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talsmiljö, en husvagn, lite
vild camping, en bestämd
mamma, en underlägsen pappa, en
ung dotter, en ornitolog och två bovar. Där har ni ingredienserna som
behövs för att det skall bli fullständigt förvirrat i Hyltebruks IOGT-NTOs
midsommarfars ”Fint ska de va, sa
fru Vridenstolpe” i Tiraholm.
Storstadsfamiljen Vridenstolpe
från Värnamo kommer till sin husvagn, vilt uppställd vid Bolmens
strand och finner till hustruns stora
förtrytelse att någon haft fräckheten
att slå upp ett tält alldeles intill deras
sommarparadis. När det sedan visar

Förvirrat och kul
sig vara en ung ornitolog som äger tältet blir det inte bättre. Omsorgen om
den unga dottern är stor och att hon
skulle få träffa en pojke är bara inte
tänkbart. Dottern lyckas ändå fly ut
på ängen tillsammans med den unge
fågelskådaren för att spana in sädesskvättare och brushane. Eller var det
sädesärla och stenskvätta?
Ytterligare problem uppstår när två
bovar kommer till platsen, där de
grävt ner bytet från en silverstöld i en
närbelägen kyrka och finner en hus-

vagn stående precis på gömstället.
Goda råd är nu dyra om det skall gå
att komma åt stöldgodset.
Under drygt en timmas tid roas
publiken av förvecklingar, humoristiska vändningar och sånginslag i detta
originalverk av Totte Ljunggren, väl
framfört av Annelie Ljungqvist, Rosiann Robertsson, Peter Henningsson,
Sören Bjärnborg, Jahn Stenström och
Totte Ljunggren.
Leif Arne Gustavsson
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IOGT-NTOs distriktsstyrelse:

Sänk införselnivån – inte skatten!

S

verige behöver tuffa och
självständiga politiker – inte
mesar som går i andra länders ledband. Så avslutades det brev IOGTNTO Hallands styrelse skickade till
statsminister Göran Persson i början av augusti. Hälsningen föranleddes av statsministerns uttalande
vid ett nordiskt statsministermöte
på Island om att han överväger en
sänkning av alkoholskatterna för
att få bort den enorma gränshandeln med alkohol.
– Alkohol är inte en vara vilken
som helst. Det är en drog, visserligen legal, som måste hanteras med
respekt. Sätt en rimlig gräns för till-

låten införsel för alkohol istället för
att sänka skatten, uppmanar IOGTNTO Halland.
Distriktsstyrelsen anser att detta borde vara fullt möjligt med hänvisning till att folkhälsofrågorna
lyfts upp i det nya EU-fördraget.
Det bör också den tillträdande EUkommissionen ta hänsyn till och
visa förståelse för Sveriges vilja att
bedriva en nationell offensiv och
restriktiv alkoholpolitik.
– Möjligheten att sänka införselkvoterna får inte förkastas utan att
den verkligen prövas, menar styrelsen.
Leif Arne Gustavsson

Nyktra hus (1)

Ordenshuset
i Göstorp

Ordenshuset i Göstorp, Veinge, sett från
gårdssidan (ovan)
samt från vägen (t h).
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rygt en mil, lite norr
och lite österut från
Laholm , hittar vi Ordenshuset i Göstorp. Lokalen
är ursprungligen en torpstuga, som 1934 köptes av
logen Syskonringen. För
ungefär fem år sedan gjordes en stor renovering,
som bl a innebar att lokalen fick ett bra kök och
handikappanpassning. Ordenshuset klarar tillställ-
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ningar för cirka 50 personer.
Förutom juniorverksamhet och IOGT-NTOföreningens egna sammankomster används lokalen t
ex av Göstorps trivselförening, som ordnar tipspromenader, loppmarknader
och konstutställningar.

Lokalen bokas genom Asta
Berg, tel 0430 – 921 39.
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(enl alkoholinförselutredningens kartläggning)

Ì Konsumtionen av alkohol uppgick 2003 till 10,3
liter ren (100 %) alkohol per invånare 15 år och
äldre, vilket är en ökning med cirka 29 procent
sedan 1996 och drygt 4 procent sedan 2002.

