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Distriktets
årsmöte i
Landeryd
Sid 2 och 3

Kuggavik
klarade
stormen
Sid 5

Sid 6

Skomakare
omvänd
Sid 4

Nu finns hon
Sid 4

Full fart framåt!
Nu vänder vi uppåt!
IOGT-NTO ökade medlemsantalet 2004, såväl hela förbundet som distriktet i Halland. Nu tas nya tag för ytterligare framgångar.
4 – 9 juli 2005

Läs mer på sid 2.

Kustvärnet

Full fart framåt!
Efter flera år med minskande medlemssiffror vände utvecklingen under 2004.
Såväl i Halland som i landet som helhet ökade IOGT-NTO:s medlemsantal med 16
i Halland och 825 totalt i Sverige. Nu spänner IOGT-NTO bågen ännu hårdare
och satsar på att under 2005 värva 1000 nya medlemmar varje månad. Så
många krävs nämligen för att uppnå den målsättning, som antogs av kongressen
2001, om 42 000 medlemmar vid årets slut.
Hallands andel av värvningen uppgår till 300,
men distriktsstyrelsen vill
vara lite värre och föreslår
därför ett mål på 301
nya medlemmar i den
arbetsplan som presenteras till IOGT-NTO
Hallands distriktsårsmöte den 9 april. Med
utgångspunkt av medlemsantalet har rekryteringsbehovet brutits ner
till kommunmål. För
helt klart är att alla måste hjälpas åt om målet
skall nås. Värvningen
måste ske aktivt. Vi kan
inte vänta på att någon
kommer och ber om att få
bli medlem. Vi måste ut

och möta människor och
fråga själva. Det senaste
året har visat att det nu
blivit lättare att skaffa
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Värvarmål 20
Kungsbacka
Varberg
Falkenberg
Hylte
Halmstad
Laholm
Summa

16
76
55
26
105
23
301

medlemmar. Många reagerar faktiskt på den ökande
alkoholkonsumtionen och
de problem som följer. Ett
medlemskap i IOGTNTO blir då ett sätt att
visa sin ställning och ge
sitt stöd till en restriktiv
inriktning på alkoholpolitiken. Möjliga arenor är t ex
våra egna lokaler, som ofta
besöks av andra än IOGTNTO:s medlemmar. I alla
lokaler måste det därför
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Manusstopp
29 april
26 augusti
18 november
Ej fastställt

Utgivningsdag
27 maj
23 september
16 december
Ej fastställt

finnas material och
affischer som presenterar
IOGT-NTO
tydligt
anslaget.
IOGT-NTO
skall
också synas på mässor, marknader, festivaler och andra stora
evenemang.
Lokalt arbete
Hela arbetsplanen bygger på att det lokala arbetet skall utvecklas
inom IOGT-NTO:s alla
tre verksamhetsområden
(alkohol- och narkotikapolitiskt arbete, förebyggande arbete samt socialt arbete). För att få fart på
arbetet föreslås därför att
föreningarna inom varje
kommun gemensamt bildar en arbetsgrupp för varje verksamhetsområde. En
arbetsgrupp med ansvar för
medlemsvärvning föreslås
också. Dessa arbetsgrupper
skall ansvara för att aktiviteter genomförs (vilket
dock inte innebär att gruppens medlemmar skall göra
allt jobb) inom respektive
arbetsområde.
Alla kommuner
Förutom värvningsmålet vill distriktsstyrelsen se
att det genomförs alkoholoch narkotikapolitiska aktiviteter i samtliga kommuner i länet, exempelvis
under Folknykterhetens
vecka den 1 – 8 maj 2005,
och att föreningarna skall
vara delaktiga i den utåtriktade verksamheten.
För bra genomslag och
tyngd räcker det nämligen
inte med att distriktsstyrelsens ledamöter och
IOGT-NTO:s anställda
konsulenter är aktiva. Distriktsledningen kan inte

IOGT-NTO Halland

Halland belönades med diplom och prispengar för nettoökningen av medlemmar
2004.

vara överallt utan måste få
hjälp från den lokala nivån.
Distriktsstyrelsen föreslår att det också 2005
genomförs en samling för
föreningsordföranden, men
ser också fram emot att
föreningarna tar initiativ
och bjuder in distriktsstyrelsen till föreningsmöten.
Leif Arne Gustavsson

