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Först ut i Folknykterhetens vecka
Varbergs UNF:are tjuvstartade Folknykterhetens vecka redan
på valborgsmässoaftonens förmiddag genom att vakna tidigt
för att muta in en plats på torget i Varberg. På bilden syns
Fredrik Lychou, Björn Lychou och Lina Eriksson laddade upp
till tänderna med kampanjmaterial för att möta Varbergs torgflanörer.
Foto: Carina Lychou
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Bevara alkoholskatterna
– de räddar liv!

D

e flesta vill ha lägre skatt, men när
det gäller alkoholskatten
finns det tunga skäl för
att inte experimentera
med priset. Statens Folkhälsoinstitut har nyligen
gjort en undersökning
som visar att om spritskatten sänks med 40 procent
och skatten på vin med
15 procent kommer detta
att leda till hela 1,6 miljoner fler sjukdagar i landet.
För Hallands län innebär det 50 400 fler sjukdagar. Dessutom kommer
misshandelsfallen årligen
att öka med över 1 600 och
250 – 300 fler kommer att
dö som en direkt följd av
en alkoholskattesänkning.
Den direkta följden av ett
sådant beslut får konsekvenser som på förhand
kan förutses.
Lågpris ökar drickande
Skattesänkningen på
alkohol finns med på den
politiska agendan. Regeringens utredare Kent Härstedt vill till och med sänka skatterna ännu mer (40
procent på sprit, 30 pro-

cent på vin och öl) än vad
Statens Folkhälsoinstitut
räknat på. Sambandet är
enkelt: ju billigare alkoholen är, ju mer dricker man
och desto mer ökar eländet. Det borde vara orimligt att genomföra ett beslut som leder till så mycket lidande. Vilken politiker
kan med gott samvete
skriva sitt namn under ett
beslut som leder till detta?
Jag skulle inte kunna göra
det.
Färre dör i Sverige
Få länder i Europa har
ett så högt hälsoskydd som
Sverige tack vare våra alkoholskatter. Det syns också
i hälsostatistiken. Det
räcker med att gå till våra
grannländer Finland och
Danmark för att se detta. I
Danmark är till exempel
dödligheten i alkoholism,
alkoholpsykos och alkoholförgiftning fyra gånger högre än i Sverige.
För de ännu inte drabbades skull: Sänk inte de
alkoholskatter vi har – de
räddar liv!
Ett annat problem är
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att var fjärde liter alkohol
som dricks kommer från
utlandet. Det är ett stort
bekymmer att man får ta
in så orimliga mängder alkohol från andra länder.
Kvoten för personligt bruk
går vid ungefär ett kvarts
ton alkohol per inresa. Det
är vettlöst. Den som har
ambitionen att dricka ett
kvarts ton alkohol mår nog
inte riktigt bra. Att man
dessutom får föra in dessa
mängder vi varje inresetillfälle går knappt att fatta.
Återinför kvoterna
Därför tycker vi i
IOGT-NTO att Sverige
ska återgå till de gamla införselkvoterna och låta
EG-domstolen pröva saken. EU har faktiskt en
folkhälsoparagraf.
Spritrea
Den orimliga införseln
av alkohol drar även med
sig att det begås brott mot
alkohollagen genom olaglig
försäljning till unga och
missbrukare. En lösning på
problemet kan vara att tull
och polis får mer resurser.
Inte att ha spritrea på Systemet.
Sverige har fortfarande
idag alkoholskatter som
skyddar hälsa och liv. Tack

IOGT-NTO Hallands ordförande Anneli Hammar är
också aktiv politiker inom
Kristdemokraterna, bl a som
ledamot i Halmstads kommunfullmäktige.
Foto: Leif Arne Gustavsson/arkiv

alla förnuftiga politiker
som skyddar de utsatta.
Jag skulle önska att vi kan
se de svenska alkoholskatterna för vad de är: skatter
som räddar liv. Helt enkelt
omtanke.
Anneli Hammar
Ordförande
IOGT-NTO Halland
* EU:s folkhälsoparagraf säger att en medlemsstat kan införa ”restriktioner för import,
export eller tranistering som
grundas på hänsyn till allmän
moral, allmän ordning eller
allmän säkerhet eller intresset
för att skydda människors eller
djurs hälsa och liv”.
[Reds anm]

Alkohol på CD
Det viktigaste man
behöver veta om svensk
alkoholpolitik finns nu
samlat på en CD-ROMskiva, som IOGT-NTO
producerat. Materialet
lämpar sig för såväl självstudier framför datorn som
för studiecirkel med materialet i pappersform. Med
på skivan finns också bilder och powerpoint-presentationer.

