning i Åsa.
Antalet gästnätter, som för
övrigt ökat varje år sedan
1988, uppgick till 10 750.
Det betyder en genomsnittlig
beläggning över året på 47
procent. Det är siffror som
gör nästan vilket hotell som
helst avundsjukt. Mest utnyttjad är Kuggaviksgården
givetvis under sommarmånaderna, då det i princip var
fullbelagt. Med en högre beläggning höst/vinter/vår
skulle siffrorna alltså bli
ännu bättre.

Flera organisationer och
grupper har under året förlagt kurser, konferenser och
läger till Kuggaviksgården.
T ex har Göteborgs stad varje helg dubbla lägergrupper
med handikappade barn på
Solvik. En rad aktiviteter har
också genomförts för att
marknadsföra anläggningen
och IOGT-NTO för lokalbefolkningen i Åsa.
Handikappanpassat
På fastighetssidan har anläggningen också förbättrats.
Det som märks mest är antagligen hissen och handikapptoaletten i huvudbyggnaden. Även annexbyggnaden har gjorts mer tillgänglig
genom anordning av handikappanpassad entré på annexbyggnaden. I samband
därmed fick annexet också
ny klädsel på fasaden.

Ann-Sofi Fritzson (med diplomet) och Anne-Lii Gering jobbar
på Kuggaviksgården, ett av fyra STF-vandrarhem som nominerades till 2003 års kudde.
Foto: Leif Arne Gustavsson

Den ökade verksamheten
leder också till ökade intäk-

* Kuggavik ideell förening är den förening som bildats gemensamt av
IOGT-NTO-distrikten i Halland, Älvsborg samt Göteborgs och Bohus
län för att driva Kuggaviksgården inkl den gamla barnkolonin Solvik,
som upprustats till dagens standardkrav med stöd från Hallandsmodellen.

ter, faktiskt nästan en halv
miljon mer än 2002. Kuggavik ideell förening* presenterar ett verksamhetsresultat
2003 efter avskrivningar på
drygt 200 000 kronor i över(Forts. på sidan 3)
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Om alkoholskatterna sänks
Fakta
Sverige har förhållandevis
höga alkoholskatter jämfört med andra länder. De
senare åren har dock
både öl- och spritskatten
sänkts.
Höga alkoholskatter
finns till för att minska alkoholproblemen. Höga priser på alkohol innebär att vi
köper mindre. Och en låg
konsumtion innebär färre
skador. Sänker man skatten
visar forskningen att konsumtionen ökar och därmed
skadorna. Priset är det viktigaste instrumentet för att
hålla konsumtionen nere.
Andra instrument är tillgänglighet, där Systembolagets monopol och antalet
serveringstillstånd spelar

IOGT-NTO anser
roll, samt ett attitydarbete
hos ungdomar och vuxna.
Detta är de flesta alkoholforskare eniga om.
Höga EU-nivåer
I januari 1995 blev Sverige medlem i EU. Då höjdes den ranson alkohol
svenskar får föra med sig
från annat EU-land. Denna
ranson har sedan successivt
höjts för att hamna i nivå
med EUs generella regler.
Det har förstås inneburit att
mer alkohol köps i utlandet.
Men tvärtemot vad många
debattörer hävdar har detta
inte inneburit att Systembolaget har minskat sin försäljning.
Den svenska alkoholkonsumtionen har ökat sedan mitten av 1990-talet
och är nu uppe i de högsta
siffrorna på 100 år.

BINGO!
Tisdagar kl 19.00
Björkgården, Himle
(vid Himleriket)

