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Unikt arkiv firar 75 år

Den första kassaboken för arkivverksamheten finns givetvis bevarad i Nykterhetsfolkets länsarkiv.

N

ykterhetsfolkets länsarkiv i
Halland har i år uppnått den
aktningsvärda åldern av 75 år. Arkivet är unikt som ett av de äldsta folkrörelsearkiven i landet och på så sätt
att det bevarat sin särart som renodlat nykterhetsarkiv. Men det har inte
alltid varit en dans på rosor.
Det var 1929 som man på allvar
började fundera på arkivfrågan inom
den halländska godtemplarorden.
Dessförinnan hade varje loge hanterat
sina arkiv på olika sätt och det hade
varit en hel del flytt mellan olika ordenshus. Starten skedde genom att C
Sandberg, ordförande i den lokala jubileumskommittén för IOGT:s 50årsjubileum, bad sekreteraren i samma
kommitté, Werner Johansson, att se
över arkivbeståndet. På flera håll, sär-

skilt med material från nedlagda loger, var det lite si och så med ordningen. Därför tillsattes i januari 1930 en
arkivkommitté. Uppgiften var ”att på
ett ändamålsenligt sätt söka ordna
IOGT-logernas arkivfråga enär logerna
med nuvarande utrymmesmöjligheter
äro fullständigt ur stånd att på ett tillfredsställande sätt vårda sina arkivalier och handlingar”, som det uttrycktes
i arkivkommitténs konstituerande
sammanträde.
Snabbt jobbat
Kommittén jobbade snabbt. Man
skaffade bidrag från ”Föreningen Nytta och Nöje” och ett arkivskåp kunde
uppföras i ordenshuset på Källegatan i
Halmstad.
Men arkivfrågan hade därmed inte
fått sin slutliga lösning. Logerna själva

fyllde på med mer material och 1932
ville Hallands distriktsloge av IOGT
också flytta sitt arkiv till Källegatan.
Distriktet hade tidigare inte haft något samlat arkiv. Dess handlingar
fanns spridda över hela distriktet och
var omhändertagna av funktionärer
och tjänstemän. I början samsades
man om utrymmet i arkivskåpet, men
naturligtvis blev det trångt.
IOGT flyttar till NTO-köket
1947 blev det s k ”NTO-köket” i
samma fastighet på Källegatan hyresledigt och dit flyttade IOGTdistriktet sitt arkiv. Dock kunde man
inte uppfylla sin önskan att bereda
utrymme för de loger som var verksamma utanför Halmstad. Det man
med möda kunde ta om hand var enbart ett fåtal nedlagda logers arkivalier.
Efter det att IOGT-logerna börjat
ta itu med sin arkivfråga följde NTOlogerna Thorgny och Framåt snart efter och skaffade ett arkivutrymme i en
fastighet på Ridhusgatan. Men efter
10 år blev de uppsagda från lokalen
och då flyttade man in sina arkiv i
trängseln i arkivet på Källegatan.
TR flyttar ut
Tempelriddarorden förfogade över
en egen lokal i ordenshuset på Källegatan. 1958 flyttade de emellertid till
en egen fastighet vid Karl XI:s väg,
där de fortfarande huserar. TR:s flytt
föranledde en ombyggnad av ordenshuset och därmed ordnades en ny arkivlokal i vindsvåningen. Inte idealisk
ur arkivsynpunkt, vad skulle ha hänt
med arkivet om det blivit eldsvåda i
fastigheten? Fortfarande inte heller
tillräckligt stor för att rymma alla arkiv, så IOGT-distriktet fick vara kvar i
NTO-köket.
Arkiven samordnas
1970 blev ett händelserikt år av
flera skäl. IOGT och NTO gick samman och Nykterhetsfolkets i Halmstad Byggnadsförening satsade på en
(Forts. på sidan 2)
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Stolt förbundsordförande på
hallandsvisit
– Vi ska vara stolta över att vara medlemmar i IOGT-NTO, sade förbundsordföranden Sven-Olov Carlsson, när han talade
för ett trettiotal föreningsrepresentanter på
en träff i Halmstad den 3 november. 10 000
personer, i snitt 1 000 per månad, har blivit
medlemmar i IOGT-NTO under 2005 och det
är ett bevis för att IOGT-NTO hyser stort förtroende bland allmänheten, menade han.
Dessutom visar det att alltfler inser vilka problem alkoholen ställer till och att man genom
att teckna medlemskap vill visa att man tycker att det är nog nu.
– Medlemsökningen är
viktig också för IOGTNTO:s opinionsbildningsarbete. Synpunkter och
argument från en folkrörelse, som lockar medlemmar
i sådan omfattning, väger
tungt och måste tas på allvar av politiker och andra
beslutsfattare, sade SvenOlov Carlsson.
Priset viktigast
Sven-Olov Carlsson
talade också om den aktuella alkoholpolitiken och
slog fast att en hög prisnivå är det viktigaste instrumentet för att hålla ner
alkoholkonsumtionen.