IOGT-NTO Halland

Skivan kostar ingenting och beställs från
IOGT-NTO Direkt, Box
12825, 112 97 Stockholm,
tel 08 - 672 60 05, e-post:
info@iogt.se
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– Sänkt skatt skadar i onödan
– Alkoholinförselutredningen drar helt fel slutsats om skatterna. Det
sade Sven-Olov Carlsson,
förbundsordförande för
IOGT-NTO, när Folknykterhetens vecka inleddes.
Under veckan genomfördes över 150 arrangemang runt om i landet.
Sänk inte alkoholskatterna
var det aktuella temat.
– Alkoholinförselutredningen drar fel slutsatser
om skatterna. Effekten på
införseln blir marginell
samtidigt som konsumtionen i hela landet drivs
upp. Vi måste fokusera på
att minska skadorna, inte
öka dem, sade Sven-Olov
Carlsson.
Konsekvenserna av en
sänkning blir stora. Om-

Budskapet var tydligt vid Folknykterhetens dag-firandet vid Hallandsgården på Galgberget i
Foto: Leif Arne Gustavsson
Halmstad.

kring 300 fler döda, 1 600
fler misshandelsfall och
hela 1,6 miljoner fler sjukdagar per år, enligt Statens
Folkhälsoinstitut.
– 300 döda motsvarar
hälften av dem som dör i
trafiken varje år, konstate-

rade Sven-Olov Carlsson.
Som läget ser ut nu är
det fullt realistiskt att Sverige fortsätter att ha sina
höga skatter, bedömer
IOGT-NTO:s förbundsordförande. Statistik från
första kvartalet i år stärker

– Fegt och inte tillräckligt
– Det finns många bra förslag i Kent Härstedts Alkoholinförselutredning. Men det är
samtidigt fegt och inte tillräckligt, tycker IOGT-NTO Hallands verksamhetschef Leif
Arne Gustavsson.
– Det betänkande, som
Alkoholinförselutredningen presenterade i mitten
av mars, innehåller flera
bra initiativ, säger han,
men tillägger att förslaget
om sänkningar av alkoholskatterna motverkar de
positiva effekter som de
övriga förslagen skulle
kunna ge.
– Duttandet med att
sänka alkoholskatterna
med 30 – 40 procent kommer inte att minska införseln från utlandet något
nämnvärt, tror Leif Arne
Gustavsson. Sannolikt
kommer en prissänkning i
Sverige bara att leda till
att Systembolagets försäljning ökar, intäkterna från
alkoholskatterna blir lägre
och den till synes hejdlösa
införseln från utlandet
kommer att fortsätta.
– Om vi ska lyckas be-

gränsa alkoholskadorna
krävs mycket mer radikala
åtgärder är de som föreslås
i Alkoholinförselutredningen. Dock är det bra om det
blir en enhetlig åldersgräns på 20 år för all befattning med alkohol, det
är bra att alkoläsk och liknande alkoholdrycker med
ungdomsprofil beläggs
med en särskild avgift.
Det är också bra med fler
utandningsprov för att
stävja rattfylleriet, fortsätter Leif Arne Gustavsson.
Leif Arne Gustavsson
tycker att utredningens
förslag om en årlig kampanjvecka, där det är tänkt
att myndigheter och organisationer skall delta med
information om alkohol, är
intressant.
– Den veckan finns väl
redan, säger IOGT-NTO
Hallands verksamhetschef

undrande, och konstaterar
att Folknykterhetens
vecka redan är ett begrepp.
Alkoholinförselutredningen vill också ha utökade satsningar på information och lokalt förebyggande insatser. Det lovordas
också av Leif Arne Gustavsson men han utfärdar
också en varning i sammanhanget.
– Det räcker inte med
informationsinsatser, eftersom de inte är alls lika
effektiva som prispolitik
och andra åtgärder för att
begränsa tillgången. För
att begränsa införseln från
utlandet finns ingen annan
väg än att återinföra maxvolymerna som de var förut. Det är fegt av Härstedt
att inte våga utmana i den
frågan, anser Leif Arne
Gustavsson.