Sommartid även drive in-spel
Se annons i Hallands Nyheter

Arr: IOGT-NTO Halland
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Resandeinförseln stod
2002 för 19 procent av den
totala konsumtionen och 70
procent köptes på Systembolag, restauranger och
livsmedelsbutiker. Systembolagets försäljning har
ökat de senaste åren. 2002
var försäljningen 8 procent
högre än 2001, och 2003
visar man en ytterligare
ökning på 4,2 procent. Försäljningsökningen har skett
i alla län, men under slutet
av året efter det att Danmark sänkte sin alkoholskatt minskade Systembolagets försäljning i södra Sverige (Skåne, Blekinge och
Halland).
150 000 000 000:Den ökade alkoholkonsumtionen innebär ökade
problem och ökade kostnader. Ekonomen Anders
Johnson har räknat ut vad
alkoholproblemen kostar
det svenska samhället i
form av sjukhuskostnader,
polisinsatser, skadegörelse,
uteblivet arbete med mera.
Hans beräkningar landar på
150 miljarder kronor per år.
Bryggarna ökar
Svensk bryggerinäring
talar gärna om den ökade
införseln som ett hot mot
industrin. Men deras försäljningsstatistik visar att
även här ökar alkoholförsäljningen. Sommaren 2003
såldes 6 procent mer svensk
starköl än sommaren 2002.
Däremot minskade försäljningen av läsk och vatten.

Påskvarning!

Utgivningsplan
Nr 2 - 2004
Nr 3 - 2004
Nr 4 - 2004
Nr 1 - 2005

Manusstopp
14 maj
13 augusti
29 oktober
Ej fastställt

Utgivningsdag
11 juni
10 september
26 november
Ej fastställt

16 000 fyllerister
ute på vägarna
– varje dag!
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Alkoholskatter och alkoholpolitik måste syfta till att
värna folkhälsan. Och när
det gäller alkohol är det avgörande hur hög den totala
konsumtionen är. Ju mer det
dricks desto fler människor
får problem relaterade till
sitt eget eller andras drickande. För den svenska folkhälsan spelar det ingen roll
om alkoholen är beskattad i
Danmark, Sverige eller
Tyskland. För den som
drabbas av alkoholmissbruk
eller blir misshandlad av en
berusad människa mildras
inte problemen om alkoholen är skattad i Sverige.
Därför måste svenska politiker ha ett bredare synsätt på
alkoholskatterna. De enda
som tjänar på att alkoholskatten sänks är de svenska
alkoholproducenterna.
Den ökade införseln är
ett problem och här måste
svenska politiker arbeta aktivt inom EU. Ve anser också att det är viktigt att driva
på ett införande av minimiskatter på alkohol inom EU
samt att arbeta för lägre införselkvoter.
Sänkt skatt,
högre konsumtion
Att idag ytterligare sänka den svenska alkoholskatten skulle bara innebära att
alkoholkonsumtionen ökar
ännu mer. Och det skulle i
sin tur innebära fler människor med missbruksproblem, fler skador och fler
barn som växer upp i missbrukarhem.

Kustvärnet

IOGT-NTO Halland inbjuder till

DISTRIKTSÅRSMÖTE
påskafton
(10 april)

kl 18.00
på Kuggaviksgården

Påskbuffé
Brasa & fyrverkeri
Kaffe & tårta
Underhållning

LÖRDAGEN DEN

17 APRIL 2004
i Holms bygdegård
13.30

ARBETSHELG

Alkoholpolitiken i EU

10 - 11 april
Kom och hjälp till.

Estradsamtal med blivande (?) EUparlamentariker under ledning av
förbundskonsulent Peter Moilanen

Kontakta Ann-Sofi Fritzson,
0340 - 65 12 85
Anmälan senast 5 april till
Kuggaviksgården,
tel 0340 - 65 12 85

Öppnande

15.00

Kaffe

(Forts. från sidan 1)
Diplomerat vandrarhem

15.30

Årsmötesförhandlingar med parentation

skott, vilket är en resultatförbättring från året innan med drygt 400 000
kronor.
Kuggaviksgården är
alltså en anläggning i
medvind och dess styrelse ser framåt med tillförsikt. Dessvärre brottas
man med en del likviditetsproblem, men hoppas
på en ytterligare ökning
av beläggningen bl a genom att IOGT-NTO utnyttjar sin egen anläggning mer än man gjort
hittills.
Inom kort kommer
också antalet bäddar att
utökas. Solvikskolonins
gamla utedasslänga kommer genom ideellt arbete
av IOGT-NTO-föreningarna i Dalsland att
ställas i ordning till små
rum av enkel standard
med sammanlagt 14
bäddar. Detta skulle ha
gjorts i samband med den
övriga upprustningen av
kolonin men kunde inte
ske p g a Hallandsmodellens pengar tog slut.