IOGT-NTO:s förbundsordförande Sven-Olov Carlsson leder en framgångsrik folkrörelse och talade för ett 30-tal halländska föreningsrepreFoto: Leif Arne Gustavsson
sentanter.

Sänkt alkoholskatt får
som följd att alkoholkonsumtionen kommer att öka
i hela landet, vilket är säkerställt av forskningen
och som även alkoholinförselutredaren Kenth Härstedt erkänner. Däremot
lär det inte bli någon större förändring av utlandsinköpen om alkoholskatten
sänks. Därför är det enda
sättet att begränsa den
tillgängliga mängden alkohol att återinföra begränsningar för införseln från
utlandet, något som idag är
i princip fritt om man kan
hävda att den medförda
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alkoholen är för eget bruk.
Men faktum är att mycket
att det som tas in under
förevändning att vara eget
bruk i verkligheten säljs
vidare till framför allt ungdomar och missbrukare.
Enklast för tullen
– Med en klar gräns
kan tulltjänstemännen
ingripa mot övervolymer
och därmed skulle mycket
av den illegala alkoholhan(Unikt arkiv… forts. från sidan 1)

ny lokal vid Sperlingsgatan/Muraregatan eftersom
kommunen
behövde
tomtmarken på Källegatan. I det nya huset ordnades bra arkivlokaler och
där kunde alla arkiv samlas. IOGT-NTO-distriktet
inträdde som huvudman
för de samlade arkiven,
som fick namnet Nykterhetsfolkets länsarkiv och
som nu också tar hand om
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Manusstopp
17 februari
13 april
1 september
17 november

Utgivningsdag
17 mars
12 maj
29 september
15 december
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teringen undanröjas, sade
Sven-Olov Carlsson.
På träffen svarade förbundsordföranden även på
allmänna frågor från deltagarna om IOGT-NTO:s
verksamhet.
Under sitt snabbesök i
länet mötte Sven-Olov
Carlsson också ett antal
hallandspolitiker samt media.
Leif Arne Gustavsson
arkiv från alla i Halland
verkande nykterhetsgrupper.
Sedan dess har verksamheten i Nykterhetsfolkets länsarkiv växt och
tagit allt större ytor i anspråk. Nu har ett omfattande arbete att förteckna
arkivets innehåll på ett
sådant sätt att det blir
sökbart via Internet startats. Dessvärre ökar driftsintäkterna inte lika fort
som kostnaderna ökar.
Idag är därför ekonomin
ett större bekymmer än
trångboddhet. Nykterhetsfolkets länsarkiv tar
därför gärna emot jubileumsgåvor, stora som små,
på plusgiro 16 79 76-0.
Leif Arne Gustavsson
Historiska fakta har hämtats från
skriften ”Berättelsen om ett arkiv”
av Werner Johansson. Skriften
gavs ut till arkivets 50-årsjubileum
1980.
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Lyckade värvardagar i Falkenberg
Inspirerade av sommarens medlemsrekrytering
vid GeKås i Ullared tog
IO G T - NT O - f ör e nin ge n
Brofästet initiativ till några dagars varuhusvärvning i Falkenberg. Inger
Andersson, Borlänge, och
Anders Andersson, Lesjöfors, som är två av IOGTNTO:s storvärvare, kom
till Falkenberg för att instruera och inspirera.
Kvantum blev den affär som valdes ut för insatsen och butiken erbjöd en
väl synlig plats, där IOGTNTO:s Godtemplardricksbar kunde ställas upp under tre dagar. Medlemmar
från båda IOGT-NTOföreningarna i Falkenberg – Brofästet och Framtiden – hjälptes åt att servera smakprov på Godtemplardricka och tala
med passerande kunder.
Alla hade inte tid att stanna, men många tog sig tid