Handlingarna till
distriktsårsmötet på Internet

Handlingarna till distriktsårsmötet skickas till
anmälda ombud och föreningarna i pappersform.
Men i år finns de också
tillgängliga för alla intresserade genom att de läggs
ut som pdf-filer på IOGTNTO Hallands hemsida:
www.iogt.se/halland

Kuggaviksgården
Ett smultronställe på
halländska västkusten
Tel 0340 – 65 12 85 • Åsa

Kustvärnet

IOGT-NTO Halland inbjuder till

DISTRIKTSÅRSMÖTE
lördagen den 9 april 2005
i Landeryds församlingshem

Distriktsårsmötet öppnas kl 13.30 och sedan
följer årsmötesförhandlingarna med avbrott
för nedanstående programpunkter:

Jenny Gustafsson
Biståndssekreterare,
IOGT-NTO:s Internationella
Institut

Ì Sri Lanka efter tsunamin

Om IOGT-NTO-rörelsens insatser
med biståndssekreterare Jenny Gustafsson

Ì Plus skall bli mera plus

Om IOGT-NTO:s framtid med Thomas Johansson från förbundsstyrelsen

Ì Parentation

Under eftermiddagen görs också paus för kaffe.
Efter förhandlingarna visning av

Järnvägsmuseet
i Landeryd

Thomas Johansson
Ledamot i IOGT-NTO:s
förbundsstyrelse

Kl 18.30

Fler årsmöten i Landeryd
den 9 april
Kl 9.00 JUNIS – IOGT-NTO:s
Juniorförbund
(NTO-lokalen)
Kl 9.30 SLN – Sveriges Lärares
Nykterhetsförbund
(Församlingshemmet)
Lör/sön UNF – Ungdomens
Nykterhetsförbund
(NTO-lokalen)

och nöjeskväll under ledning av IOGT-NTO Hyltebruk

Lokalt musikgodis från 30-talet
Musik

!
n
e
m
m
Välko

Beställning av biljetter till distriktsårsmötet görs genom att skicka in talongen på sid 7, på IOGT-NTO
Hallands hemsida (www.iogt.se/halland/årsmöte), eller
genom IOGT-NTO:s länskansli, tel 0346 - 164 90.
Beställning måste göras senast den 30 mars 2005.
IOGT-NTO Halland
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Del 8

Titta in i vårt arki v …

I Nykterhetsfolkets länsarkiv kan man finna de mest egenartade livsöden! Här
är ett.
Skomakaremästare

Äntligen
på plats!

Gustaf Svensson

var under många år en av de mest framstående godtemplargestalterna i Halland. Han föddes 1860 i ett fattigt smålandshem och fick tidigt spänna sina vingar för egen färd ut
i livet. Han lärde skomakaryrket i Halmstad och praktiserade
sedan sitt yrke på flera platsar både inom och utom landet.
Hans inträde i Godtemplarorden är en historia av mindre vanligt slag.
Som så många andra hade
han i ungdomen fastnat i
dryckesseden. En höstkväll 1901 steg han på tåget i Halmstad för färd
norrut. Redan vid resans
början var han berusad och
sedan han ytterligare
”stärkt sig” ur den medhavda brännvinslitern blev
han av tjänstgörande konduktör kastad av tåget, då
detta stannade vid Slöinge
järnvägsstation. Här larvade han omkring, oförmögen att taga hand om sig
själv och hamnade redlös i
ett landsvägsdike i samhällets utkant.
Där omhändertogs han
av tvenne unga godtemplarflickor, Alma och Berta
Bengtsson, döttrar till logen 2733 Gnistans ledande kraft – skomakaremästaren C J Bengtsson. De
släpade in den berusade
mannen på faderns skomakarverkstad, där han fick
sova ruset av sig och sedermera också beredas
tillfälle till arbete.
Det dröjde inte länge

