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Omvalda och nyvalda

Nominerad igen!
Sid 6
Våra
Gårdar
Sid 6

Så mycket tårta!
Sista sidan

D

et blev en del ommöbleringar och en del nya ledamöter i den
distriktsstyrelse som valdes på IOGT-NTO Hallands distriktsårsmöte
på Katrinebergs folkhögskola den 8 april 2006.

Främre raden från vänster: Anneli Hammar, Ulf Johansson och Asta Berg.
Bakre raden från vänster: Totte Ljunggren och Lars Gunnarsson
Foto: Leif Arne Gustavsson

Läs om distriktsårsmötet på sid 3 och 4

Kustvärnet

Ulf Johansson, nyvald distriktsordförande:

– Kämpa ner kvoterna!
– Nu måste Sverige få
möjlighet att sänka de
kraftigt tilltagna införselmängderna av alkohol rejält. Det finns såväl hälsomässiga som
fiskala skäl för en sådan sänkning, säger Ulf
Johansson, Halmstad,
nyvald ordförande för
IOGT-NTO Halland.
– Det är en myt att det
bara finns införselkvoter på
alkohol. Andra varor som
cigaretter, mediciner, bensin och diesel och fisk är
det också begränsningar
på. Folkhälsoministern
Morgan Johansson har fått
i uppdrag av senaste (s)kongressen att kämpa för
sänkta införselkvoter och
behöver råg i ryggen för att
åka till Bryssel och försvara
vår rätt att själva bestämma alkoholpolitiken, konstaterar han.
– Sverige är ett av EU:s
medlemsländer. I ministerrådet och Europaparlamentet liksom i andra internationella forum är det
fullt möjligt att plädera för

ensamrätt att bedriva detaljhandel med spritdrycker, vin och starköl i Sverige. Dagens mål rör i princip samma regler som var
föremål för EG-domstolens
bedömning 1997 i det s
k Franzénmålet, där domstolen konstaterade att det
svenska detaljhandelsmonopolet uppfyller de krav
som ställs enligt artikel 31
i EU-fördraget. Mot den
bakgrunden saknas därför
någon anledning för EGdomstolen att nu göra en
annan bedömning.

Ulf Johansson, Halmstad, ny distriktsordförande för IOGTNTO Halland.
Foto: Leif Arne Gustavsson

låga införselkvoter. EU:s
snusförbud och tobaksdirektiv visar att det är möjligt då kunskaperna och
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viljan finns, menar Ulf Johansson.
Vänta och se
Ulf Johansson tror också att privatimport av alkohol via Internet med stor
sannolikhet kommer att
vara fortsatt förbjuden.
– Frågan är ännu inte avgjord. Systembolaget har
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Manusstopp
1 september
17 november
Ej fastställt
Ej fastställt

Utgivningsdag
29 september
15 december
Ej fastställt
Ej fastställt
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Nykterheten har
vunnit respekt
Ulf Johansson noterar
också att det senaste året
varit ett intensivt år i
IOGT-NTO:s historia.
Intensivt därför att den
svenska alkoholpolitiken
har utsatts för det ena angreppet efter det andra och för att alkoholkonsumtionen under ett antal
år innan 2005 ökat så dramatiskt. Utvecklingen av
konsumtionen, och därmed skadorna, var väntad
efter de politiska besluten
om att i praktiken avskaffa
införselkvoterna.
– Men det hade sett värre
ut om inte IOGT-NTO
funnits som en motkraft.
Helnykterheten har vunnit
större respekt. Det växande intresset märks inte
minst i den positiva medlemsutvecklingen. Att
stoppa en sänkning av den
sven ska s pr i t ska t t en
har varit det överskuggande målet för det alkoholoch narkotikapolitiska arbetet en period och
IOGT-NTO:s insatser har
bidragit till att det inte
blivit någon skattesänkning, fastslår Ulf Johansson.
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Distriktsårsmöte 2006
Alkoholpolitisk
mönstring