A

rkivens
dag

Temat för årets upplaga av Arkivens dag, som
ägde rum den 12 november, var med tanke på
Nykterhetsfolkets länsarkivs 75-årsjubileum lämpligt nog ”Det ska vi fira”.
I Halmstad ordnades ett
gemensamt arrangemang
av bl a Folkrörelsearkivet,
Hallands Arkivförbund
och 100-årsjubilerande
Hallands Idrottsförbund.
Aktiviteten hölls i
Rådhusets foajé och under fyra timmars tid besökte en jämn ström av
människor t ex Nykterhetsfolkets länsarkivs utställningsskärm. På plats
fanns också Föreningen
Fruktdrycker för att presentera alkoholfria festdrycker.

att få information om
IOGT-NTO. I samtalen
visade det sig också att
många kände väl till
IOGT-NTO och verksamheten med allsångskvällar,
frukostar och julfirande,
som bedrivs i Falkenberg.
Sammantaget bemannades IOGT-NTO-baren i
femton timmar av 3 till 4
personer åt gången. Resultatet för de tre dagarna är
bra. Det blev drygt 30
medlemmar till de båda
föreningarna samt en
medlem till Halmstad och
en till Göteborg. Och nästan alla av de som deltog i
värvningen värvade minst
en medlem.
Leif Arne Gustavsson

Ingrid Troedsson, Brofästet, diskuterar medlemskap med
Anna Bernhardt, Getinge, som var en av de som beslutade
sig för att gå med i IOGT-NTO. Anders Andersson lyssnar
och är beredd att servera Godtemplardricka till KvantumFoto: Leif Arne Gustavsson
kunderna.

Mamma Mia!
Tidigt, mycket tidigt, på söndagsmorgonen den 23
oktober i Halmstad äntrade 20 IOGT-NTO:are en av
Tore Jönsson/Residés bussar för att resa till Stockholm.
Målet för resan var Cirkus och musikalen Mamma
Mia!, som är uppbyggd kring ABBA:s många hitlåtar.

En resa för livsnjutare som vill uppleva kombinationen av motion, kultur och god mat. Vi vandrar med erfarna vandringsledare bland blomstrande alpängar och
fantastiska vyer i nationalparken Seiser Alm på ca 2000
m höjd. Vårt utmärkta hotell ligger i direkt anslutning
till vandringslederna.
Priset 6 575 kr inkluderar bussresa, boende i dubbelrum med
halvpension samt en dagsutflykt
till Gardasjön.
Vill du veta mer eller anmäla dig, ring Svening Svenningson 033-15 74 50. Ett fåtal platser kvar.

mammas dagbok. I mammans berättelser från sin
ungdom framkommer att
det finns tre möjliga pappor och dem bjuder dottern in till sitt bröllop –
utan att berätta för sin
mamma.
Föreställningen framförs med fart, fläkt och
goda sångarinsatser av skådespelarna. Den 1 644
personer starka publiken
hänger också med och
klappar ofta takten så att
golvet gungar. Det gäller
inte minst i extranumren,
som ensemblen framför
som avslutning.
Resan gick tillbaka till
Halland på måndagseftermiddagen och dessförinnan hade de som så önskat
shoppat och tittat på huvudstaden.

RESEALLIANSEN • IOGT-NTO ÄLVSBORG

Leif Arne Gustavsson

Historien, som innehåller en hel del humor, i
den mycket sevärda musikalen handlar om vad som
Charlott Strandberg, Gunilla
händer när en ung flicka
Backman och Sussie Eriksson har några av huvudroller- skall gifta sig. Hon bor på
en grekisk ö och har aldrig
na i MammaMia!
Foto: Leif Arne Gustavsson träffat sin pappa, men inför bröllopet hittar hon sin

Vandrings- och kulturresa till Seiser Alm i
Sydtyrolen 30 juni – 9 juli 2006

IOGT-NTO Halland
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2 156
Unga vuxna hallänningar
tävlade i dricker farligt
än var tredje (36 %) vid ett vanligt tillfälle riskkonsumtion finns i
Pumpen Mer
av hallänningarna i ålders- samt hur ofta en större Varbergs kommun (10 %).
Falkenberg blev
trea!
Så här blev slutresultatet
i årets upplaga av den
populära tävlingen Pumpen:
1. Arken, Uppsala
(63 poäng av 73)
2. Heimdals Bygdegille, Göteborg (61)
3. Framtiden,
Falkenberg (59)
3. Söderhamn (59)
57. Magnus Stenbock,
Halmstad (43)
57. Aktiv och Trofast,
Simlångsdalen (43)
102. Ådalen, Åled (34)
109. Leon Gambetta,
Varberg (33)
109. Hyltebruk (33)
Allt som allt deltog
130 lag. Av de 2 156 deltagarna var 673 ännu ej
medlemmar.