Ì Under det första halvåret 2004 har alkoholkonsumtionen fortsatt att öka, för att under 12månadersperioden juli 2003 till juli 2004 uppgå till
cirka 10,6 liter ren alkohol.

Ì Den totala alkoholkonsumtionen 2003 bestod till

Pest eller kolera?

D

en 16 augusti presenterade Kent Härstedt alkoholinförselutredningens första betänkande. Det innehöll ett förslag om sänkt spritskatt
med 40 procent från den
1 januari 2005.
– Det är ett val mellan
pest och kolera, menade
utredaren. Antingen fortsätter alkoholen att forsa
in över gränserna eller så
ändrar vi inköpsvanorna
tillbaka till Systembolaget
så att totalkonsumtionen
ökar med 8 procent.
Utredningen har arbetat helt självständigt utan
inblandning av någon part,
varken alkoholindustrin
eller IOGT-NTO (Härstedt uttryckte sig faktiskt
så på presskonferensen).
Man tycks inte ha haft
en tanke på andra sätt att
begränsa tillgången på alkohol, utan har helt enkelt
lagt sig för EU och den fria
marknadens principer.
Lyckligtvis finns det i riksdagen både enskilda riksdagsledamöter i de flesta
partierna och partigrupper,
som istället förespråkar
samma förslag som IOGTNTO, nämligen en begränsning av privatinförseln av alkohol från utlandet, inklusive EU.
Missgrepp
Helt medvetet föreslår
alkoholinförselutredningen

således en åtgärd, som
med all sannolikhet och
med allt stöd i forskningen
leder till ökade samhällsproblem. Folkhälsoaspekten kring alkoholen avser
man att återkomma med i
ett ytterligare betänkande
i januari 2005. Detta talar
mot all logik. Ett så drastiskt förslag om prissänkning måste naturligtvis
också innehålla begränsande åtgärder för att motverka de konsekvenser som
följer med ökad konsumtion.
– Att sänka spritskatten är ett allvarligt missgrepp. Billigare svensk
sprit i tillägg till billig utländsk sprit förvärrar bara
situationen och kommer
att leda till ökat socialt och
medicinskt elände, kommenterade IOGT-NTOs
förbundsordförande SvenOlov Carlsson.
– Den allvarliga utveckling vi nu ser på alkoholområdet måste istället mötas med helt andra åtgärder om vi vill förhindra att
fler barn och ungdomar
skall fara illa, ökad otrygghet på gator och torg och
ökad utslagning, menade
Sven-Olov Carlsson.
Lite positivt
Det finns dock också
några bra förslag i utredningens betänkande. För
att bekämpa den illegala

en fjärdedel av sprit, 39 procent vin, 28 procent
starköl och 8 procent folköl.

Ì Resandeinförseln svarade 2003 för 22 procent av
den totala alkoholkonsumtionen, medan 68 procent inhandlades på Systembolaget, restauranger
och i livsmedelsbutiker. Insmugglade och hemtillverkade alkoholdrycker stod för 6 resp 4 procent.

Ì Männen dricker drygt dubbelt så mycket alkohol
som kvinnorna, 14 resp 6 liter ren alkohol per vuxen. Omräknat till 40-procentig sprit motsvarar detta cirka 70 cl i veckan för männen och 30 cl för
kvinnorna. Räknat i vin (12 %) innebär det 3 flaskor i veckan för männen och 1,3 för kvinnorna.
handeln med alkohol föreslås att det inrättas speciella tullgrupper i Skåne
samt Stockholm som uteslutande skall arbeta med
brott alkohollagen och
smugglingsbrott avseende
alkohol. Vidare föreslås en
höjning av straffskalorna
för grova alkoholbrott och
olovligt innehav. Dessutom vill utredningen att
polisen skall få förbättrade
möjligheter att ingripa mot
den illegala handeln med
alkohol eftersom denna till
stor del vänder sig till ungdomar.
Vidare vill Kent Härstedt också ha en informationsinsats mot illegal alkoholhantering. Till vilken
nytta kan man undra. Massor av pengar har redan
satsats på TV-reklam, annonser med mera utan att
det verkar ha haft någon
inverkan på beteende.
Internationell pant
Slutligen kan också noteras att alkoholinförselutredningen tagit visst in-
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tryck av en motion från
IOGT-NTOs Juniorförbund i Halland till förbundets senaste kongress. Det
föreslås nämligen att Sverige skall ta initiativ till att
man inom EU tar ett samlat grepp för att lösa problemen med återvinning
av de förpackningsmaterial
som bl a den ökade införseln av alkoholdrycker för
med sig.
Leif Arne Gustavsson
Fotnot:
Hela betänkandet, som bl a innehåller en omfattande kartläggning av
svenskarnas alkoholvanor, finns att
läsa på www.regeringen.se/social.