Kerstin Andersson hälsade närmare 100
personer välkomna till Falkenbergskretsen
när IOGT-NTO:s distriktsårsmöte hölls på
Katrinebergs folkhögskola i Vessigebro.
Foto: Leif Arne Gustavsson

Nils-Arne Petersson, Falkenberg, och
Sven Torin (med ryggen mot kameran),
Åled, studerar Nykterhetsfolkets länsarkivs
utställning tillsammans med arkivassistenten Inger Axelsson. Foto: Leif Arne Gustavsson

Gun Karlsson (t v), Ullared, och Birgitta
Andersson (t h), Tvååker, lämnade sina
platser i distriktsstyrelsen och avtackades
av nye distriktsordföranden Ulf Johansson
(det är han som står i mitten), Halmstad.

Distriktsårsmötet inleddes med en mönstring av riksdagspartiernas inställning i olika alkoholpolitiska spörsmål. Partierna var
representerade genom toppnamn från de
halländska valsedlarna till riksdagsvalet
2006.
Toppkandidaterna
I ett samtal, som leddes av IOGTNTO:s förbundsstyrelseledamot Maj-Lis
Lööw, deltog Kristina Hallberg (v), Alf
Eriksson (s), Agneta Börjesson (mp), Jan
Andersson (c), Fatima Svanå (fp), Lars
Gustafsson (kd) och Anne Marie Brodén
(m).
Troligen ingen skattesänkning
Av samtalet framgick att det rådde en
ganska stor enighet om att frågan om sänkning av alkoholskatterna för närvarande
nog inte var aktuell. En brasklapp lades
dock in om att det är viktigt att Systembolaget behåller sin andel av alkoholförsäljningen. Om det skulle visa sig att den alkohol som anskaffas vid sidan av försäljningsmonopolet ökar kan frågan om skattesänkning åter aktualiseras, menade flera
av panelens medlemmar.
En annan fråga som debatterades gällde införselkvoterna från andra EU-länder.
Enigheten om att införseln från utlandet
är för hög var stor och ingen av deltagarna
var främmande för att pröva möjligheten
att få till en sänkning av kvoterna.
Sverige som försöksområde
Lars Gustafsson tyckte att Sverige
skulle kunna få bli ett provområde med
sänkta kvoter och Fatima Svanå berättade
att Folkpartiet ville ha generellt lägre kvoter inom EU och också ge medlemsländerna möjlighet att besluta om egna lägre
kvoter.
Under det drygt timslånga samtalet
pratade man även en hel del om attityder
och vuxna som förebilder. Skolundervisningen om alkohol och andra droger berördes också.
Leif Arne Gustavsson

Från vänster
och
Gustafsson, Fa uppifrån: Lars
tima Svanå, A
nne
Marie Brodén,
Alf Eriksson,
Agneta Börjesson,
Kris
och Jan Ander tina Hallberg
sson.
Foto: Leif Arne
Gustavsson

Valen
På distriktsårsmötet förrättades följande val
Distriktsstyrelse
Ordförande: Ulf Johansson,
Halmstad
Vice ordförande: Anneli
Hammar, Harplinge
Sekreterare: Totte Ljunggren, Hyltebruk
Kassör: Lars Gunnarsson,
Kungsbacka
Studieledare: Asta Berg,
Laholm
Till ledamöter i distriktsrådet
utsågs Ulf Johansson och
Anneli Hammar.

Revisorer:
Owe Hellberg, Falkenberg, och Conny Benjaminsson, Falkenberg

Fler bilder från distriktsårsmötet
finns på

S
U
H
T
L
FUL

www.iogt.se/halland

i nykterhetsrörelsens lokaler den 22 oktober

Foto: Leif Arne Gustavsson
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Läs mer i nästa nummer av Kustvärnet.
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Distriktsårsmöte 2006 ArbetsLeon Gambetta – Distriktsstyrelsen: 1 – 1 planen
Två motioner hade lämnats in till årets distriktsårsmöte. Båda hade
I O G T - N T O - f ör e n i n ge n
Leon Gambetta i Varberg
som avsändare.
I den ena motionen
föreslogs att distriktets
länskansli skall flyttas från
nuvarande lokaler till Godtemplargården i Falkenberg. Distriktsstyrelsen
menade i sitt yttrande att
motionen skulle avslås.
Bland skälen fanns bl a
meningen att frågan om
länskansliets placering
prövas av distriktsstyrelsen
varje gång hyreskontraktet
löper ut och att det nu är