18.00

Pausaktiviteter
• Visning av Holms kyrka
• Tipsrunda

18.30

Supé och sångprogram med

Nina
Widegren

ANDRA DISTRIKTSÅRSMÖTEN
09.00
10.00
15.30

IOGT-NTOs Juniorförbund
Sveriges Lärares Nykterhetsförbund
Ungdomens Nykterhetsförbund

Beställning av biljetter till distriktsårsmötet görs
enklast med hjälp av talongen på sid 7, eller genom IOGT-NTOs länskansli, tel 0346 - 164 90.
Beställning måste göras senast den 7 april 2004.

IOGT-NTO Halland
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Studiekampanj
avslutad

N

Gun Svensson sjöng visor
från 1900-talet på studiekampanjsfinal.
Foto: Leif Arne Gustavsson

är det dök upp en
extra dag i almanackan – nämligen
skottdagen – passade
IOGT-NTO och NBV i
Halland på att fylla den
med final i studiekampanjen om Mitt århundrade. Cirka 50 deltagare
från sju studiecirklar och
några andra intresserade
samlades i Björkängsgården för att göra upp i en
frågetävling.

Innan tävlingen fick
deltagarna dock hjälp att
hitta den rätta stämningen
med hjälp av Gun Svensson, Veddige. Hon hade
speciellt för ändamålet
plockat ihop ett program

Birgitta Andersson, NBV, överlämnar diplom och pris till segrarlaget, bestående av från vänster Anders Johansson, Märta och Alf Larsson, Margareta Johansson och Bror-Aksel
Foto: Leif Arne Gustavsson
Jensen.

med visor från 1900-talet –
en visa från varje decennium.
Frågetävlingen blev
jämn in i det sista. Med
hjälp av de avslutande frågorna om fotbolls-VM i
Sverige 1958 och andra
världskriget kunde en seg-

Jubileumsdag till hösten

F

ör snart 125 år sedan – den 5 november 1879 – strävade några grupper av finklädda människor uppför Masthuggsbranterna i Göteborg. De sökte sig till polisen Hagmans hus i Majornas femte rote, dåvarande Fyrmästaregatan 79. Huset som
sådant var en oansenlig skapelse, men i andra våningen inrymdes en samlingslokal,
som vanligen utnyttjades av baptisterna.

Kvällen var mörk och
kuslig. Särskilt de ovana
besökarna i stadsdelen hade
besvär med den slippriga
leden uppför berget i mörker och höstregn.
Sammankomsten inleddes med ett föredrag av den
f d baptistpastorn Olov
Bergström. Han skulle presentera en i Sverige icke tidigare provad form av nykterhetsverksamhet. Dess utövare gick under benämningen Good Templars.
Ett fyrtiotal personer
var närvarande. De flesta
var män, bara ett fåtal kvinnor närvarade. Några var
baptister. Med hjälp av korrekturremsor, taffligt översatta från den amerikanska
IOGT-ritualen till en
svenskamerikansk rotvälska, genomförde Olov Bergström i det närmaste en enmansshow och bildade logen 1 Klippan – den första
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IOGT-logen i Sverige.
Betydelsefull gärning
Sedan dess har det runnit mycket vatten under
broarna och många liter
sprit nerför struparna hos
Sveriges befolkning. Det
har varit upp och det har
varit ner för nykterhetskampen. I dessa dagar
dricks det mer än någonsin
under hela 1900-talet. För
den skull har 125 års nykterhetskamp säkerligen inte
varit förgäves. Nykterhetsrörelsens närvaro har betytt
mycket för den svenska restriktiva alkoholpolitiken
och starkt bidragit till att
Sverige under många år
haft en ledande ställning
när det gällt att hålla ner
konsumtionen. Alkoholindustrin har stor respekt för
kraften i den svenska nykterhetsrörelsen och har
tvingats ta till tuffa metoder

för att hävda sig. Även om
det nu känns som att de har
övertaget skall de inte känna sig säkra. Det finns en
envishet och inneboende
kraft i IOGT-NTO, som
inte får underskattas. Vårt
enträgna arbete kommer att
nå resultat när allmänheten
märker att våra farhågor
besannas.
Nu ska vi fira!
Få organisationer kan
ståta med att leva i 125 år.
IOGT-NTOs jubileum är
därför väl värt att fira. Din
bästa present till IOGTNTO är att värva en ny
medlem. Ju fler medlemmar, desto mer kraft bakom
våra ord. Men det finns
också tid för fest.
Hur tycker du att vi ska
fira? Kom fram med dina
idéer, t ex på distriktsårsmötet den 17 april i Holms
bygdegård.