Alkoholfritt på Bolaget
Perioden januari - april
2004 ökade Systembolagets försäljning av lättdrycker och vatten med
21,7 procent jämfört med
2003. Den totala volymen
var 144 000 liter, således
bara en ynka bråkdel av
företagets totala försäljning (106 147 000 liter).
Källa: systembolaget.se
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Inget regn på torsdagskvällar

S

Husbandskapellmästargitarristen KarlErik Persson är en av de drivande i
IOGT-NTOs allsångskvällar i Falken(Foto: Leif Arne Gustavsson)
berg.

ommaren må ha
varit regnig, åtminstone till en början, men
på torsdagskvällarna kom
det inte en droppe på
IOGT-NTOs allsångskvällar i Godtemplargårdens
trädgård. Och trots mörka
och hotande regnmoln
kom ändå några hundra
eller fler för att sjunga allsång till Husbandet och
låta sig underhållas av inbjudna gästartister. Bland
underhållarna fanns t ex
göingeflickan Barbro

På rymmen från regnet

Brofästare och en del andra samlade för fotografering under
bussresa till Dalsland.

12

glada
IOGTNTOare
från
falkenbergstrakten reste
den 22-23 juni 2004 med
S&S Resor till Dalsland.
Vi åkte från ett mycket
regnigt Falkenberg på
morgonen den 22 juni och
regnet förföljde oss en bra
bit upp i Västergötland.
Vid Lilla Edet hölls första
fikarasten och sedan gick
färden vidare till Skålleruds gamla 1500-tals kyrka, som vi besökte. Inte
långt härifrån låg Hantverkshuset i Upperud, som
också fick ett besök. Här
fanns många fina hantverk
att köpa eller bara studera
inrymt i ett stort gammalt
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sädesmagasin i fyra våningar.
En god lunch serverades på Håveruds hotell,
som låg vackert med utsikt
över Dalslands kanal, som
vi senare skulle åka på.
Resan gick sedan vidare
via en vacker men slingrande och smal väg till Baldersnäs herrgård, som numera ägs och drives av en
stiftelse. Herrgården ligger
på en udde i Laxsjön och
har en mycket vacker trädgård, som nog hade varit
ännu vackrare i solsken.
Men vi kunde strosa runt
utan paraplyer även om
regnet hängde i luften.
När vi på eftermidda-

gen sedan var framme i
Bengtsfors sken solen och
vi kunde gå upp på Majberget och beundra den
fina utsikten över bygden.
Här uppe låg även Halmens Hus, nordens enda
halmslöjdsmuseum, som vi
besökte. En godisfabrik i
närheten fick också ett
besök och många bar på en
godispåse när de återvände
till bussen. Härefter var
det dags att checka in på
Hotell Dalia för middag
och övernattning.
Den 23 juni åkte vi
med kanalbåten Dalslandia från Bengtsfors till Håverud genom 16 st slussar
och en akvedukt. Denna
resa tog drygt fyra timmar
men lyckligtvis serverades
middag på båten. Dalsland
visade sig från sin vackraste sida denna dag med
strålande solsken så alla
var mycket nöjda med färden. Vår buss mötte oss i
Håverud och färden gick
via Trollhättan och Göteborg till Halland och Falkenberg, som tog emot oss
med ösregn när vi återvände framåt kvällen.
Marianne Karlsson
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Svensson, men i första
hand lokala förmågor.
Detta var tredje året
med allsång i IOGTNTO-regi i Falkenberg.
Förutom de traditionella
allsångskvällarna ordnades
också en specialkväll med
läsarsånger med Strängmusikkåren från Jönköping. Också denna kväll
fylldes de nyinköpta stolarna.