förrän skomakaregesällen
följde med till godtemplarlogen och den 30 september 1901 avlade han
det löfte, som gav honom
möjlighet att för all framtid avstå från varje slag av
rusdrycksbruk. Från den
dagen blev arbetet inom
och för Godtemplarorden
hans stora intresse. Där
fann han ett alltid värderat stöd för sig själv och på
samma gång en skolning i
föreningsliv och –teknik.
Det kom snart till användning inom såväl logen som
andra ideellt betonade
organisationer och något
längre fram också inom
det kommunala och politiska livet. Han hade funnit ett passande fält för
sin brinnande arbetslust.
Det dröjde inte heller
länge förrän har förenade
sitt livsöde med sin
”räddande ängel” Alma
Bengtsson och i sinom tid
övertog han också sin svärfars skomakeri, som senare
kompletterades med skoaffär.
Gustaf Svenssons arbetssätt såväl inom egna
logen, kretsen och distrik-

tet som inom de politiska
engagemangen präglades
av ”beaktad självständighet utan att därför söka
strid för stridens egen
skull”. Han föredrog hellre
medling och jämkning där
detta var möjligt.
Någonstans någon
gång (jag minns inte var)
har jag läst ”Giv Godtemplarorden tillbaka vad
den har givit Dig”. Jag inbillar mig att denne Gustaf Svensson åtskilliga
gånger påminde sig om
denna maning innan han
den 13 oktober 1933 avled
73 år gammal.
Gustaf Svenssons öde
är kanske inte helt unikt
med dock väl värt att beaktas och kanske är det
just sådana här små skildringar av våra föregångares
livsöde, som fascinerar oss
allra mest och så också
bidrar till att göra oss mer
medvetna om vårt arkivs
stora betydelse för vår rörelses historia.

Det tror i alla fall
Bengt Lindqvist
Källa:
Sigfrid Johanssons uppteckningar

Här är några webb-adresser för dig som vill hålla dig uppdaterad i drogfrågan via Internet.

Webb-tips
4

www.iogt.se
www.drugnews.nu
www.drogportalen.se
www.europanytt.no
www.alkoholkommitten.se
www.can.se
IOGT-NTO Halland

Moa Arnberg Håkansson
är UNFs fältkonsulent i
Halland.
Foto: Leif Arne Gustavsson

L

ångt om länge är
nu tjänsten som fältkonsulent i Halland besatt. Platsen har varit vakant i flera år, vilket inneburit att de halländska
UNF-föreningarna saknat
ett välbehövligt stöd.
UNF har numera inte
några distriktsanställda
konsulenter. Vid kongressen 2001 beslutade nämligen UNF att UNFförbundet är bäst skickat
att vara arbetsgivare, eftersom det i många distrikt inte ansågs finnas
tillräcklig kompetens för
att vara arbetsgivare. Totalt finns det 17 fältkonsulenter, vilket innebär
att det inte räcker till en
per distrikt. Därför får
Halland inte en UNFkonsulent helt för sig
själv. Västra Skåne ingår
också i regionen för Moa
Arnberg Håkansson, som
är den som skall hjälpa
UNF i Halland att komma på fötter igen.
Moa, som har sitt
skrivbord på Skånes distriktsexpedition i Hässleholm, vill gärna ha kontakter med IOGT-NTOföreningarna i Halland för
att prata lokal UNFverksamhet.
Leif Arne Gustavsson

Kustvärnet

Ingen motionsflod

Gudrun hälsade på

IOGT-NTO:s medlemmar i Halland tycks vara nöjda
med IOGT-NTO. I varje fall har det inte kommit en
enda motion som vill ha förändringar av verksamhet
och/eller organisation till årets distriktsårsmöte. Det går
dock fortfarande att skicka motioner till IOGT-NTO:s
kongress. De skall i så fall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 25 april 2005.
Programmet på distriktsårsmötet kommer
att bli varierat internationellt och lokalt. Dels blir
det en presentation av
IOGT-NTO:s insatser
efter tsunamin i Sri Lanka
och dels blir det tillfälle
att besöka Landeryds järnvägsmuseum. Landeryd
har ju varit en betydelsefull järnvägsknut och i maj
2004 bildade man föreningen Landeryds Järnvägsmuseum med syfte
att bevara och utveckla
den kulturhistoriskt välbehållna järnvägsmiljön i