IOGT-NTO Halland

det. Införseln har redan
börjat sjunka och Systembolaget till och med ökar
sin försäljning. Den minskade införseln har fått totalkonsumtionen att sjunka.
– Först efter sommaren
vet vi om det är ett trendbrott, men det visar redan
idag att det har varit rätt
att låta skatterna vara. Sänker vi priset på alkoholen
blir det oerhört svårt att
återfå det folkhälsoskydd
dagens priser faktiskt innebär, menar Sven-Olov
Carlsson.
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Hammar tog klubban
Det blev en ny ordförande
för IOGT-NTO
Halland, när det hölls distriktsårsmöte i Landeryds
församlingshem den 9
april. Anneli Hammar,
som tidigare varit vice
ordförande, övertog klubban efter Bengt Gustafsson, som varit ledamot i
distriktsstyrelsen i 30 år.
I samband med årsmötet tilldelades Bengt Gustafsson IOGT-NTO:s förtjänstplakett i guld för sitt
mångåriga arbete inom
IOGT-NTO. Eftersom
Bengt Gustafsson av hälsoskäl inte hade möjlighet
att närvara på distriktsårsmötet överlämnades pla-

Totte Ljunggren och Jörgen Arvidsson rockade loss i lokala schlagerlåtar från 1930-talet vid kvällens uppskattade
Foto: Leif Arne Gustavsson
underhållning.

ketten tillsammans med
en hälsning från samtliga

Valen
Följande val förrättades vid IOGT-NTO Hallands årsmöte

Distriktsstyrelse
Ordförande
Anneli Hammar, Harplinge
Vice ordförande Birgitta Andersson, Tvååker
Sekreterare
Gun Karlsson, Ullared
Kassör
Ulf Johansson, Halmstad
Studieledare
Asta Berg, Laholm
Ledamöter i distriktsrådet: Anneli Hammar och Ulf Johansson

Övriga val
Owe Hellberg, Falkenberg
Conny Benjaminsson, Falkenberg
Rolf Träff (ersättare), Varberg
Robert Lychou (ersättare), Varberg
Ombud till IOGT-NTO:s kongress
Ulf Johansson, Halmstad
Asta Berg, Laholm
Stig-Ove Ödbo, Laholm
Anneli Hammar (ersättare), Harplinge
Lars Hammar (ersättare), Harplinge
Erik Berg (ersättare), Laholm
Leif Arne Gustavsson (ersättare),
Falkenberg
Ombud till IOGT-NTO:s Juniorförbunds kongress
Anneli Hammar, Harplinge
Gun Karlsson (ersättare), Ullared
Valberedning
Totte Ljunggren (sammankallande),
Hyltebruk
Georg Eriksson, Halmstad
Lars Gunnarsson (ersättare), Kungsbacka
Styrelse för Nykterhetsfolkets länsarkiv
Bengt Svensson (ordförande), Heberg
Bengt Lindqvist, Halmstad
Allan Berg, Halmstad
Asta Berg, Laholm
Lars-Göran Johansson, Åled
Robert Lychou (ersättare), Varberg
Revisorer
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Några tankar!

deltagare på årsmötet till
honom dagen efter mötet.
Ytterligare en dag senare
nåddes vi av beskedet om
Bengt Gustafssons bortgång och nykterhetsrörelsen i Halland hade förlorat
en stark profil och kraft,
som borde fått verka ytterligare många år.
Tufft värvarmål
Årsmötesförhandlingarna gick lugnt till väga under ledning av SLN:s distriktsordförande Lars
Hammar, Harplinge. Inte
ens arbetsplanens målsättning om att värva 301
medlemmar under 2005
fick någon att ramla av stolen. Nu gäller det att verkställa beslutet. Det bety(Forts. på sidan 5)