Jubileumstider
125 år är en lång tid.
Räknat bakåt i tiden blir
det 1879. Det var då det
började.
Kvällen den 5 november 1879 strävade nämligen några grupper av finklädda mötesdeltagare
uppför Masthuggsbranterna i Göteborg. Man
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. Den
brukade utnyttjas 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
(Forts. på sidan 5)

Kustvärnet

Titta in i vårt arki v …

Under denna rubrik kommer information kring NBV
Hallands verksamhet fortsättningsvis införas i Kustvärnet.

Här kommer en kort presentation av personalen, som
består av:
Verksamhetschef Robert Lychou
0733-743708
(Halmstad och Varberg)
Studiekonsulenter:
Birgitta Clausson (Varberg)
0733-838220
Lotta Callander (Varberg)
0733-498989
Birgitta Andersson (Varberg)
0706-963626
Elsie Streijffert (Halmstad)
0733-838361
Linda Persson (Halmstad)
0733-838360
Jose Sepulveda (Halmstad)
0733-893409
Amou Jobe (Halmstad)
0733-893407
Kontoret i Varberg
Telefon 0340-67 50 70/71, telefax 0340-873 04.
Kontoret i Halmstad
Telefon 035-21 13 12, telefax 035-10 85 74.
Ring om ni har några frågor kring studiecirklar eller kulturarrangemang!

NBV-Aktuellt
Söndagen den 19 september hålls höstupptakt på
Prästgatan 27 i Varberg kl 11.00-15.00. På programmet utställning i luffarslöjd, smide och träslöjd. Prova
på avslappning. Musik. Presentation av studiecirkel
kring Harry Martinsson.
Anmälan till kontoret i Varberg senast 13 september.

Medverkan av IOGT-NTOaren
och Martinsson-kännaren
Bengt Beijmar, Jämshög.

Studieprogram för höstens aktiviteter finns på kontoren i Halmstad
och Varberg.
Mer information finns på vår hemsida: www.nbv.se/halland

(Forts. från sidan 4)

var närvarande. De flesta
var män. Några var baptister. Men det fanns också
ett fåtal kvinnor närvarande. Fru Fischer och Erika
Johansson, som var med,
fick bevittna bröderna Fischers och Strömbergs
upphöjelse till ämbeten
med märkligt klingande
amerikanska benämningar.

De skulle för övrigt själva
bli upphöjda till värdiga
poster. Några dagar senare
fick de till och med följa
med till fotografen. Med
sin blida fägring skulle de
öka behaget i den bildframställning som skulle
sändas över Atlanten och
göra alla läsare av svenskamerikanen Adolph Peterssons ”Monitoren” un-

Del 6

Du är alltid lika
välkommen
… men jag förstår dig om
du så här i semestertider
med en klarblå himmel
och 30 grader varmt i
skuggan utanför fönstret
kanske vill ägna dig åt
andra aktiviteter än att
fördjupa dig i vår rörelses
gamla fina historia. Därför skall jag inte här och
nu berätta om de intressanta ting från svunna
dagar som vårt arkiv
gömmer, utan istället
puffa för den nära framtiden.
Jag tänker då på lördagen den 13 november
2004. För då är det tänkt
att vi skall ägna oss åt ARKIVENS DAG – denna
kulturhändelse som varje
arkiv varje år genomför – i
vårt fall gemensamt med
Hallands Arkivförbund.
Det är nämligen så att (jag
citerar) ”Hallands Arkiv-