IOGT-NTO Halland

rande studiecirkel koras.
Bäst lyckades den kombinerade studiecirkeln med
deltagare från Brofästet i
Falkenberg och Fridhem i
Ullared. Konkurrensen var
dock hård, främst från Brofästets andra cirkel, en av
Framtidens, Falkenberg,
båda cirklar samt Ådalen,
Åled.
Priset till bästa cirkel
var ett kulturprogram värt 2
000 kr. Vad och när bestämmer segraren. Det enda
kravet är att det skall vara
utåtriktat och utnyttjas
under 2004.
Framåt för cirklar
Som avslutning berättade Birgitta Andersson,
NBV att studiecirkelverksamheten inom IOGT-NTO
efter några års tillbakagång
nu börjat öka, vilket hon
tyckte var glädjande.
– Det är ju inte bara för
kunskaperna skull studiecirklar är viktiga, sade hon.
De är ju också en viktig social faktor genom den gemenskap som skapas i
grupperna.
Till kommande hösten
planeras en ny studiekampanj. Vilket ämne den
kommer att behandla är inte
bestämt än.

Kustvärnet
varit i Halland ett flertal
gånger), Ung & kung (ny
föräldrastudiecirkel) och
Prime for Life är några exempel.

Alla ben avklarade

N

u har IOGT-NTO Halland klarat av alla tre benen i IOGT-NTOs mål- och verksamhetsinriktning.
Sedan kongressen 2001 har ju IOGT-NTOs arbete varit
indelat i tre områden: Alkohol- och narkotikapolitiskt
arbete, Förebyggande arbete och Socialt arbete. För
att skapa kunskap om de olika delarna har IOGT-NTOdistriktet inbjudit till en konferens kring respektive
tema.
EU-kamp
I november gästade Sofia Modigh, verksamhetsansvarig för det alkohol- och
narkotikapolitiska arbetet,
Falkenberg och berättade
om förbundets insatser
inom opinionsbildningen.
Bl a satsar man mycket

Sofia Modigh, ansvarig för
arbetet med alkohol– och
narkotikapolitiken.
Foto: Leif Arne Gustavsson

1000klubben

De två första medlemmarna i den nystartade
1000-klubben heter Torsten Friberg och Alva
Strandberg, förbundsdirektör för IOGT-NTO resp
förbundsstyrelseledamot.
De utmanar dig att sätta in
1 000 kr på postgiro 72 56
72-0. Influtna pengar
kommer att användas för
olika insatser på Kuggaviksgården.

kraft på att arbeta på EUnivå. Vidare försöker man
delta på alla partiers kongresser. Hon poängterade
dock att det måste göras
mycket gräsrotsarbete på Per-Åke Lundin, förebyggargeneral.
detta område också. Många
Foto: Leif Arne Gustavsson
av besluten kring praktisk
alkoholpolitik ligger idag
Varberg informerade Perpå den kommunala nivån.
Det är framför allt tre Åke Lundin, verksamhetsansvarig för det förebygpunkter, som är viktiga:
gande arbetet, om det batte Bibehållna alkoholri av metoder, som IOGTskatter
NTO tagit fram. Stark &
 Kamp mot alkoholreklar (med försöksverksamklamen
 Kommunernas möjlig- het i Falkenberg och Laholm), forumteaterföreställhet att verka alkoholningen Föräldrafällan (som
politiskt
kommer till Falkenberg i
I februari hölls konfemaj), Internetresan (som
rensen om förebyggeriet. I