gruppen 18 – 29 år har
en riskabel alkoholkonsumt ion.
Det
visar
hallandsresultaten av en
nationell folkhälsoenkät,
som presenterats av
Landstinget Halland och
Region Halland.
Omkring 5 000 hallänningar mellan 18 och 84
har besvarat en enkät om
sin hälsa, sina tänder, levnadsvanor, arbetsmiljö,
värk samt trygghet och
sociala relationer.
Bland mycket annat
konstateras det i undersökningen att åldersgruppen 18 – 29 år har störst
andel med riskabla alkoholvanor, nämligen 36 %
för Halland, att jämföra
med 32 % för riket. Riskkonsumtionen beräknas
utifrån hur ofta och hur
mycket alkohol som intas

mängd dricks vid ett och
samma tillfälle. Dessutom
ingår de som varit berusade 2-3 gånger i månaden
eller oftare.
Minst risk i Hylte
I en jämförelse mellan
länets kommuner framgår
att 19 % av alla män i Laholm har en riskkonsumtion, medan motsvarande
siffra för männen i Hylte
är 8 %. De övriga kommunerna ligger mellan 15 och
18 %. Flest kvinnor med

Laholm och Hylte ligger
lägst (5 %) och övriga
kommuner däremellan.

Den här artikeln finns också på
IOGT-NTO Hallands hemsida
– www.iogt.se/halland –

där bl a nyheter om
alkohol i Halland
publiceras kontinuerligt.
Kolla under rubriken
Halland och drogerna

Medlemsträff för
SLN i Falkenberg

Foto: Lars Hammar

I år var IOGT-NTO-rörelsen en av organisationerna,
som arbetade med riksinsamlingen för Världens Barn.
Även i Halland var medlemmar ute med bössor den 15
oktober.
Så här blev resultatet:
Falkenbergs kommun
3 933,50 kr
Varbergs kommun
7 723,00 kr
Halmstads kommun
22 229,50 kr
Totalt
33 886,00 kr
Världens Barn säger 33 886 tack till insamlare och generösa givare.
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Den 1 oktober arrangerade SLN-distriktet medlemsträff i Falkenberg
vilken inleddes med kaffesamkväm i Godtemplargården.
Lars Hammar, ordförande i Hallandsdistriktet, hälsade välkommen
och Kerstin Andersson
informerade om verksamheten i Godtemplargården. Därefter blev det
stadsvandring under ledning av Bengt Andersson,
varvid deltagarna fick ta
del av konsten på och vid
Rådhuset och anslutande

IOGT-NTO Halland

torg. Som avslutning här
fick man höra klockspelet
på Stadshusets vägg. Promenaden gick i det något
ruggiga vädret vidare till
S:t Laurentii kyrka och
Falkenbergs Museum, där
dansbandsutställningen ”I
afton chanz” besågs.
Efter lunch gavs information om SLN:s och
IOGT-NTO:s kommande
verksamhet.
På bilden ses några av
deltagarna beskåda Stig
Blombergs staty Salami
och Zulamith på Rådhustorget i Falkenberg.

Kustvärnet

Nykterhetscentrum i Amerika

IOGT-huset i Minneapolis besöktes av en CAN-grupp från Sverige.

Foto: Leif Arne Gustavsson

På Cedar Avenue South i Minneapolis, Minnesota,
finns amerikanska IOGT:s kansli och arkiv. Det är några
små anspråkslösa lokaler inhysta i Minneapolis Good
Templar Center. I arkivhyllorna finns mycket spännande material. En del gamla protokoll och handlingar är
dessutom författade på svenska och norska, vilket innebär en del problem för de som sköter arkivet. För
även om den gamla damen som ideellt förestår arkivet
har nordiskt påbrå och kamrater som behärskar svenska något så räcker det inte till. Intressant är också att
studera namnen på de gamla logerna. Fridhem, Trofast, Vega och Linnea är ju samtliga logenamn vi känner igen från halländska IOGT-NTO-föreningar.
Ett av arkivrummen
används som ett museum.
Här finns ett stort antal
charter, fanor, standar och
föremål med godtemplaranknytning, t ex en hatt
som burits av Ruben
Wagnsson.