svårt att säga vilka behov
och möjligheter som föreligger nästa gång det blir
aktuellt. Det befintliga
hyreskontraktet binder
nuvarande placering till
den 31 december 2007.
Distriktsstyrelsen tyckte att man borde få årsmötets förtroende att själv
besluta i frågan om länskansliets belägenhet och
inför beslutet hitta den
bästa lösningen, istället för
att vara låst till ett endaste
alternativ. Årsmötesombuden gillade dock motionen
och beslutade enl motionärens förslag.
Den andra motionen

– Var stolta!
– Vi har all anledning att
vara en stolt folkrörelse.
Andra organisationer ser
med avundsjuka på vår
fantastiska medlemsökning. Vi är faktiskt den
enda folkrörelse som ökar
medlemsantalet, sa MajLis Lööw, förbundsstyrelsens representant på
IOGT-NTO Hallands årsmöte.
Hon berörde därefter
kort IOGT-NTO:s tre
verksamhetsgrenar och
gick sedan över till att tala
om det internationella arbetet.
– Genom att IOGTNTO kommit med bland
de organisationer, som får
ingå i Världens Barninsamlingen, har vår verksamhet fått ett erkännande, menade hon.
Maj-Lis Lööw avslutade med att konstatera att
2006 ju är ett "mellankongressår" och berättade
att man i förbundsstyrelsen påbörjat ett visionsar-
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Maj-Lis Lööw, Mariefred,
har varit både statsråd och
EU-parlamentariker. Nu är
hon distriktsordförande för
IOGT-NTO-distriktet i Södermanland och sitter
även med i IOGT-NTO:s
förbundsstyrelse.
Foto: Leif Arne Gustavsson

bete kallat "FOKUS
2009". Där funderar man
över vad vi skulle önska
att vi kan säga att vi uträttat år 2009. Ett antal föreningar över hela landet
kommer närmast att få
möjlighet att komma
med reaktioner på ett antal sådana tänkta uttalanden.
Leif Arne Gustavsson

berörde de arbetsuppgifter
som åligger IOGT-NTO
Hallands verksamhetschef.
Från Leon Gambetta sida
önskade man att verksamhetschefen skulle åläggas
att besöka alla aktiva
IOGT-NTO-föreningar i
länet minst en gång per år
för att sprida information
om aktuella frågor. Distriktsstyrelsen påpekade
att man från såväl styrelsens som verksamhetschefens sida gärna kommer ut
på besök i föreningarna,
men efterlyste initiativ
från föreningarna själva att
ta kontakt. Styrelsen menade också att aktuell information sprids via Kustvärnet till alla medlemmar – inte bara dem som
kommer på föreningsmöten. I detta fall gick ombuden på distriktsstyrelsens
linje och avslog motionen.
Distriktsstyrelsens ledamöter och verksamhetschefen ställer gärna upp
och kommer på besök till
föreningarna. Det är bara
att göra som en del föreningar och kretsar redan
gör: ta kontakt och komma
överens om innehåll och
ett bra tillfälle.
Leif Arne Gustavsson

Den arbetsplan som
fastställdes innehåller
fyra mål för den närmaste
framtiden:
1. Nettoökning av medlemsantalet under
2006
2. Alkohol- och narkotikapolitiska aktiviteter
skall genomföras i
samtliga kommuner i
länet
3. Föreningarna skall vara
delaktiga i den utåtriktade verksamheten
4. Verksamhet skall finnas inom samtliga
verksamhetsgrenar
(alkohol- och narkotikapolitiskt arbete, förebyggande arbete och
socialt arbete).
Detta skall uppnås bl a
genom aktivitet under
Folknykterhetens vecka,
möten med politiker på
såväl kommunal, regional som central nivå samt
genomförande av ett föräldraprojekt. Satsningar
skall också ske på medlemsrekrytering och kring
IOGT-NTO-rörelsens
internationella engagemang.