Landeryd i allmänhet och
lokstallet i synnerhet. Nu
har man gjort ett avtal
med Banverket och förfogar därmed över godsmagasinet och lokstallet, där
man visar upp ett antal lok
och vagnar.
På kvällen blir det en
musikalisk afton i regi av
IOGT-NTO-föreningen i
Hyltebruk. Revylåtar med
lokaltext från 30-talet utlovas och sedan blir det
möjlighet att motionera
hjärnan i ett musik-kryss.
Leif Arne Gustavsson

IOGT-NTO:s utvecklingskonsulent
Eduardo Rossel
berättade om förbundets utvecklingsbidrag och
andra sätt att skaffa pengar till föreningsverksamheten
vid en träff i Falkenberg för föreningsrepresentanter den 24 januari
2005.
Foto:
Leif Arne Gustavsson

N

är orkanen Gudrun drog in över

Foto: Ann-Sofi Fritzson

Tjuvstart på nykterhetsveckan
I år tjuvstartar Folknykterhetens vecka redan söndagen
den 1 maj. Varför? Jo, för att det ger oss ett tillfälle att
synas också i första maj-tågen.
Alkoholkonsumtionen
fortsätter att öka och alkoholpolitiken luckras upp.

Pengar till verksamhetsutveckling
IOGT-NTO:s förbundsstyrelse delar ut miljoner i stöd till lokal och
regional verksamhetsutveckling. Det finns ingen
särskild ansökningstid att
ta hänsyn till. Ansökningarna behandlas successivt
och förbundsdirektör Torsten Friberg lovar snabbt
svar och motivering
om det skulle bli avslag.
En förutsättning för
att man skall få projektstöd är att aktiviteterna

eller verksamheten ligger
inom ramen för förbundets
tre verksamhetsområden
(d v s alkohol- och narkotikapolitiskt arbete, förebyggande arbete eller socialt
arbete). Dessutom skall
varje projekt ha tydliga
inslag av medlemsrekrytering. Projekten kan omfatta flera år,
men bidrag
betalas bara
för ett år i
taget. Tidigare har en-

hallandskusten fick Kuggaviksgården med Solvikskolonin verkligen känna av sitt kustnära läge.
Med full kraft tog hon
med sig massor av träd
på anläggningen. Men
samtidigt skonade hon
byggnaderna, som klarade sig från såväl fallande
träd som sönderblåsta tak
och fönster. Högt vattenstånd i havet ställde också
till lite oreda och flyttade
t ex på en del broar.

dast en mindre del av bidraget kunnat användas
till personalkostnader.
Den begränsningen har nu
tagits bort.
Ansökningarna skall
vara korta, konkreta och
innehålla budget. Projekt
med extern finansiering
kommer att prioriteras.
Senast tre månader
efter att projektet avslutats skall en enkel utvärdering skickas till förbundet.
Leif Arne Gustavsson

IOGT-NTO Halland

Vi behöver därför föra ut
vårt budskap och visa på
en fungerande alkoholpolitik.
Sedan många år har
IOGT-NTO kraftsamlat
på en vecka istället för
bara på Folknykterhetens
dag, som ju varit en helgdag då det kan vara svårt
att exempelvis möta politiker och tjänstemän som
hellre ställer upp på vardagar.
IOGT-NTO producerar centralt kampanjmaterial, som kan användas lokalt. Denna gång blir det
bl a flygblad, förstamajtågsbanderoll, talarunderlag med mera.

www.iogt.se/halland
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Nyktra
hus (2)
Nu fortsätter Kustvärnet
presentationen av IOGTNTO:s hus i Hallands län.
Den här gången har turen
kommit till NTO-lokalen i
Landeryd.