förbund avser att låta
aktiviteterna för Arkivens dag kompletteras
med en lokal arkivhändelse en vardag dessförinnan, såsom en insäljningsaktivitet inför Arkivens dag, då de flesta
arki vorganisatio ne r,
hembygdsföreningar m
fl i länet har öppet hus.
Denna föraktivitet avses rotera mellan kommunernas huvudorter
som därigenom får fokus respektive år. Därderkunniga om att en loge
hade bildats i det gamla
landet.
Åter till mötet så tyckte nog många att det var
lite egendomligt med de
tillslutna dörrarna. Det var
man inte van vid i folkligt
svenskt mötesliv. Men
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igenom uppmärksammas den lokala arkivinformationen som en
viktig källa till kommunens kulturhistoria, en
information som kan
kompletteras med minnesinsamlingar. Denna
senare verksamhet kan
lämpligen bedrivas i
form av studiecirklar.
Förra året fanns en sådan aktivitet under Arkivens dag den 8 november 2003 på Högskolan i Halmstad. I år
planeras en dylik aktivitet i Falkenberg den 3
november 2004 i samarbete med kommunarkivet och kommunarkivarie Samuel Lindeborg
samt med huvudbiblioteken och förste bibliotekarie Magnus Nylén.”
Det är med dessa händelser som bakgrund som
jag redan nu ber dig boka
in de aktuella dagarna i
din almanacka.
Det tycker i all fall
Bengt Lindqvist
man var inte helt oförberedda. Några dagar tidigare
hade Olov Bergström nämligen på eget bevåg utlyst
ett stort nykterhetsmöte i
Haga i Göteborgs Arbetareförenings stora sal. Där
hade han inför 400 perso(Forts. på sidan 6)
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ner berättat om Godtemplarordens arbetssätt
och principer och ett tiotal personer antecknade
sig vid det tillfället för
medlemskap om en loge
skulle bildas. Bergström
hade också argumenterat
för bildandet av en godtemplarloge i tidningen
Nordstiernan.
Bara smeden Beckman
protesterade mot de
stängda dörrarna.
– Jag vill inte vara med
om hemliga möten och
låsta dörrar!, deklarerade
han och blev till övrigas
förnöjelse utsläppt ur lokalen.
Därmed kunde ceremonierna fortgå för att
konstituera logen, som
fick ordningsnummer 1
och benämningen Klippan. Som hjälp hade Bergström korrekturremsor
med texterna ur den amerikanska ritualen översatt
till en betagande svenskamerikansk rotvälska. Föreställningen blev nog därigenom mer enmansteater

MOGENDANS

i rök– och drogfri miljö

LÖRDAG DEN 2/10
kl 19.00 - 22.00

Godtemplargården, Varberg

Kalles trio
Inträde: 60 kr
Medtag kaffekorg.
Arr: IOGT-NTO Leon Gambetta

än vad som egentligen var
avsett.
En av deltagarna
beskrev senare mötet så
här:
”Ingen mer än den officierande ansågs behöva
säga något. Det var tyst i
salen, och det låg andakt
över det hela.”
Andakten varade dock
inte så länge för det stod
inte på förrän de som varit
så ense utvecklade hetta
och orensonlighet och började bekämpa varandra.
Vilket antagligen inte var
så konstigt i en sådan nymodighet som den första
svenska godtemplarlogen.
Resten är historia.
Källor:
De visade vägen /Arne Svensson
(Sober 1979)
Det måste bli annat av, sa Olof
Bergström /Bertil Lindberg (Sober
1991)

IOGT-NTO Halland inbjuder för fjärde året till

Datum:
Tid:
Plats:
Innehåll:

Lördagen den 18 september 2004
Kl 9.00—17.00
Godtemplargården, Torgg 5, Falkenberg
Socialt arbete i praktiken:
Frukostmöte med underhållning

Alkoholpolitiskt arbete:
Hett i debatten, om alkoholskatter med mera

Förebyggande arbete:
Prime for life, en ny metod

Medverkan av ”frukostgruppen” Vifem i Falkenberg, Carin Häregård, kompetens och metodutvecklare, IOGT-NTO, Leif Arne
Gustavsson, verksamhetschef IOGT-NTO Halland
Avgift:
Anmälan:

150 kr per person
Omedelbart till IOGT-NTOs länskansli,
tel 0346 – 164 90

Välkommen!