Nästa distriktsårsmöte

2007-04-14

Storm och
Schubertiad
Efter årsmötet följde en
vårsupé, där rosékycklingfilé och potatisgratin dukades fram med jordgubbscheesecake som dessert.
Sedan följde ett bildprogram om stormen Gudrun
av Arne Bergström och
sång och musik – Schubertiad på vårt vis – med Duo
Harmonie, bestående av
Gun Svensson och Ulrika
Bergman.

IOGT-NTO Halland

Enastående pianospel trots
synhandikapp. Ulrika Bergman spelade Schubertmusik
med flinka händer.
Foto: Leif Arne Gustavsson
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Trafikskolor mot alkoholen

T

re gånger i veckan
tvingas anhöriga anordna begravning för
ett barn, ett syskon, en
förälder eller en livskamrat som dött i en rattfylleriolycka. Det konstaterar Sveriges Trafikskolors Riksförbund (STR) och har därför en
målsättning att erbjuda alla,
som ska ta körkort, minst en
kvälls insikts– och attitydpåverkande utbildning om alkohol och trafik. Men, säger de i
sin broschyr, skyll inte på de
unga förarna. De speglar bara

samhällets vanor
och värderingar.
De flesta tar avstånd från bilkörning med alkohol i
blodet, men ändå
så sker varje år cirka 5 miljoner bilresor med rattfyllerister
som inte blir upptäckta!
För att ytterligare visa att
alkohol och trafik inte hör
samman hoppas STR att deras anslutna trafikskolor inom
några år ska ha utrustat samtliga sina övningsbilar med alkolås.

Titta in i vårt arki v …

Ja,

den här gången
är det lite si och
så med mina ”upptäcktsfärder” nere i arkivet. Andra förpliktelser har pockat
på min uppmärksamhet. –
Ja, ni vet ju alla hur viktigt
det är med golfen!! (och
den tager ju verkligen sin
tid!) Därför passar det så
bra att vi i arkivstyrelsen
nu nyttjar den här spalten
för att framföra vårt stora
och varma tack för de frivilliga bidrag, som har
kommit vårt arkiv till del.

Detta tack borde ha framförts vid IOGT-NTO:s
årsmöte på Katrineberg
den 8 april 2006, men tyvärr – vi missade detta tillfälle. Vi vill emellertid här
och nu bekänna att det
känns värmande att få en
sådan respons för vår vädjan om dessa bidrag. Vi ser
detta som ett tydligt bevis
på lojalitet och solidaritet
för oss som arbetar för och
med vårt arkiv. Tack alla
ni som tror på vårt arkivs
fortlevnad

och som ger oss framtidshopp! Men missförstå oss
inte – detta från hjärtat
kommande tack markerar
inte att vi stängt dörren
för ytterligare bidrag.
Tvärtom – den dörren är
alltid vidöppen!
Detta med en besvärande ekonomi är ju inte
ett nytt fenomen inom
rörelsen. Pengabehovet
har tydligen alltid funnits – åtminstone enligt
programboken för år 1905.

Är möjligen detta något av en lösning –
nu 75 år senare? För det är ju faktiskt så
att viljan har alltid funnits, förmågan likaså, men kapitalet har mestadels saknats!
Tack till er som följt den här spalten
under vårterminen – väl mött till hösten
och till dess:

Uppladdning
Redan nu startar uppladdningen inför Världens Barn-insamlingen,
som når sin kulmen den
14 oktober 2006. Förra
årets insamling inbringade 77 379 701 kronor
och av dessa gick 2 231
391 kronor till IOGTNTO-rörelsen, som sedan
förra året är en av de
tolv organisationer som
är med om insamlingen.
Huvudmålet för årets
insamling är att få ihop
90 miljoner kronor.
IOGT-NTO-rörelsen
gjorde en strålande insats
under 2005 och nu spänner vi musklerna ytterligare.
För att få en så effektiv insamling som möjligt
måste en bättre kampanjorganisation byggas upp.
Därför krävs en insamlingsansvarig/-kommitté i
distriktet och insamlingssamordnare i varje kommun.
IOGT-NTO Halland
söker nu därför DEJ, som
vill vara med och göra en
insats för världens barn.
Det kan gälla allt från
att ställa upp som insamlingsansvarig till att
stå på torget med insamlingsbössan eller dela ut
flygblad. All hjälp är värdefull.
Anmäl ditt intresse
och goda hjärta till
IOGT-NTO
Hallands
länskansli, tel 0346 –
164 90, e-post: info.
iogtntohall@telia.com.

En riktigt god och skön sommar!
önskar vi alla i arkivet genom
Bengt Lindqvist

IOGT-NTO Halland
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Nominerad – igen

Halland bevarat
Att vara eller inte vara var den stora frågan när Våra
Gårdar-distriktet höll sitt årsmöte i NTO-lokalen på
Kärleken i Halmstad den 20 april. Frågan väcktes redan
förra årsmötet eftersom verksamheten under några år
legat på en blygsam nivå.

Badstranden vid Kuggaviken bidrog till att Kuggaviksgården nominerats till utmärkelsen ”årets natur– och kulturupplevelse 2005” av STF.

Återigen har Kuggaviksgården i Åsa nominerats
till en utmärkelse av STF (Svenska Turistföreningen).
Förra gången var 2003, när man nominerades till
”årets kudde”. Den här gången har IOGT-NTOanläggningen nominerats till ”årets natur- och kulturupplevelse 2005”.
Så här lyder motiveringen till att Kuggaviksgården, som ett av fyra
STF-vandrarhem, uppskattas så mycket:
”På STF Vandrarhem
Åsa råder en lugn och fridfull
stämning. Miljön är svårslagen. Ett stenkast från vandrarhemmet ligger en fin badstrand och det finns många
stora grönytor. Det går även
att hyra cyklar. Värden gör
att som står i hennes makt och
lite till för att gästerna ska
trivas. Vandrarhemmet, som
ägs av IOGT-NTO, arrangerar dessutom lägerskolor för
elever i årskurs 6.”
Det är alltså en pärla,
eller som Kuggaviksgården
själv marknadsför sig – ett
smultronställe,
som
IOGT-NTO Halland, tillsammans med IOGT-

NTO-distrikten i Älvsborg
och Göteborg, äger. Och
nu när sommaren närmar
sig glimmar det givetvis
extra på Kuggaviksgården
med sommarcafé, konstutställning och sommararrangemang. En utflykt till
Åsa för att njuta av en
våffla på caféet borde vara
ett måste för var och en
den kommande sommaren.
Nominerade till utmärkelsen var även STF:s
vandrarhem i Borensberg,
Åhus och Vålådalen. Och
för Kuggaviks del blev det
inte heller den här gången
någon förstaplats. Borensberg tog hem spelet och
de övriga placerade sig på
en god andraplats.

Ny ordförande
Till ny ordförande och
för att leda nysatsningen
valdes Jan Fryklund, Åled.
Övriga i den bantade styrelsen blev Ulf Johansson,
Halmstad, och Asta Berg,
Laholm.

Leif Arne Gustavsson

Uppåt väggarna
… med ställningar alltså. Så här ser det ut
när NTO-gården på
Kärleken får nytt tak.
Arbetet är möjligt tack
vare stöd från kommunen och Boverket.
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På årsmötet fick de
cirka 15 deltagarna fundera över om Halland skulle
gå samman med något av
granndistrikten, bli en
kommitté under t ex NBV
eller om Våra Gårdardistriktet skulle fortsätta
att fungera som ett självständigt distrikt. Efter att
ha samtalat om för- och
nackdelar kring de olika
alternativen tillsammans
med Våra Gårdars VD Olle
Häggström, som medverkade på mötet, beslutades
att Våra Gårdar Hallands
län skall vara kvar. Under
det kommande verksamhetsåret skall det anordnas en samling om brandsäkerhet och hyressättning
för nykterhetsrörelsens
lokaler. Dessutom skall en
kulturturné organiseras
och genomföras.