I Godtemplarcentret
finns också möteslokaler
för Minneapolis IOGTloger. Lokalen presenteras
som en bekväm samlingsplats med parkering på
gården (bilen är ju viktig i
USA). Fastigheten inne-

Jon Victorsen demonstrerar en ballotering för gästande svenskar.
Foto: Leif Arne Gustavsson

I amerikanska IOGT:s arkiv och museum kan man
beskåda fanor och chartrar från svunna tider.
Bild från www.iogt.us

håller en stor danshall med
scen, restaurangkök och
matsal. Den stora salen
pryds av stora väggmålningar med fjällmotiv från Norge.
När Kustvärnets utsände, i samband med en studieresa med CAN (Centralförbundet för alkoholoch narkotikaupplysning), i
mitten av september kom
på besök togs gruppen
emot av det nordvästra di-

IOGT-NTO Halland

striktets ordförande Jon
Victorsen och logen Uranus
ordförande Donald Kleven.
Ytterligare några medlemmar serverade de svenska
gästerna en amerikansk
kvällsmåltid, visade runt i
lokalen och berättade om
verksamheten.
IOGT har cirka 140
medlemmar i Minneapolis
med omnejd. De flesta äldre, men några från det yngre gardet finns med. Verksamheten har likheter med
IOGT-NTO:s föreningsverksamhet i Sverige. En
av logerna heter AFA
(förkortning för American
Fellowship of Abstainers,
vilket på svenska ungefär
betyder amerikanska kamratföreningen för nykterister) och träffas kl 18 den
tredje tisdagen i månaden,
utom januari och februari.
Programmen består av husmanskvällsmat, som följs av
musikaliskt program eller
intressant talare. Logen 34
Uranus har träff för alla åldrar var fjärde fredagskväll.
De äter också kvällsmat
och medlemmarna planerar
aktiviteter, alltifrån tävlingar och spel till talare.
Ungdomsgruppen (12 – 25åringar) ägnar sig åt lite
häftigare aktiviteter, såsom
ridning, skidåkning, dykning, forsränning och kosmisk bowling. Ungdomarna
deltar även i lägerverksamhet, som ordnas i Good
Templar Park i Marine on
S:t Croix mitt i svenskbygderna några mil utanför
Minneapolis.

Leif Arne Gustavsson
Läs mer om IOGT i USA
på hemsidan:
www.iogt.us
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BROFÄSTET: Onsdagen den
14 september reste ett
gäng glada IOGT-NTO:
are från Falkenberg med
buss mot Göteborg. Första stoppet gjordes vid
rastplatsen Sandsjöbacka,
där den medhavda fikan
intogs. Härefter for vi till
Kvarnbyn i Mölndal. Det
är ett bostads- och industriområde runt Mölndalsån, som här bildar många
höga vattenfall, vilket
gjort det möjligt att anlägga flera kvarnar och
industrier och utnyttja
vattenkraften. Tyvärr
kom det rikligt med vatten även från skyn under
vår promenad där, så vi
var ordentligt blöta när vi
klev in i bussen igen.
Resan gick vidare till
det vackra Gunnebo slott
och kulturreservat. Efter
en guidad rundvandring
på slottet for vi vidare till
Scandic Hotell i Mölndal,
där middagen serverades.
Härefter fick vi en trevlig
rundvandring på Göteborgs-Operan med guiden Rolf Nilsson. Vi fick
komma in bakom kulisserna och till klädkamrarna. Vi hann även med ett
besök på det tämligen
nyöppnade
statliga
Världskulturmuseet vid
Liseberg. Eftermiddagskaffe serverades på Tjolöholms slott.
Brofästets ordförande
Gunnar Bengtsson framförde resenärernas tack
till Ingela och Inge
Strandberg på S&S-resor
för en välkomponerad
resa.
IOGT-NTO Halland

Distriktsårsmöte
8 april 2006
Katrinebergs
Folkhögskola
Vessigebro
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Foto: Birgit Johansén

B ROFÄSTET : Föreningen
samlades till Gökotta söndagen den 22 maj 2005. Vi
besökte Rosensparrestenen och Axtornastenen i
Köinge. Det är minnesmärken från det stora slaget mellan danskar och
svenskar den 20 oktober
1565. Viggo Karlsson berättade dels om kri-

get samt att Hembygdsföreningen i Okome-KöingeSvartrå håller på med utgrävningar på platsen. Ev
kommer ett historiecenter
att förläggas i närheten.
Härefter for vi till Ätraforsdammen där medhavd
fika intogs i härlig förmiddagssol och spirande
grönska.