Efter att ha deltagit
som ombud i två distriktsårsmöten inom nykterhetsrörelsen fylls jag av
blandade känslor. Efter
många år inom rörelserna
Hem och Skola och Föreningen Norden upplever
jag att de rationaliseringar
som gjorts inom dessa organisationers distriktsverksamhet borde stå som exempel för våra organisationer. Bland annat är svårigheterna att utse ledamöter
i valberedningarna påtagliga och tydligen måste dessa ledamöter utses på annat sätt än ”i sista stund”
på årsmöten.
Hem och skola och Föreningen Norden har löst
detta på annat sätt – med
gott resultat.
Valberedningarna har
en mycket viktig funktion
och bör träda i verksamhet
omgående efter att de blivit utsedda. Samverkan
med distriktsstyrelserna
(deltagande i sammanträden) är viktigt för att få
grepp om hur samarbetet
fungerar, vilka val som
skall ske vid årsmötet etc.
I de båda årsmötena
fanns också inslag som inte
var särskilt positiva och jag
väljer att förbigå dem här
med tystnad!
Med hälsningar och funderingar

Gunnar Strandqvist,
Halmstad
(Lite ”emeritus” i rörelsen)

Långväga gäster
Ända från Thailand,
men närmast från Växjö,
kom de två thailändska utbytesstudenterna Jeng och
Fiat, som i NBV Hallands
regi befinner sig i Halland
och Kronoberg under vårterminen. De berättade om
hur mycket de gillar SveriJeng och Fiat från Thailand. ge och Fiat översatte några
Foto: Leif Arne Gustavsson av mötesdeltagarnas namn
till thailändsk skrivning.

IOGT-NTO Halland
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Nya styrelsen är igång

D

Ulf och tjejerna, d v s distriktsstyrelsen. Fr v Gun Karlsson, Asta Berg, Ulf Johansson, Anneli Hammar och BirgitFoto: Leif Arne Gustavsson
ta Andersson.

Bra år för fonder
År 2004 blev andra året i
rad med en positiv utveckling på världens börser. Stockholmsbörsen
hör till en av de börser
som gick bäst under förra
året, vilket gjorde att
IOGT-NTO:s båda aktiefonder Eldsjäl 1 och Eldsjäl 2 steg med 18 procent förra året, berättar
Johan Svens, VD för Eldsjäl Fond AB.
– Även utländska börser gick bra, men dollarfallet under året gjorde att
utvecklingen i svenska
kronor inte blev så bra,
fortsätter Johan Svens.

Trots det steg värdet på
u-hjälpsfonden, som placerar i både svenska och
utländska aktier, med 6,2
procent.
De som sparar i någon
av Eldsjäls fonder ger
skattefritt en gåva på en
eller två procent av sparandet till något ideellt
ändamål. Ofta går gåvan
till IOGT-NTO-föreningen, distriktet eller
IOGT-NTO-rörelsens internationella arbete.
– I år kommer vi att
betala ut 2,4 miljoner
kronor, avslutar Johan
Svens.
Källa: Årsberättelse 2004 för
Eldsjäl Fond AB

Du som vill ha en personlig inbjudan kan meddela det till IOGT-NTO
Hallands länskansli, så
skickas den när tid och
plats för träffarna har
bestämts. Alla goda krafter behövs nämligen i vårt
viktiga arbete.
höll han sig mycket kring
IOGT-NTO:s sociala arbete, som ligger honom
varmt om hjärtat.
Inledningsvis fick årsmötet också en välkomsthälsning från Hyltes ena
kommunråd Lennart Ohlsson (c).
Dagen avslutades med
supé och underhållning
producerat av IOGT-NTO
i Hyltebruk.