Föreningarnas program
Förening

19 mars
20 mars
20 mars
20 mars
20 mars
24 mars
30 mars
31 mars
1 april
2 april
3 april
3 april
6 april
10 april
11 april

Framtiden/Vifem S
FalkenbergskretsenS
Våxtorps Lycka
Leon Gambetta
Ådalen
Magnus Stenbock
Halmstads Vapen S
Åsa
S
Brofästet
Framtiden/Vifem S
Vega
Ådalen
Västkusten
Framtiden/Vifem S
Fasta Förbundet

09.00
14.00
14.00
15.00
19.00
19.00
14.00
09.00
18.00
09.00
18.00
19.00
19.00
15.00
19.00

Den första godtemplarlokalen i Landeryd
stod klar 1903. Marken
till lokalen skänktes av
Johan Holmberg på Norra
Landeryds gård. Han blev
också den första ordföranden i logen Linnéa.
Efter bara fem
år brann lokalen
ner i samband
med en filmvisning. Det hindrade dock inte nykterhetsivrarna i
den småländska
byn. Man byggde
snabbt upp en ny NTO-lokalen i Landeryd på ett vykort
lokal. Sitt nuva- från 1915.
rande utseende
fick den i samband med en renovering 1958.
Idag ägs lokalen av IOGTNTO-föreningen
i Hyltebruk, som
1995 köpte den
NTO-lokalen i Landeryd som den ser
av Linnéa.
Foto: Leif Arne Gustavsson
Förutom till ut idag.
IOGT-NTO:s
Lokalen bokas genom
egna aktiviteter används
Anna
och Jahn Stenström,
lokalen av föreningslivet i
tel 0345 – 108 09.
Landeryd.

K

uggaviksgården
i Åsa

ARBETSHELG
Under påsken
25-27 mars
Den som gör en insats
under arbetshelgerna
får mat och logi.
Anmälan till Östen Strandberg,
tel 0322 - 63 36 45, eller Kuggaviksgården, tel 0340 - 65 12 85

6

S Aktivitet/plats

Datum Tid

PÅSKFEST
Påskafton
26 mars kl 18.00
Påskbuffé
Underhållning
Kaffe och tårta
Påskbrasa
Fyrverkeri
Kuggaviks vänner
och Kuggaviksgården

Frukostträff. Godtemplargården, Falkenberg
Frågesport (Västkusten värd). Björkängsgården
Byggnadsföreningens årsmöte. Godtemplargården
Allsång och våfflor. Godtemplargården, Varberg
Filmafton. Stationshuset, Åled
Grabbarnas kväll. NTO-gården, Kärleken
Från ett arbetarhem på 1920-talet. Murareg 30, Halmstad
Torsdagsfrukost. Kuggaviksgården, Åsa
Vårfest. Godtemplargården, Falkenberg
Frukostträff. Godtemplargården, Falkenberg
Vårmöte i Varan
Loppmarknad. Stationshuset, Åled
Minnesmästarnas afton. Björkängsgården
Allsångseftermiddag. Godtemplargården, Falkenberg
Huka er systrar! Nu är det "gubbarna" som lägger an!
Murareg 30, Halmstad

Häng med till Stockholm för att titta på den svenska
uppsättningen av Björns&Bennys succémusikal

MAMMA MIA!
på Cirkus i Stockholm
23—24 oktober (söndag – måndag) 2005
Musikalen MAMMA MIA!
bygger på ABBAs musik 22 av
ABBAs klassiska hitlåtar ingår.
Musikalen, som spelas på svenska, handlar dock inte alls om
ABBA.
Musikalen MAMMA MIA!
utspelar sig på en liten grekisk ö.
En fyrtioårig ensamstående mamma, driver en taverna på ön. Hon
ska snart gifta bort sin dotter.
Dottern, som inte vet vem som är
hennes pappa, läser sin mammas
dagbok och förstår att det finns
tre möjliga pappor. I hemlighet
bjuder hon in dem till sitt bröllop.
En av dem är hennes pappa, men
vem?
I ensemblen finner vi bl a Reuben
Sallmander, Bengt Bauler, Sussie
Eriksson, Charlott Strandberg
och Anki Albertsson.
Niklas Strömstedt och Peter
Dalle har översatt till svenska.

IOGT-NTO Halland

Priset är 1790 kr per
person, vilket inkluderar
bussresa från Halmstad,
logi i dubbelrum samt
frukost på Rica City Hotel i Stockholm och musikalbiljett. Avbokningsskydd (frivilligt) tillkommer med 95 kr.
Antalet platser är begränsat och går till de
som anmäler sig först.
Anmälan görs till
IOGT-NTO Halland, tel
0346 - 164 90, eller via
hemsidan www.iogt.se/
halland/mammamia.