Dryg halvmiljon till
halländska hus
Boverkets samlingslokaldelegation har fördelat
bidrag till upprustning av
allmänna samlingslokaler.
Av totalt 23,5 miljoner
kronor har nykterhetsrörelseägda lokaler fått 3,4
miljoner. Två halländska
projekt finns med på mottagarlistan. Det är Våxtorps Godtemplargård,
som får 165 000 kr för att
ordna en handikapptoalett
och en ramp från parkering till entré. Näst mest

pengar av alla – 350 000
kronor – får Magnus Stenbock, Halmstad, för att
lägga om taket på sin lokal
på Kärleken. Kommunen
ställer också upp med
pengar för arbetet och
även föreningen måste
skjuta till en slant för att
projektets genomförande.

BROFÄSTET: Nykterhetsföreningarna inom Falkenbergskretsen samlades
söndagen den 4 september i Ätraforsgården till
höstupptakt och säsongstart på frågesportsturneringen.
Sammankomsten inleddes med att IOGTNTO-kretsens ordförande Nils-Arne Petersson
hälsade välkommen, varpå Inga-Lisa Jonson på
Ätraforsgården serverade
kaffe med dopp. IOGTNTO:s nya distriktsordförande Anneli Hammar,
Harplinge, fick sedan ordet och presenterade sig
samt informerade om distriktets kommande arrangemang. Härefter fick
Birgitta Clausson, Rolfstorp, ordet. Hon talade
för studieförbundet NBV
och IOGT-NTO:s ungdomsverksamheter UNF
och JUNIS.
Den efterföljande frågesporten bestod av 15
lagom besvärliga frågor,
som sammanställts av
Brofästets lag 2 och presenterades av Rune
Svensson,
Ä n ga r na .
IOGT-NTO-föreningen
Västkusten, Björkäng, och
MHF Falkenberg delade
på segern. Publikpriser
vanns av Lars Hammar
och Siv Johnsson.

Föreningarnas program
Datum Tid

Förening

29 dec 13.00
6 jan
15.00

Syskonringen
Magnus Stenbock

6 jan
6 jan
8 jan
11 jan
13 jan
14 jan
18 jan
19 jan

19.00
19.00
18.00
19.00
18.00
15.00
14.00
19.00

22 jan
22 jan
23 jan
29 jan

15.00
19.00
19.00
14.00

S Aktivitet/plats

Julgröt m m. Ordenshuset, Göstorp
Familjejulfest. Anmälan senast 2/1 till Kerstin eller Margot.
NTO-gården, Kärleken
Ådalen
Julfest. Stationshuset, Åled
Fasta Förbundet
Julen kastas ut. Muraregatan 30, Halmstad
Vega
Julagille i Karlstorpsstugan
Västkusten
Jul-efterfest. Björkängsgården
Brofästet
Grötfest med kryddsill. Godtemplargården, Falkenberg
Leon Gambetta
S Frälsningsarmén, sång och musik. Godtemplargården, Varberg
Halmstads Vapen
Startmöte. Muraregatan 30, Halmstad
Magnus Stenbock
Året som gick m Jan Olsson och Kärleksgruppen.
NTO-gården, Kärleken
Falkenbergskretsen Frågesport (Framtiden värd). Godtemplargården, Falkenberg
Ådalen
Bingo. Stationshuset, Åled
Fasta Förbundet S Världen är så stor, så stor. Muraregatan 30, Halmstad
Våxtorps Lycka
Vintermöte hos Svea och Malte Gustavsson

IOGT-NTO Halland

Kustvärnet

Föreningarnas program

Foto: Leif Arne Gustavsson

VÄSTKUSTEN:
IOGTNTO-föreningen Västkusten, Björkäng, arrangerade Falkenbergskretsens andra frågesportsomgång den 2 oktober i
Björkängsgården. Den
talrika publiken underhölls av radioprataren och
fågelåskådaren Jan Stenberg, Veddige, som visade
bilder och pratade om
fågelliv på ett roande
sätt.
Efter kaffeservering
presenterade Västkustens
ordförande Leif Arne
Gustavsson 15 frågor ur
varierande ämnesområden. Falkenbergs MHF
svarade bäst och Brofästets lag 2 blev tvåa efter
utslagsfråga. Dagens publikpriser gick till AnnaGreta Petterson och
Bengt Persson. Priserna
bestod av solrosfrö till
vinterns fågelbord.