Föreningarnas program
Datum Tid
10 sept 13.00

Förening
Brofästet

11 sept 13.00
12 sept
12 sept 15.00

Magnus Stenbock
Aktiv och Trofast
Leon Gambetta

12 sept 15.00
13 sept 19.00

Framtiden/Vifem
Fasta Förbundet

18 sept 09.00
19 sept 11.00

Framtiden/Vifem
NBV

19 sept 14.00
19 sept 19.00
22 sept 14.00

Våxtorps Lycka
Ådalen
Halmstads Vapen

23 sept 09.00

Leon Gambetta

23 sept 19.00
25 sept 19.00
27 sept 19.00

Magnus Stenbock
Leon Gambetta
Fasta Förbundet

30 sept
2 okt
2 okt
3 okt
6 okt

09.00
09.00
13.30
19.00
14.00

Åsa
Framtiden/Vifem
Syskonringen
Ådalen
Halmstads Vapen

6 okt
7 okt

19.00
19.00

Västkusten
Magnus Stenbock

8 okt

19.00

Falkenbergskretsen

Aktiviteter märkta med

Aktivitet/plats
Eftermiddagsutflykt till Lilla Hamragårdens Hemslöjdsmuseum,
Åsa
Bussutflykt till Snapphanebygden
Möte hos Vera och Stig-Göran Andreasson, Hyltan
Upptaktsmöte. Studieinformation av NBV.
Godtemplargården, Varberg
Allsång. Godtemplargården, Falkenberg
Startmöte: Soppa. Studieinformation om Harry Martinsson.
Murareg 30, Halmstad
Frukostträff. Godtemplargården, Falkenberg
Öppet hus – höstens aktiviteter i Varberg/Falkenberg. Kultur för
alla sinnen. Godtemplargården, Varberg
Vi tittar i gamla protokoll hemma hos Svea o Malte Gustavsson
Programkommittén tackar för sig. Stationshuset, Åled
Vi läser ur Kerstin Ekmans bok "Springkällan".
Murareg 30, Halmstad
Kulturcafé med Karl-Olof Andersson.
Godtemplargården, Varberg
Kärleksgruppen. NTO-gården, Kärleken
Mogendans. Kalles Trio. Godtemplargården, Varberg
Gympaprogram för seniorer. Anita Sjögren visar, instruerar,
övar. Murareg 30, Halmstad
Torsdagsfrukost. Kuggavikgården
Frukostträff. Godtemplargården, Falkenberg
Sommarminne. Ordenshuset, Göstorp
Studieupptakt. Stationshuset, Åled
Varför blommar inte hembiträdet undrar "Cello".
Murareg 30, Halmstad
Tävlingsdags. Björkängsgården
Musikafton m Lasse Svensson o Stig Hulander.
NTO-gården, Kärleken
Frågesport (Brofästet värd). Godtemplargården, Falkenberg
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Kustvärnet

Föreningarnas program

VÄSTKUSTEN: Omringad
av Varbergs västra golfbana vid Himle bor Inger
och Åke Bengtsson. Där
har de under några år ägnat sig åt att anlägga en
trädgård som nu är en av
de vackraste i Sverige.
Förra hösten var de med i
”öppen trädgård” och
hade 1 500 besökare på
en enda dag. En skön junikväll besökte 15 personer från Västkusten,
Björkäng, trädgården och
trädgårdsmästarna själva
guidade bland blommor,
blad och dammar. Efter
rundvandringen avnjöts
medhavda kaffekorgar i
kvällssolen på altanen.

` ``
FALKENBERGSKRETSEN:
På midsommaraftonens
eftermiddag samlades 24
IOGT-NTOare från Falkenbergskretsen i Ätraforsgården för att fira traditionell midsommar.
Först kläddes stången,
som blev mycket vacker.
Därefter restes den under det att Gunvor Brolin
spelade på sin fiol. Gunvor ledde sedan dansen
och lekarna kring stången. Det hoppade både
grodor, grisar och elefanter i gräset, sedan sjöng vi
om musikanterna och sist
blev det både karusellen
och raketen. Härefter smakade den medhavda sillen och nypotatisen
mycket gott. En promenad i de fina omgivningarna hann vi med innan
kaffe med tilltugg serverades.