Färdigutvecklat
– Nu ska vi inte utveckla fler metoder. Nu gäller
det att kombinera dem och
komma ut med budskapet,
sa Per-Åke Lundin. Därför
kommer IOGT-NTO att
utse tio platser – geografiskt väl spridda över landet – som projektorter för
att testa hur förebyggarinsatserna fungerar. Falkenberg är en av tjugo orter,
som ansökt om att få bli
utvald.
Enstaka informationsinsatser och media-insatser är
nämligen inte särskilt effektiva. De måste genomföras
på ett genomtänkt sätt och i
kombination med varandra
och opinionsbildningsarbete.
Konferensen om det
sociala arbetet genomfördes
i november 2002.
Leif Arne Gustavsson

IOGT-NTO sammanfattar
aktivt år

D

et har varit ett händelserikt år 2003. I varje fall när IOGT-NTO Halland sammanställer det som skett i sin verksamhetsberättelse, som kommer att föreläggas distriktsårsmötet i Holms bygdegård den 17 april.

Det gångna verksamhetsåret är det första, som
varit upplagt enligt den
mål- och verksamhetsinriktning med tre ben
(alkohol- och narkotikapolitiskt, förebyggande och
socialt arbete) och som
fastställdes av IOGT-NTOs
kongress i Stockholm 2001.
Indelningen har givit
IOGT-NTO en tydligare
profil och en mängd aktiviteter har utförts i alla ben.
Det krävs dock mer arbete
för att nå IOGT-NTOs vision – en värld, där alkohol
och andra droger inte hindrar människor att leva ett
fritt och rikt liv.
Bland de aktiviteter som

märkts under 2003 finns
Folknykterhetens vecka
med ett flertal möten med
politiker och allmänhet
samt föreläsningar om internetresan och alkoholens
kostnader. Försök att komma igång med Stark & klarverksamhet riktad till familjer har gjorts, men det
har varit svårt att uppbringa
föräldrarnas intresse.
Ett glädjeämne är också
att medlemsvärvningen
ökar. För första gången på
flera år uppvägs antalet avlidna medlemmar av antalet
nya, men dessvärre har en
grupp också lämnat IOGTNTO av andra skäl. Medlemsantalet har därför

IOGT-NTO Halland

minskat något under 2003.
Studiecirkelverksamheten har däremot ökat efter
flera års tillbakagång. 2003
genomfördes 35 studiecirklar i IOGT-NTO-föreningarna i Halland. Det var 14
fler än 2002. Även antalet
kulturprogram fortsätter att
öka.
Arbetsplanen för 2004 –
2005 innehåller inga större
förändringar jämfört med
den förra. Förhoppningen
är givetvis att IOGT-NTO
och alkoholfrågan skall
uppmärksammas ännu mer
och att det skall återspeglas
i ytterligare nya medlemmar och mer verksamhet.
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Föreningarnas program
Kort från föreningsverksamheten

Falkenbergskretsen
av IOGT-NTO och NBV i
Halland inbjöd till föreläsning i Godtemplargården
den 24 nov. Det var Gunnar
Svensson, Åkraberg, som
berättade om sin bok "Mitt
århundrade" på ett mycket
underhållande sätt för ca 30
deltagare från fyra studiecirklar i Varberg och Falkenberg. Boken handlar om
1900-talets händelser i
Halland, Sverige och världen. Efteråt gavs tillfälle till
frågestund och egna minnesberättelser från det århundradet. Kaffe serverades
under gemytligt småprat,
varefter vi skiljdes åt mycket nöjda med kvällen.

Nytt ansikte på
länskansliet

Sedan den 1 mars jobbar
Margareta Svensson som
kontorist på IOGT-NTO
Hallands länskansli. Margareta arbetar halvtid
och finns på plats på förmiddagarna.

Folknykterhetens vecka!

17 – 23 maj
2004
Information till din förening och i lokalpressen
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Datum Tid

Förening

Aktivitet/plats

19 mars
21 mars
21 mars
21 mars
22 mars
25 mars
27 mars

19.00
14.00
17.00
19.00
19.00
19.00
09.00

Falkenbergskretsen
Södra kretsen
Leon Gambetta
Ådalen
Fasta Förbundet
Magnus Stenbock
Framtiden/Vifem