3 - 5 mars ´06
Visningshallen

S Aktivitet/plats

Datum Tid

Förening

29 jan

15.00

1 febr
1 febr
2 febr
3 febr
5 febr
5 febr
6 febr
7 febr
7 febr
9 febr

14.00
19.00
19.00
18.00

11 febr
12 febr
12 febr
15 febr
16 febr

09.00
15.00
18.00
14.00
19.00

19 febr
19 febr
19 febr
19 febr
20 febr
23 febr
25 febr
26 febr
1 mars
1 mars
2 mars
3 mars

14.00
15.00
19.00
19.00
09.00
09.00
14.00
14.00
19.00
19.00
18.00

S Högtidsmöte. Leon Gambettas årsdag.
Godtemplargården, Varberg
Halmstads Vapen
Årsmöte. Muraregatan 30, Halmstad
Västkusten
Årsmöte. Björkängsgården
Magnus Stenbock
Östergruppen. NTO-gården, Kärleken
Brofästet
Årsmöte. Godtemplargården, Falkenberg
Nissadalen
Årsmöte
Ådalen
Årsmöte. Stationshuset, Åled
Fasta Förbundet
Fastlagen firas i god tid. Muraregatan 30, Halmstad
Syskonringen
S Musikleken hos Asta och Erik Berg.
Leon Gambetta
S Musikleken. Godtemplargården, Varberg
Åsa
S Torsdagsfrukost. Schubertiad på vårt vis med Duo Harmoni
(Gun Svensson och Ulrika Bergman). Kuggaviksgården
Farmtiden/Vifem S Lördagsfrukost. Godtemplargården, Falkenberg
Leon Gambetta
Årsmöte. Godtemplargården, Varberg
Vega
Årsmöte. Holms bygdegård
Halmstads Vapen
Logemöte. Muraregatan 30, Halmstad
Magnus Stenbock S Årsmöte. Stenbocksfilm visar gammalt och nytt.
NTO-gården, Kärleken
Aktiv och Trofast
Årsmöte hos Astrid och Erik Svensson, Simlångsdalen
Syskonringen
Årsmöte. Ordenshuset, Göstorp
FalkenbergskretsenS Frågesport (MHF värd). Godtemplargården, Falkenberg
Ådalen
Allsång. Stationshuset, Åled
Fasta Förbundet
Årsmöte. Muraregatan 30, Halmstad
Åsa
S Torsdagsfrukost. Kuggaviksgården
Framtiden/Vifem S Lördagsfrukost. Godtemplargården, Falkenberg
Våxtorps Lycka
Logens årsmöte hos Svea och Malte Gustavsson.
Halmstads Vapen
Logemöte. Muraregatan 30, Halmstad
Västkusten
Tävling och spel. Björkängsgården
Magnus Stenbock
Holmgruppen. NTO-gården, Kärleken
Brofästet
S Kretsfrågesport (Brofästets lag 1 arrangör).
Godtemplargården, Falkenberg
Leon Gambetta
S Möte. Film och berättelse från en spännande resa.
Godtemplargården, Varberg
Ådalen
Logen 110 år. Stationshuset, Åled
Fasta Förbundet
Frågesport med Eva och Gunnar. Muraregatan 30, Halmstad
Åsa
S Torsdagsfrukost om ull med Lisbeth Hörberg. Kuggaviksgården
Framtiden/Vifem S Lördagsfrukost. Godtemplargården, Falkenberg
Halmstads Vapen
Logemöte. Muraregatan 30, Halmstad
Leon Gambetta
Våfflor, allsång. Godtemplargården, Varberg
Ådalen
Systrarnas afton. Stationshuset, Åled
Fasta Förbundet
Vår byggnadsförenings årsmöte. Muraregatan 30, Halmstad
Åsa
S Torsdagsfrukost. Kuggaviksgården
Framtiden/Vifem S Lördagsfrukost. Godtemplargården, Falkenberg
Våxtorps Lycka
Byggnadsföreningens årsmöte. Våxtorps godtemplargård
Halmstads Vapen
Logemöte. Muraregatan 30, Halmstad
Ådalen
Loppmarknad. Stationshuset, Åled
Fasta Förbundet S Aprilskämtets historia och skojarnas afton.
Muraregatan 30, Halmstad
Västkusten
Månadsmöte. Björkängsgården
Åsa
S Torsdagsfrukost. Kuggaviksgården
Brofästet
Påsksupé. Godtemplargården, Falkenberg
Framtiden/Vifem S Lördagsfrukost. Godtemplargården, Falkenberg
Halmstads Vapen
Logemöte. Muraregatan 30, Halmstad
Ådalen
Påskfest. Stationshuset, Åled
Fasta Förbundet
Påskfest. Muraregatan 30, Halmstad
Åsa
S Torsdagsfrukost. Kuggaviksgården
Framtiden/Vifem S Lördagsfrukost. Godtemplargården, Falkenberg
Leon Gambetta
S Lyrikafton. Godtemplargården, Varberg
Halmstads Vapen
Logemöte. Muraregatan 30, Halmstad