(Forts. från sidan 4)

der att varje medlem måste dra sitt strå till stacken
och att varje förening måste tänka till om medlemsrekryteringen.
Förutom årsmötesförhandlingarna presenterade
Jenny Gustafsson från
IOGT-NTO-rörelsens Internationella Institut de
akutinsatser, som man organiserat på Sri Lanka efter flodvågskatastrofen.
Hon berättade även om de
behov som föreligger i
återuppbyggnadsarbetet.
Dessutom medverkade
Thomas Johansson, Arnäsvall, från förbundsstyrelsen. I sitt anförande uppe-

en nya distriktsstyrelsen har nu
haft sitt första sammanträde. Det hölls hos
Magnus Stenbock på
Kärleken den 12 maj.
Samtidigt passade man
på att besöka föreningens möte.
Bland de ärenden som
behandlades var naturligtvis verkställandet av
den arbetsplan, som antogs på distriktsårsmötet.
För att nå målen är det
viktigt att många medlemmar är med i arbetet.
Så fort som möjligt kommer därför tre upptaktsträffar att ordnas runt om
i länet. Vid dessa tillfällen vill distriktsstyrelsen
träffa föreningarnas styrelser och andra resurspersoner för att konkret
tillsammans planera de
lokala insatserna.

Lennart Ohlsson, kommunråd, hälsade välkommen och berättade om
vilka tillgångar man har i
Hylte, men också om problem i en så liten kommun.
Foto: Leif Arne Gustavsson

Det var närmare 100 medlemmar från IOGT-NTOföreningarna i Halland, som samlats till årsmötet. Även SLN,
UNF och JUNIS höll sina distriktsårsmöten i Landeryd samma dag.

Leif Arne Gustavsson

IOGT-NTO Halland

Vänsterframgång
i Drogkampen
Vid den i Halmstad under Folknykterhetens
vecka numera årliga frågesporttävlingen om alkohol och lite annat
återtog Vänsterpartiet
positionen som bästa
parti i Halmstad. Men
det var jämnt och hårt.
Tävlingen fick efter
15 frågor avgöras genom
utslagsfråga mellan Vänsterpartiet och Kristdemokraterna. SPI och Folkpartiet, som också deltog,
var dessutom hack i häl
på tätpartierna. Samtliga
partier i kommunfullmäktige var inbjudna men de
övriga fyra mötte tyvärr
inte upp i NTO-lokalen
på Kärleken, där tävlingen hölls.
Frågorna kretsade huvudsakligen kring alkoholen. Bl a gällde det att ha
koll på Alkoholinförselutredningens förslag om
inköpsålder för folköl och
att veta vad en flaska Absolut Vodka skulle komma att kosta på Systembolaget om den skattesänkning med 40 procent, som föreslagits av
samma utredning, blir
verklighet. I en av frågorna gällde det att tala om
hur mycket en miljard är.
Samtliga deltagare
fick pris i form av en fågelnyckelring i trä från
Sri Lanka och det segrande partiet fick motta en
batikbonad av Eric Suryasena. Alla partier fick
dessutom ett exemplar av
IOGT-NTO:s CD-ROM
”Alkoholpolitik ´05” för
att på egen hand fördjupa
sig i alkoholpolitiska frågor.
Drogkampen genomfördes även i Falkenberg,
där Miljöpartiet vann
över samtliga övriga åtta
fullmäktigepartier.
Leif Arne Gustavsson
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Blåsning hos MHF i Ullared

Landsvägskamrater
Folklustspel
på
Tiraholm

22/6 kl 19.00
25/6 och 26/6
kl 14.00 och 18.00
Förköp: Tiraholms Fisk,
tel 0371 – 640 19
IOGT-NTO Hyltebruk

MHF hade parkerat sin alkolåsbil utanför det stora varuhuset
i Ullared.
Foto: Leif Arne Gustavsson

Medlemmar i 500 år
– Fantastiskt, tyckte journalisten Torsten Andersson i Falkenberg, när han
fick höra talas om att
IOGT-NTO-föreningen

Framtiden delat ut utmärkelser för 70-åriga medlemskap. Det tyckte han
var värt att skriva om i lokaltidningen och kontakta-

de därför föreningens ordförande Kerstin Andersson
för att få veta mer. Hon
chockade en nu ännu mer
imponerad Torsten Andersson, när hon kunde
berätta att föreningen
hade elva medlemmar som
varit medlemmar i 70 år
eller längre.
Samtalet ledde till att
det ordnades en träff med
Torsten Andersson och sju
hurtiga veteraner, som berättade godtemplarminnen
över en kopp kaffe. Sedermera blev det nästan en
helsidesartikel i Hallands
Nyheter.