28 mars
31 mars
1 april
2 april
3 april

14.00
14.00
09.00
19.00
09.00

Våxtorps Lycka
Halmstads Vapen
Åsa
Brofästet
Framtiden/Vifem

4 april
4 april
5 april
7 april
8 april
8 april
14 april
14 april
15 april
17 april
18 april
19 april
22 april
24 april
25 april
25 april
25 april
25 april
28 april

16.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
14.00
19.00
09.00
16.00
13.30
19.00
19.00
09.00

Framtiden/Vifem
Ådalen
Fasta Förbundet
Västkusten
Magnus Stenbock
Syskonringen
Halmstads Vapen
Framtiden
Åsa
Nissadalen
Ådalen
Fasta Förbundet
Magnus Stenbock
Framtiden/Vifem
Aktiv och Trofast
Våxtorps Lycka
Falkenbergskretsen
Leon Gambetta
Halmstads Vapen

Frågesport (Brofästet värd). Godtemplargården, Falkenberg
Årsmöte. Godtemplargården, Våxtorp
Sång och musik, våfflor. Godtemplargården, Varberg
Allsång. Stationshuset, Åled
Årsmöte med vår byggnadsförening. Muraregatan 30, Halmstad
Västergruppen. NTO-gården, Kärleken
Frukostträff: Kontakt med ensamheten, diakon Lennart Steen.
Godtemplargården, Falkenberg
Byggnadsföreningens årsmöte. Godtemplargården, Våxtorp
Frågesport. Muraregatan 30, Halmstad
Frukost: Hjälp tullen att pussla. Tullinsp David Hellsing. Kuggavik
Påskfest. Godtemplargården, Falkenberg
Frukostträff: Fruktigt och festligt, Elsie Fogelström, Föreningen
Fruktdrycker. Godtemplargården, Falkenberg
Allsångscafé. Godtemplargården, Falkenberg
Vårfest. Stationshuset, Åled
Vi "äggar" upp oss inför påsken. Muraregatan 30, Halmstad
Kerstin programmerar. Björkängsgården
Skärtorsdagfest. NTO-gården, Kärleken
Påskfest med ägg och sill och något därtill. Ordenshuset, Göstorp
IOGT:s luciafestligheter (nostalgi). Muraregatan 30, Halmstad
Föreningsmöte. Godtemplargården, Falkenberg
Frukost: Mitt liv i politiken. Ivar Franzén berättar minnen. Kuggavik
Efterpåskfest hos Östergrens
Utflykt till Amböke
Våren välkomnas. Muraregatan 30, Halmstad
Östergruppen. NTO-gården, Kärleken
Frukostträff: Filidurerna spelar. Godtemplargården, Falkenberg
Möte hos Ingrid Davidsson, Huleberg
Vi tittar i gamla protokoll hemma hos Ebba Johansson
Frågesport final (MHF värd). Godtemplargården, Falkenberg
Lyrikafton. Godtemplargården, Varberg
Vad är det som aldrig rostar? Vi gissar gåtor.
Muraregatan 30, Halmstad
Kalla fakta – heta rytmer. José Sepûlveda berättar och sjunger
om Chile. Kuggavik
Tipspromenad
"Holmgång" norröver. Lizzies Café, Holm
Studiebesök Veinge Specialsnickerier tillsammans med MHF-avd
Våren firas. Björkängsgården
Tunnelbygget i Båstad
Vad hände i Tylösand på 1920-talet? Muraregatan 30, Halmstad
Gökotta. Samling vid stationen, Åled
Gökotta
Boule och poesi med Ådalen. Annies Gård, Haverdal
Drogkampen. Godtemplargården, Falkenberg
Bussutflykt
Folknykterhetens dag. Godtemplargården, Falkenberg
Vårutflykt. Samling Godtemplargården, Falkenberg
Utflykt
Vårutflykt med bil
Möte hos Inga och Jan, Vilshärad
Besök i Bjärens trädgård
Holmgruppen. NTO-gården, Kärleken
Till Ann-Margret i Öja
Boule (onsdag). Stationshuset, Åled
Utflykt. Lintalund
Midsommarfest (onsdag). Stationshuset, Åled
Midsommarfest i Lynga
Utflykt med "Historier från Åsen". Utsikten, Hallandsåsen