Jan Fryklund, Åled, håller i
klubban för Våra Gårdar
Hallands län det kommande
året. Foto: Leif Arne Gustavsson
IOGT-NTO Halland på nätet

www.iogt.se/halland
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Våra Gårdar, riksföreningen för nykterhetsrörelsens allmänna samlingslokaler, är en intresseorganisation och ett
serviceorgan för nykterhetsrörelsens fastigheter
och lokaler i Sverige.
Våra Gårdar har
drygt 550 medlemsföreningar.
De flesta Våra Gårdarlokalerna är samlingslokaler för lokalföreningarna,
men det finns även större
kontorsfastigheter, kursgårdar, konferensanläggningar, folkhögskolor,
studenthem, sommarhem
och folkparker bland
medlemmarna.
I lokalerna bedrivs
mångfacetterad verksamhet för alla åldrar. Här
ryms allt från föreningsmöten till föreläsningar,
teater-, cirkus- och musikverksamhet, studiecirklar, datastugor och
vävstugor.
Samlingslokalerna
hyrs även ut till föreningar utanför nykterhetsrörelsen, under förutsättning att ingen alkohol
förekommer i lokalerna.
Våra Gårdar har till
ändamål att värna om de
allmänna samlingslokaler
som nykterhetsrörelsen
förfogar över och stimulera tillkomsten av nya, att
medverka till att nykterhetsrörelsens samlade
fastighets- och lokalbestånd utvecklas i positiv
riktning, och att verka för
att fler helnyktra miljöer
etableras i landet.
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Föreningarnas program

Rosiann, Anneli,
Anna, Johanna, Totte
och Peter från

IOGT-NTO
Hyltebruk

i folklustspelet

En hustru
till låns
21/6 kl 19.00
24/6 kl 14.00 & 18.00
25/6 kl 14.00 & 18.00
Förköp: Tiraholms Fisk,
tel 0371 - 640 19
Arrangör
IOGT-NTO Hyltebruk

IOGT-NTO Halland
Länskansli
Box 175, 311 22 Falkenberg

Tel 0346 - 164 90
Öppet vardagar
kl 8.30 - 12.00

Datum Tid

Förening

Aktivitet/plats

13 maj
14 maj
14 maj
15 maj
21 maj
21 maj
22 maj
25 maj
29 maj
4 juni
7 juni
8 juni
11 juni

Syskonringen
Vega
Framtiden
Fasta Förbundet
Ådalen
Brofästet
Falkenbergskretsen
Magnus Stenbock
Fasta Förbundet
Ådalen
Västkusten
Magnus Stenbock
Syskonringen

Sunnerbo-träff. Ordenshuset, Göstorp
Utflykt till Vilshärad
Vårutflykt med bil
Boule med Ådalen på Annies gård
Gökotta. Stationshuset, Åled
Gökotta någonstans i Halland.
Drogkampen. Godtemplargården, Falkenberg
Utflykt
Mor, dagen efter. "Gossarna bjuder". Muraregatan 30, Halmstad
Sommarkul. Stationshuset, Åled
Thai BBQ. Björkängsgården
Besök på biblioteket
Tipspromenad för nya, gamla och blivande IOGT-NTO:are
Ordenshuset, Göstorp
Utflykt
Möte hos Birgitta och Gunnar Svensson, Mellbystrand
Midsommarfest. Stationshuset, Åled
Midsommarafton i Lynga
Midsommarfirande. Medtag egen matsäck. Ätraforsgården
Utflykt
Grillfest. Stationshuset, Åled
Sommarmöte i Fotstad
Laxfest. Godtemplargården, Falkenberg
Bussresa.
Filmafton. Stationshuset, Åled
Bussutflykt till Småland. Anm tel 0346-23221 el 711596
"Sägenvägar" i fädernas spår
Upptaktsmöte. Brofästet arrangerar frågesport. Ätraforsgården
Frågesport. Stationshuset, Åled
Sillaquäl. Björkängsgården
Logemöte. Muraregatan 30, Halmstad
Kvällens gäst. Stationshuset, Åled
Höstens första torsdagsfrukost. Kuggaviksgården
Möte hos Ingegerd och Bertil Karlsson, Halmstad
Logemöte. Muraregatan 30, Halmstad