På klämdagen efter
Kristi himmelfärdsdag parkerade MHF sin alkolåsbil
utanför Ge-Kås i Ullared.
Där kunde de många varuhusbesökarna titta på den
bil, som 2001 dödade 13årige Erik Bergendahl. Den
23-årige bilföraren hade
1,61 promille alkohol i blodet och dömdes till två års
fängelse.
I anslutning till bilvraket informerade MHF region väst om alkolås. De
hade också packat upp
MHF:s uppvaknandeväska,
som visar och jämför hur
mycket alkohol olika alkoholdrycker innehåller.
MHF hade onekligen
valt en bra dag för kampanjen. Just denna dag satte
Ge-Kås nämligen nytt
kundrekord. 22 600 kunder
räknades in. Huruvida alla
besökte MHF:s alkolåsbil
är inte känt.

Veteraner samlade i Falkenberg, fr v Naemi Johansson
(1934), Lillie Nilsson (1934), Egon Carlsson (1935), Bertil
Gustafsson (1929), John Johansson (1934), Greta Elgh
(1930) och Sven Johansson (1934).
Årtalen inom parentes berättar när var och en gick med i
Foto: Leif Arne Gustavsson
IOGT.

K

uggaviksgården
i Åsa

Öppet dagligen
juni - 30 juli

Midsommarafton 24/6
Kl 14.00 – traditionellt firande
med lövad stång och danslekar
Kl 18.00 – Midsommarmat, dans, lekar,
kaffe med tårta med mera (pris: 175 kr)

Anmälan till Kuggaviksgården, tel 0340 - 65 12 85, senast 14/6
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Solviks
Sommarcafé
kl 13 - 18
Matiga pajer, kaffe, te,
läsk, glass, våfflor med
grädde och sylt
Konstutställning

IOGT-NTO Halland

Vernissage

Midsommardagen i
Solviks sommarcafé
Carina Fogde, Tvååker,
öppnar sin konstutställning

Kräftskiva

Lördagen den 20 augusti
kl 18.00 (pris: 175 kr)
Anmälan till Kuggaviksgården,
tel 0340 - 65 12 85, senast 15/8
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Föreningarnas program
FALKENBERGSKRETSEN:
Ingen verkar riktigt veta
hur länge man hållit på
inom Falkenbergs IOGTNTO-krets. Numera deltar dessutom även MHF,
Länken och IOGTNTO-föreningen Västkusten, Björkäng, i Falkenbergs IOGT-NTOkrets frågesportstävling.
Och nu har ännu en
tävlingssäsong avslutats.
Det skedde i Björkängsgården den 20 mars med
Västkusten som värdförening. Först underhöll
dragspelaren Johnny Andersson från Träslövsläge.
Sedan gnuggades de grå
med frågor om såväl åar i
Björkäng som kungar i
Thailand. MHF och Fridhem var de två lag som
lyckades bäst. De var
även etta och tvåa i det
totala sammandraget.

Ny UNFordförande

Foto: Leif Arne Gustavsson

UNF-distriktet fick
en ny ordförande på årsmötet den 9 april. Carolin
Fryklund, Åled, (på bilden med dottern Marie)
skall leda UNF i Halland
framåt. Övriga i UNFstyrelsen är Lina Eriksson, Varberg, Ulf Johansson, Halmstad, Julietta
Nilsson, Hyltebruk, Peter Wahlbäck, Hyltebruk,
Emma Fritz, Våxtorp, och
Camilla Kvist, Våxtorp.