IOGT-NTO Halland
Musikalinformation:
www.mammamiathemusical.se

Kustvärnet

Beställning av biljetter till distriktsårsmöte i Landeryd den 9Kustvärnet
april 2005

Antal

S:a kronor

………….

Eftermiddagskaffe á 20 kr ……………

………….

Supé/nöjeskväll á 120 kr

Totalt kronor

……………

Skicka beställningen senast den 30 mars 2005 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.

……………

Namn:

…………………………………………..………………………….. Tel: ………………………………

Adress:

………………………………………………….……………..

Postadress:

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

Förening: ………………………………

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

 Äter ej fisk

Föreningarnas program
BROFÄSTET: Den 10 december fick vi besök av
Falkenbergs lucia 2004,
Jing Samnakpraisan, med
tärnor. De bjöd på en
mycket fin underhållning
med de traditionella juloch luciasångerna. Gunnar Bengtsson läste Viktor Rydbergs dikt
”Tomten”. Mötet, som
var ett samarrangemang
med kretsens övriga föreningar, var välbesökt.
Den här spalten är alldeles
för kort. Skicka in korta
referat från din förenings
möten och träffar till Kustvärnet. Det måste finnas
mycket att berätta!
0346 – 164 90
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Datum Tid

Förening

S Aktivitet/plats

13 april
14 april
14 april
16 april
16 april
17 april
17 april
17 april
21 april
24 april
24 april
25 april

17.00
19.00
09.00
14.00
15.00
19.00

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

27 april 14.00

Halmstads Vapen

28 april
28 april
4 maj
8 maj
9 maj
11 maj
12 maj
12 maj
22 maj
22 maj
22 maj
23 maj
25 maj
25 maj
26 maj
1 juni
5 juni
9 juni
13 juni
18 juni
23 juni
24 juni
27 juni

Åsa
Magnus Stenbock
Västkusten
Ådalen
Fasta Förbundet
Halmstads Vapen
Leon Gambetta
Magnus Stenbock
Ådalen
Vega
Brofästet
Fasta Förbundet
Halmstads Vapen
Framtiden
Magnus Stenbock
Västkusten
Ådalen
Magnus Stenbock
Fasta Förbundet
Aktiv och Trofast
Ådalen
Magnus Stenbock
Fasta Förbundet

S En epok som gått i graven. Murareg 30, Halmstad
S Torsdagsfrukost. Kuggaviksgården, Åsa
Kärleksgruppen. NTO-gården, Kärleken
S Frukostträff. Godtemplargården, Falkenberg
Vårfest hos Östergrens.
Möte hos Ingrid Davidsson, Huleberg
Vårmöte med enkel supé. Godtemplargården, Falkenberg
Tipspromenad. Stationshuset, Åled
S Kulturcafé. Godtemplargården, Varberg
Vårmöte hos Ebba Johansson, Kyrkvägen
S Lyrikafton. Godtemplargården, Varberg
S "5 miljarder kostar supen" bara i Halland. A Johnsons alkoholkostnadsutredning. Murareg 30, Halmstad
S "Allsång på Berget", en hundraårig tradition.
Murareg 30, Halmstad
S Torsdagsfrukost. Kuggaviksgården, Åsa
S Gamla Halmstad. NTO-gården, Kärleken
Vi firar Kristi himmelfärdsafton. Björkängsgården
Allsång. Stationshuset, Åled
"Holmgång". Murareg 30, Halmstad
Vem är personen ? Murareg 30, Halmstad
S Kulturcafé. Godtemplargården, Varberg
Västergruppen. NTO-gården, Kärleken
Gökotta. Stationshuset, Åled
Tipspromenad hos Inga och Jan
Gökotta
S Boule och poesi med Ådalen på Annies gård.
Utflykt. Murereg 30, Halmstad
Vårutflykt.
Avslutning på innesäsongen. NTO-gården, Kärleken
Boule-tävling med pizza. Björkängsgården
Sommarkul. Stationshuset, Åled
Ut i naturen – bilburen. NTO-gården, Kärleken
Sommarmöte på Hallandsgården.
Möte hos Birgitta och Gunnar Svensson, Mellbystrand
Midsommarfest. Stationshuset, Åled
Midsommarafton. Lynga
S Vi besöker Konstgården Ringsegård i Skrea.