` ``
IOGT-NTO Halland
Länskansli
Box 175, 311 22 Falkenberg

Tel 0346 – 164 90
Öppet vardagar
kl 8.30 - 12.00

Datum Tid

Förening

10 okt

15.00

Leon Gambetta

10 okt
11 okt
14 okt
16 okt
17 okt
17 okt
17 okt
17 okt
20 okt
21 okt
21 okt

15.00
19.00
09.00
09.00
15.00
15.00
17.00
18.00
14.00
19.00
09.00

24 okt
25 okt

19.00

28 okt
30 okt
31 okt
3 nov
3 nov
4 nov
5 nov
7 nov
7 nov
8 nov
11 nov
11 nov
11 nov
11 nov
12 nov
13 nov
14 nov
17 nov
18 nov

09.00
09.00
14.00
14.00
19.00
19.00
19.00
19.00
15.00
19.00
09.00

19.45
19.00
09.00
15.00
14.00
09.00

18 nov
21 nov
21 nov
21 nov

19.00
14.00
18.00
15.00

21 nov 13.30
21 nov
22 nov
25 nov
28 nov
1 dec

19.00
19.00
09.00
14.00
14.00

1 dec
4 dec
5 dec
5 dec
6 dec
10 dec
11 dec
11 dec
15 dec
16 dec

19.00
18.00
15.00
19.00
19.00
19.00
14.00
19.00
09.00

Aktivitet/plats

Möte. Då hörs en ton; Jonny spelar och berättar.
Godtemplargården, Varberg
Framtiden/Vifem
Allsång. Godtemplargården, Falkenberg
Fasta Förbundet
Höstauktion för välgörande ändamål. Murareg 30, Halmstad
Åsa
Torsdagsfrukost. Kuggaviksgården
Framtiden/Vifem
Frukostträff. Godtemplargården, Falkenberg
Syskonringen/Kretsen Studiestart. Ordenshuset, Göstorp
Ådalen
Familjeprogram. Stationshuset, Åled
Framtiden
Möte. Bilder från Tibet. Godtemplargården, Falkenberg
Vega
Brödernas afton. Bråvalla
Halmstads Vapen
Klässbols väverier, ett familjeföretag. Murareg 30, Halmstad
Magnus Stenbock
Furugruppen. NTO-gården, Kärleken
Leon Gambetta
Kulturcafé med Helge Kärrbrant. Allsång.
Godtemplargården, Varberg
Leon Gambetta
FN-dagen. Godtemplargården, Varberg
Fasta Förbundet
Höstfest med besök av sångarparet Werner.
Murareg 30, Halmstad
Åsa
Torsdagsfrukost. Kuggaviksgården
Framtiden/Vifem
Frukostträff. Godtemplargården, Falkenberg
Våxtorps Lycka
Arbetsmöte hemma hos Ebba Johansson, Kyrkvägen
Halmstads Vapen
Vi firar våra jubilarer. Murareg 30, Halmstad
Västkusten
Nostalgisk afton. Björkängsgården
Magnus Stenbock
Kulturprogram. NTO-gården, Kärleken
Brofästet
Kalkonfest. Godtemplargården, Falkenberg
Ådalen
IOGT 125 år. Stationshuset, Åled
Leon Gambetta
Bilder från Irland. Godtemplargården, Varberg
Fasta Förbundet
Rörelsens dag (i dubbel bemärkelse!). Murareg 30, Halmstad
Åsa
Torsdagsfrukost. Kuggaviksgården
Magnus Stenbock
Pumpen
Aktiv och Trofast
Pumpen hos Birgitta och Gunnar Svensson, Aftonv 8, Halmstad
Framtiden
Pumpen. Falkenbergs bibliotek
Falkenbergskretsen Frågesport (Fridhem värd). Mariagården, Ullared
Framtiden/Vifem
Frukostträff. Godtemplargården, Falkenberg
Framtiden/Vifem
Allsång. Godtemplargården, Falkenberg
Halmstads Vapen
Så här var det på Kanarieöarna 1968. Murareg 30, Halmstad
Leon Gambetta
Kulturcafé med Amu Jobe, som sjunger och spelar.
Godtemplargården, Varberg
Magnus Stenbock
Västergruppen. NTO-gården, Kärleken
Framtiden
Kalkonmiddag (anmälan krävs). Godtemplargården, Falkenberg
Vega
Pysselafton hos Berit i Sperlingsholm
Leon Gambetta
Allsång. Rolf Träff sjunger med oss.
Godtemplargården, Varberg
Syskonringen
Inbjudningsmöte. Margareta Enström: Thailandsminnen.
Ordenshuset, Göstorp
Ådalen
Brödernas afton. Stationshuset, Åled
Fasta Förbundet
SPRF-kören sjunger med och för oss. Murareg 30, Halmstad
Åsa
Torsdagsfrukost. Kuggaviksgården
Våxtorps Lycka
LP-fonden, hemma hos Svea och Malte Gustavsson
Halmstads Vapen
"Blå vägen" – en transportled med gamla anor.
Murareg 30, Halmstad
Västkusten
Månadsmöte. Björkängsgården
Magnus Stenbock
Flickornas Julgröt
Leon Gambetta
Möte. Lucia med tärnor. Godtemplargården, Varberg
Ådalen
Förberedelser Julbasar. Stationshuset, Åled
Fasta Förbundet
Lucia firas. Murareg 30, Halmstad
Leon Gambetta
NOBELmiddag med DANS. Godtemplargården, Varberg
Nissadalen
Luciakaffe
Ådalen
Julbasar. Stationshuset, Åled
Halmstads Vapen
Vi firar Lucia. Murareg 30, Halmstad
Leon Gambetta
Kulturcafé med julmusik. Utställning av cirkeldeltagaralster.
Godtemplargården, Varberg