19.00
19.00
19.00
09.00

5 mars 15.00
5 mars
6 mars
9 mars
11 mars
15 mars
19 mars
19 mars
20 mars
23 mars
25 mars
26 mars
29 mars
1 april
3 april

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

5 april
6 april
7 april
8 april
12 april
16 april
18 april
20 april
22 april
23 april
26 april

19.00
09.00
18.00
09.00
14.00
19.00
19.00
09.00
09.00
15.00
14.00

Leon Gambetta

Falkenberg

IOGT-NTO deltar

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).

Kontanter byte vid inbrott
Närmare 10 000 kronor i
kontanter blev bytet för
den eller de, som en septembernatt genom att bryta upp ett fönster, tog sig
in i IOGT-NTO Hallands
länskansli.
Väl inne kollade de
objudna gästerna igenom
alla skrivbordslådor, forcerade dörren till kassaskåpet
och försåg sig med de kontanter som fanns i skåpet.
Nycklar och osålda bingolotter lämnades dock kvar.
Förutom det hårdhänta
handhavandet av kassaskåpet var det hänsynsfulla
inbrottstjuvar, som avstod

God jul
och

Gott Nytt År!
8

från att riva ner pärmar
och papper och smutsa ner. Inte ens det porslin som stod på bänken
innanför ingångsfönstret
hade förstörts.
Inbrottet hos IOGTNTO var ett av sammanlagt tre samma natt. De
två andra drabbade en begravningsbyrå och en frisör
i närheten av IOGT-NTOkontoret. Där betalade sig
arbetet dock inte lika mycket. Utöver IOGT-NTO:s
pengar gav de båda andra
inbrotten bara ytterligare
knappt 2 000 kronor.

Tomt i skåpet. Objudna besökare länsade länskansliets
kassaskåp på kontanter.
Foto: Leif Arne Gustavsson

Saxenborg 50 år

100-åriga
ungdomar
Den 15 april 1906 samlades ungdomar från 14
ungdomsföreningar inom
IOGT och bildade Sveriges
Godtemplares Ungdomsförbund (SGU). Vi närmar
oss 100-årsminnet av den
händelsen. En grupp
SGU-veteraner har tagit
initiativ till att fira jubileet
lördagen den 22 april
2006 på Tollare utanför
Stockholm och man räknar med att många
”SGU-uvar” kommer att
delta.
UNF är ju direkt arvtagare till SGU och kommer
också de att uppmärksamma jubileet. Det finns ju
även UNF:are, som kan
kalla sig ”uvar”, och de är
givetvis också välkomna
till Tollare.
Notera datumet i almanackan.
Information lämnas av
Ann-Marie Tjärnkvist,
tel 08-531 758 68
Allan Axelsson,
tel 021-33 07 39

Alla intresserade hälsas välkomna till Saxenborgs

50-årsjubileum lördagen den 4 mars 2006.
Saxenborg bjuder på jubileumsprogram och festmåltid.
För information och anmälan (före 1 febr 2006)
ringer du 0240 - 64 00 11.

IOGT-NTO Halland

Kuggaviksgården
Tel 0340 - 65 12 85
www.kuggavik.se