S Aktivitet/plats

Datum Tid

Förening

1 juni
5 juni
9 juni
13 juni
18 juni
23 juni
24 juni
24 juni
27 juni
30 juni

19.00
19.00
19.00
15.00

18.00
14.00
19.00

Västkusten
Ådalen
Magnus Stenbock
Fasta Förbundet
Aktiv och Trofast
Ådalen
Magnus Stenbock
Falkenbergskretsen
Fasta Förbundet S
Framtiden/Vifem S

30 juni
3 juli
7 juli
7 juli
7 juli

19.00
19.00
19.00
19.00
19.00

Åsa
S
Ådalen
Åsa
S
Magnus Stenbock
Framtiden/Vifem S

12 juli

19.00

Framtiden/Vifem

S

14 juli

19.00

Framtiden/Vifem

S

14 juli
17 juli
17 juli
21 juli
21 juli

19.00
18.00
19.00
19.00
19.00

Åsa
Vega
Ådalen
Åsa
Framtiden/Vifem

S

23 juli
28 juli

18.00
19.00

Magnus Stenbock
Framtiden/Vifem S

28 juli
2 aug

19.00
19.00

Åsa
Framtiden/Vifem

4 aug
4 aug

19.00
19.00

Magnus Stenbock
Framtiden/Vifem S

7 aug
12 aug
18 aug
21 aug
1 sept
4 sept
4 sept
4 sept
4 sept
6 sept
11 sept

14.00
18.00

19.00
19.00
13.00

Ådalen
Brofästet
Magnus Stenbock
Ådalen
S
Magnus Stenbock S
Falkenbergskretsen
Nissadalen
Aktiv och Trofast
Ådalen
Västkusten
Vega
S

15 sept
18 sept
29 sept
5 okt
16 okt

19.00
19.00
19.00
19.00
18.00

Magnus Stenbock
Ådalen
Magnus Stenbock
Västkusten
Vega

18.00

19.00
19.00
14.00

S
S

S
S

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
Midsommarfirande. Medtag egen matsäck. Ätraforsgården
Vi besöker Konstgården Ringsegård i Skrea.
Allsång i trädgården med Vessige Dragspelsklubb.
Godtemplargården, Falkenberg
Allsångs- och musikkväll. Kuggaviksgården
Utflykt. Stationshuset, Åled
Allsångs- och musikkväll. Kuggaviksgården
Lyngakul 1. Lynga
Allsång i trädgården med Lasse Dahlqvist.
Godtemplargården, Falkenberg
Specialkväll i trädgården med Los Ukkos från Gråbo
missionsförsamling. Godtemplargården, Falkenberg
Allsång i trädgården med Gunilla Bengtsson.
Godtemplargården, Falkenberg
Allsångs- och musikkväll. Kuggaviksgården
Sommarmöte hos Torins
Grillfest. Stationshuset, Åled
Allsångs- och musikkväll. Kuggaviksgården
Allsång i trädgården med Sara Carlsson och Pia Karlsson.
Godtemplargården, Falkenberg
Sommarfest. Lynga
Allsång i trädgården med familjen Tellqvist.
Godtemplargården, Falkenberg
Allsångs- och musikkväll. Kuggaviksgården
Specialkväll i trädgården med fam Kerstin & Torsten Persson.
Godtemplargården, Falkenberg
Lyngakul 2. Lynga
Allsång i trädgården med Dan med gäster.
Godtemplargården, Falkenberg
Promenad. Stationshuset, Åled
Laxfest. Godtemplargården, Falkenberg
Minigolf. Japan
Diabilder. Stationshuset, Åled
Nya metallgjuteriet. "Industribesök".
Upptaktsmöte. Frågesport. Ätraforsgården
Ut till Stensjö.
Möte hos Vera och Stig-Göran Andersson, Hyltan
Frågesport. Stationshuset, Åled
Höststart med sill. Björkängsgården
Resa till Grimeton med hembygdsföreningen.
Samling vid bygdegården.
Upptaktsmöte. NTO-gården, Kärleken
Tack för oss! Stationshuset, Åled
Östergruppen. NTO-gården, Kärleken
Månadsmöte med program. Björkängsgården
Brödernas afton. Bråvalla

Föreningsprogram och aktiviteter på nätet
Ovanstående lista över föreningarnas verksamhet är nog inte komplett,
speciellt inte vad gäller höstens träffar. När vi får in program uppdateras kalendern
(under Aktuellt) på IOGT-NTO Hallands hemsida kontinuerligt.
Kolla på www.iogt.se/halland.
Aktiviteter märkta med S är kulturprogram i samverkan med NBV Halland. Aktiviteterna finns även på
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).