14.00
15.00
17.00
14.00

29 april 09.00

Åsa

2 maj
3 maj
5 maj
5 maj
6 maj
12 maj
16 maj
16 maj
17 maj
17 maj
20 maj
20 maj
23 maj
26 maj
26 maj
31 maj
2 juni
3 juni
8 juni
9 juni
14 juni
23 juni
25 juni
28 juni

Ådalen
Fasta Förbundet
Syskonringen
Västkusten
Magnus Stenbock
Halmstads Vapen
Ådalen
Brofästet
Fasta Förbundet
Falkenbergskretsen
Magnus Stenbock
Falkenbergskretsen
Framtiden
Halmstads Vapen
Framtiden
Vega
Västkusten
Magnus Stenbock
Nissadalen
Ådalen
Fasta Förbundet
Ådalen
Magnus Stenbock
Fasta Förbundet

19.00
14.30
18.30
19.00
14.00
07.00
14.30
19.00

14.00
17.00
19.00
19.00
19.00
14.30
18.00
15.00
14.30

Aktiviteter märkta med

är kulturprogram i samverkan med NBV Halland.

Med reservation för ändringar och ev feltryck.

IOGT-NTO Halland

Kustvärnet

Beställning av biljetter till distriktsårsmöte i Holm den 17 april 2004
Kustvärnet
Antal

S:a kronor

………….

Eftermiddagskaffe á 20 kr ……………

………….

Aftonsupé á 120 kr

……………

Skicka beställningen senast den 7 april 2004 till
IOGT-NTO Halland, Box 175, 311 22 Falkenberg,
eller faxa till 0346 – 845 75,
eller e-posta till info.iogtntohall@telia.com.
Biljetterna betalas kontant på distriktsårsmötet.

Totalt kronor

……………

Namn:

…………………………………………..…………………………..

Tel: ………………………………

Adress:

………………………………………………….……………..

Postadress:

……………………………………………………………………………………………………………….

Förening: ………………………………

Önskemål om särskild kost: ……………………………………………………….…………………………………………
………………………………………………………………………………………….…………………………………….

Del 4

Titta in i vårt arki v …

O

ch Du kommer att bli förvånad över vilken förändring som håller på att ske. Inte så att vi har
flyttat in i några större och finare lokaler. Nej, det behövs inte, de är bra som de är. Men en nygammal
dröm håller så sakteliga på att förändra vårt sedan 30talet verkande arkiv. Vi har blivit visuella. Och det är
fint det.
Ja, själv kanske jag inte
förstår vidden av det hela,
men de som gör det säger
att så skall ett arkiv se ut i
dag. Och inget annat gäller.
Eftersom jag själv för länge
sedan har passerat både
nedre och övre gränsen för
full dataförståelse ser jag
med förvåning och förtjusning hur innehållet hos den
ena arkivbildaren efter den
andra hamnar i en egen liten datavärld, där allt är
förändrat och ändå är sig så
likt. Och oavsett om jag