Aktiviteter märkta med

är kulturprogram i samverkan med NBV 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).

”Det var bra att det inte var
några gamla tråkiga lärare”

Full fart på åttondeklassarna under UNG-kursen på Kuggaviksgården.
Foto: Kuggaviksgården

ttondeklassarnas
om den
UNG-kurs, som genomfördes på Kuggaviksgården i slutet av mars var
genomgående positiva.
Eleverna kom från Kullaviksskolan i Kungsbacka
samt Tånga- och Söderskolorna i Falkenberg.
Kursen, som pågick i tre
dagar, arrangerades av de
halländska SLN- och UNFdistrikten med lite stöd
från IOGT-NTO. De efterföljande studiecirklarna
anordnas av NBV.

Å omdömen

UNG är namnet på ett
studiematerial, som vänder

8

sig till elever i grundskolans år 8. På kursen utbildas cirkelledare, som efter
utbildningen genomför
studiecirklar med sina
kompisar och därigenom
uppstår möjlighet att diskutera viktiga saker ungdomar emellan. Det kan t
ex handla om känslor, attityder och droger.
Målet med UNGverksamheten är att ungdomar skall diskutera och
lära sig mer om droger och
hur de påverkas av kompisar, media samt egna och
andras känslor. På köpet
får de genom studiecirkeln

öva sig i demokratiska processer och tänka till om sin
egen inställning till såväl
alkohol och andra droger
som kring andra viktiga
ungdomsfrågor. Dessutom
blir det spännande upplevelser under utbildningsdagarna på kursgården.
Och uppenbarligen gjorde
kursen intryck på eleverna,
eller vad sägs om följande
citat från kursutvärderingarna:

”All undervisning var bra
och jag lärde mig mycket
mer än i skolan.”
”Jag kommer att ha lättare
att tacka nej till alkohol.”
”Jag kommer att minnas
detta för vi lärde oss grejorna på ett roligt sätt.”
Men allt var inte fullt
så bra. Någon gillade inte
färgsättningen i rummet
på Kuggaviksgården. Det
rummet är numera ommålat.
Till slutet av september är ytterligare två
UNG-kurser planerade.
Leif Arne Gustavsson

IOGT-NTO Halland

Vinn på
söndag!
Nu är BingoLotto med
Gunde Svahn som programledare i full gång.
Förhoppningsvis har
förändringarna i programmet gjort det mer
spännande och intressant. Om du har missat
BingoLotto i höst så
titta på sändningen
söndagar kl 18.00 –
20.00 för att skapa dig
en uppfattning,
B i n g oL o tt o
har i många år –
och är fortfarande – en god inkomstkälla för
svenskt föreningsliv. Vilken
förening stödjer du?
Genom att köpa lotter
via IOGT-NTOs länskansli kan du gynna
IOGT-NTOs verksamhet med ditt lottköp.
Och det är enkelt. Kontakta länskansliet, tel
0346 - 164 90, och tala
om hur många lotter du
vill ha, så får du lotter
för fyra veckor i taget
hemsänt med posten
och sedan betalar du
bekvämt via bankgiro
eller postgiro.