Del 9

Titta in i vårt arki v …

J

ag undrar bara – är
det någon nu levande
inom rörelsen som hört
talas om en man vid
namn Berglin?
Inte?
Inte så konstigt egentligen. Men om ni påminner er namnet så ser ni
framför er en man som lär
ha varit bred om bringan
som ett smärre flaggskepp.
Han odlade en rabatt, modell större, under näsan
och hade friska vita tänder
under densamma. Men så
var han också vegetarian
sedan 1919. D v s innan
Waerland ens var upptäckt! Han satt veckotal i
fängelse – framför allt i
finska sådana. Eftersom
han redan 1917 befann sig

i detta land under det då
pågående inbördeskriget,
hamnade han i någon slags
instängdhet borta i Karelen och for därför till Ryssland i stället. När det var
dags att återvända till Fin-

Har du hört om
spionen Berglin?
land blev han infångad av
polisen ”för en man med
det utseendet måste vara
spion”. Så det blev ytterligare en period bakom galler till dess guvernören och
konsuln lyckades få honom
fri. Så for han vidare för att
så småningom hamna i Genevad! Och där passade
han på att bli goodtempla-

I

april månad fick IOGT-NTO drygt
1000 nya medlemmar och under årets
fyra första månader har det redan blivit
lika många nya medlemmar som under
tiden januari t o m november 2004.
Halland har ännu inte nått upp till sin andel,
men det kommer väl? Mycket kommer naturligtvis an
på dig. Skall det lyckas att skaffa fram 301 nya medlemmar i Halland under 2005 måste alla hjälpa till.
Det räcker inte att förbundets värvarpatruller landar vid
Ge-Kås under tre veckor i sommar och på STCCtävlingen på Falkenbergs motorbana.
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re också ! Som sann globetrotter var denne märklige
man ofta på resande fot.
Han besökte Tyskland,
England, Österrike, Grekland, Frankrike, Finland
och då, som sagt, också

Ryssland. Han var från början norrlänning, men det
var som han sade ”så länge
sedan så den förbrytelsen
var preskriberad”. Det berättas om honom att var
han än befann sig – på resa
eller ”hemmavid”– så bar
han alltid samma kläder:
grov diagonal och arbetsskjorta och han såg ut som
en som kommit till staden
för att handla med hästar
(ett i och för sig aktningsvärt yrke!) Skillnaden var
bara att Johan Helmer
Berglin – ja, så hette han
ju – inte handlade med
hästar. Däremot skrev han!
På nio språk! Det första
språket lärde han sig vid
49 års ålder! Men hur kunde karlen – frågar man sig?
Jo, enligt Berglin själv
så var det ganska så enkelt.

IOGT-NTO Halland

Han var ganska så pratglad
men förstod inte ett skvatt
av vad de till Genevad och
dess textilinvandrade utländska arbetare sade. Så
han beslöt sig för att lära
sig tyska. En dag såg han
en annons från en brevvänsökande engelsman. Berglin gick till en ”skriftlärd”
för att få brevet översatt
och då ansåg han nödvändigheten av att också lära
sig detta språk. Till slut
talde och skrev denne
självlärande man på tyska,
engelska, isländska, ryska,
polska, portugisiska, holländska och esperanto! Se,
det var en kraftkarl! En
man med vilja och karaktär. En kraft att räkna med
och som sådan också en av
stöttepelarna i Logen 4946
Broderskap i Genevad.
Berglin är ett exempel
på starka personligheter
inom vår rörelse. Men det
finns fler! Om man bara
tager sig tid att leta eller
varför inte besöka vårt eget
Arkiv och finna – precis
som jag har gjort. Du är
välkommen !
Hälsar Bengt Lindqvist
Källa:
Ur Sigfrid Johanssons uppteckningar