14.00
09.00
19.00
09.00
13.00

09.00
19.00
19.00
19.00
15.00
14.00
09.00
19.00
07.00
17.00
15.00
14.00
19.00
19.00
19.00
19.00
15.00
18.00
14.00

Aktiviteter märkta med S är kulturprogram i samverkan med NBV Halland.

www.iogt.se/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).

Nästan en miljon!

Det sitter i håret

Givmildheten efter tsunami-katastrofen i Sydostasien
är stor. Hittills har IOGT-NTO-rörelsens föreningar och
kårer genom insamlingar och på annat sätt bidragit
med nästan en miljon kronor – 982 846 kr närmare
bestämt.

För en tid sedan kunde man i Borås Tidning läsa om att en persons alkoholvanor
går att avläsa i håret. Det beror på, säger
forskaren Christer Alling, att alkohol har
en förmåga att slå sig samman med fettsyror som finns naturligt i kroppen och
bilda nya molekyler. Alling, som är professor i medicinsk neurokemi vid Universitetssjukhuset i Lund, har medverkat i
ett schweiziskt forskningsprojekt.

Dessutom har tillkommit Sida-bidrag med 7
miljoner och bidrag från
Radiohjälpen med 8 miljoner. Med lite andra gåvor
från enskilda och företag
har IOGT-NTO-rörelsens
kunnat bidra med cirka 20
miljoner kr till de akuta
katastrofinsatserna på Sri
Lanka.
Nu återstår det stora
jobbet med att bygga upp
allt det som krossades på
bara några minuter av de
enorma flodvågorna. Det
kommer att ta tid och kräver ytterligare pengar,
samtidigt som IOGTNTO-rörelsens Internationella Institut har angelägna projekt som kräver
uppmärksamhet även i
andra delar av världen.
Låt därför den fantastiska givmildheten, som
visade sig efter tsunamin,
bli ett långsiktigt engagemang för IOGT-NTOrörelsens betydelsefulla
arbete och som många
utanför vår organisation nu
också uppmärksammat.
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Varför inte teckna ett
personligt medlemskap i
biståndsklubben Vänner i
Världen. Det kostar bara 2
kr om dagen.
Kontakta IOGT-NTO
Hallands länskansli, tel
0346 – 164 90, för mer
information.

Forskarna är på jakt
efter sådana molekyler
som med 100 procents
säkerhet har ett samband
med alkoholkonsumtion.
På så sätt kan man hitta
bra markörer för alkoholmissbruk istället för att
man som nu tittar på effekterna av olika organskador, som kan ha uppstått
av andra orsaker än alkoholmissbruk.
De tror att sammanslagningen av fettsyror och

TÄVLING
Surfa och vinn!

Passa på att vinna i Kustvärnets webb-tävling! Skriv in
www.iogt.se/halland/tävling i adressfältet på din
webbläsare. Då får du fram frågorna, svaren letar du
upp på IOGT-NTO Hallands webb-plats. När du tror att
du svarat rätt skickar du lätt in svaren via webben. Senast den 31 mars vill vi ha svaren. Ta chansen att bli en
vinnare. Vinster lottas ut bland dem som svarat alla
rätt. Lycka till!

IOGT-NTO Halland

alkohol till s k fettsyraetylestrar sker i talgkörtlarna i hårbottnen och därifrån går vidare ut i
hårstråna. Enl en artikel i
den brittiska tidskriften
”Alcohol and alcoholism”
pekar forskarna på att metoden skulle kunna vara
ett sätt att utvärdera behandling av alkoholister.
Men det finns felkällor. Genom extremt flitig
hårtvätt blir det en mindre anrikning av molekylerna till håret och man vet
inte heller om hårvårdsprodukter med liknande
molekyler kan leda till
falska indikationer. Och
hur gör man med dem som
gillar att snagga sig eller
raka huvudet?
Man undrar om doktorn i framtiden istället
för att fråga om alkoholvanor kollar in frisyren.
Leif Arne Gustavsson