Mogendans
Kr Himmelfärdsdag
kl 19.00

Godtemplargården,
Varberg

Entre: 60 kr
Medtag kaffekorg
IOGT-NTO Leon Gambetta
NBV

begriper eller inte begriper
hur det går till, så kan jag i
alla fall förstå slutresultatet.
Och då begriper även jag att
något radikalt håller på att
hända i vårt kära Arkiv.
Från låda till fil
Snyggt, prydligt och
modernt ligger så småningom alla arkivbildarnas med Johan Davidsson skapar ny ordning i nykterhetsrörelsens
Foto: Andreas Modin
svett och möda sedan historia.
många år tillbaka hopsamlade alster i en egen datafil / och som inte ens i tanken stenar att röja undan. Redan
undrar om det heter så?/ kunde drömma om denna idag har ett 80-tal arkivbildare hamnat i rätt fålla, men
och bara längtar efter att bli nya verklighet.
många återstår. Och utan
betittade av morgondaDrömmar blir sanna
En dröm som bara kun- bistånd från våra bidragsgigens – föralldel även dagens – människor, som så nat bli verklighet med benä- vare och en gemensam arhett eftersträvar att hitta de get bistånd av anskaffade betsinsats står vi oss slätt.
kunskaper som går att fin- pengar från Riksarkivet och Därför vädjar vi till er alla
na via de förteckningar som Hallands Arkivförbund. om hjälp att hitta nya sponfinns i denna dator och som Samt inte minst med hjälp sorer så att denna omtalade
via samma maskin också av en inhyrd expert – Johan dröm så småningom skall
skall förmedlas till en kom- Davidsson heter han – och kunna förverkligas och
mande yngre generation. En som tillsammans med Inger Nykterhetsfolkets länsarkiv
generation som sedan bar- Axelssons detektivarbete skall kunna bli en fullvärdig
naåldern förstår datatekni- med att få det, nu på olika medlem i den halländska
ken lika bra som min gene- ställen, spridda materialet arkivvärlden till glädje och
ration kämpade med ABC- från respektive arkivbildare nytta för oss alla. Så, som
boken. Visst är väl detta en samlat till en enda enhet. På sagt………
utveckling av stor dignitet? så sätt närmar vi oss så sakTITTA GÄRNA IN
En dignitet, som arkivets teliga det uppsatta målet.
I ARKIVET!
Men det är en lång väg
grundare – Werner Johan… tycker Bengt Lindqvist
son – storögt hade ifrågasatt att vandra och många stöte-

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).

Bland knuttar och moppar

M

assor av tvåhjulingar gick att hitta på
mässa i Visningshallen i Falkenberg
den 6 – 8 februari. Anledningen var en motorcykel-, moped- och cykelmässa, som under de tre dagarna lockade över 10 000 besökare. Bland alla utställare fanns också IOGTNTO och MHF med en gemensam monter.
Temat anknöt givetvis till trafik och självklart gällde informationen att alkohol och
trafik är två saker som inte hör ihop. Ändå är
16 000 onyktra förare ute på de svenska vägarna varje dag. Risken att möta någon som
kör berusad är således alldeles för stor. Mässbesökarna höll med om det, men konstaterade också att fylleri på tvåhjuling inte är så
vanligt. Man kommer väl helt enkelt inte så
långt på två hjul med balansnedsättande
bränsle innanför västen.

B

Ulf Johansson och Gunnar Bengtsson
smakar IOGT-NTO-kola på tvåhjulsmässa
i Falkenberg.
(Foto: Leif Arne Gustavsson)

Eldsjäl på frammarsch

D

et går bra för IOGT-NTOs Eldsjälsaktiefonder. Efter en period med mycket neråt
på börsen vänder kurvan uppåt istället. Fondvolymen i Eldsjäl ökade med cirka
40 procent under 2003. Ökning består av en kombination av stigande börskurser
och inflöde av nytt kapital genom ökat sparande av befintliga kunder samt många
nya kunder.
Den ökade volymen
innebär också att det blir
mer gåvopengar till de

IOGT-NTO-föreningar och
andra organisationer, som
är förmånstagare. Inom kort
kommer drygt 1 miljon kronor att betalas ut, vilket är
ungefär 300 000 kr mer än
förra året.
Eldsjäl toppar
Enligt Folksams Etikfondindex var de båda fonderna i Eldsjäl de som lyck-
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Sjung
med oss

ades bäst under 2003. Genomsnittsavkastningen för
de etiska fonderna under
2003 var 17,1 procent. Eldsjäl 2 var i topp med 44,1
procent och sedan följde
Eldsjäl 1 med 42,5 procent.
Detta kan jämföras med ”de
vanliga” Sverigefonderna
som nådde 32,5 procent.

IOGT-NTO Halland

orås
IOGT-NTOkör har på begäran
spelat in en CD-skiva med
15 populära rörelse- och
andra sånger ur Folkrörelsesångboken. Skivan är
tänkt att användas vid föreningsmöten och i andra
sammanhang, som ackompanjemang vid unison
sång. Tyvärr saknas ju
musiken vid många möten. Skivan är också populär att spela av medlemmar eller tidigare medlemmar som minne från förr.
Skivan kostar 100 kronor + porto (25 kr). Det
finns också möjlighet att
få kassettband till samma
pris.
Beställ skivan från Borås IOGT-NTO-krets, tel
033 – 10 53 09, kören genom Bengt Lindh, tel
033 – 24 17 29, eller från
IOGT-NTOs internetbutik: www.iogt.se