12 juni
16 juni
22 juni
23 juni
23 juni
26 juni
16 juli
23 juli
4 aug
6 aug
20 aug
31 aug
3 sept
3 sept
3 sept
6 sept
13 sept
17 sept
21 sept
24 sept
27 sept

13.30
17.00
15.00
07.00
08.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
13.30

14.00
18.00
15.00
17.00
19.00
18.00
18.00
19.00
19.00
13.00
15.00
19.00
19.00
14.00
19.00
09.00
14.00
14.00

Fasta Förbundet
Aktiv och Trofast
Ådalen
Magnus Stenbock
Falkenbergskretsen
Fasta Förbundet
Ådalen
Vega
Brofästet
Ådalen
Ådalen
Brofästet
Vega
Falkenbergskretsen
Ådalen
Västkusten
Halmstads Vapen
Ådalen
Åsa
Aktiv och Trofast
Halmstads Vapen

Aktiviteter märkta med

är kulturprogram i samverkan med NBV Halland.

Med reservation för ändringar och ev feltryck.

Aktiviteterna finns även på

www.iogt.se/halland

Kuggaviksgården , Åsa
Midsommarafton
fredagen den 23 juni
kl 14.00
Midsommarstången
kläs och dansas runt,
midsommarmat
serveras,
dans och lekar
200 kr
Anmälan senast 14/6

Allsångskvällar
Torsdagarna
29/6 • 6/7
13/7
20/7 • 27/7
kl 19.00

Café Solvik
Sommarcafé
19/6 - 30/7
Dagligen kl 13 - 18
(våfflor, the och kaffe,
läsk, pajer, glass)

20 juli med
barytonsångaren

Jurij Alexander
från Leningrad

Konstutställning
till minne av
Evy Låås
Vernissage 25/6
Utställningen pågår
t o m 30/7

Kräftskiva
lördagen den 26/8
kl 18.00
200 kr
Anmälan senast 20/8

Kuggaviksgården, 430 31 Åsa • Tel 0340 - 65 12 85 • kuggavik@swipnet.se • www.kuggavik.se
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).

Dålig fyr

Bertil 4, Ivar 26, Niklas 39, Gustav 47, Olof 73 – BINGO!
Koncentrationsfaktorn är hög på tisdagskvällarna i björkgårFoto: Leif Arne Gustavsson
den.

Bingo för
IOGT-NTO i 20 år
Varenda tisdagskväll – så gott som – sedan mars
1986 har IOGT-NTO Halland ordnat bingospel i dans–
och nöjeskrogen Björkgården vid E6:an i Himle mellan
Varberg och Falkenberg. Det innebär att det blivit drygt
1 000 arrangemang. Bingospelet har en trogen publik
på cirka 200 personer. Vid speciella tillfällen under vinterhalvåret kan det vara fler och likaså under sommaren
när även parkeringen tas i anspråk för drive in-bingo.
Den 21 mars firades 20årsjubileumet med ett extra jubileumsspel och tårta
till alla bingospelare. 12
tårtor, som skars upp i 250
bitar gick det åt och alltihop åts upp på ungefär en
kvart.
Bingospelet är en viktig
del i den halländska IOGTNTO-rörelsens ekonomi.
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Resultatet varierar något
från år till år, men en
kvarts miljon i netto till
IOGT-NTO, UNF och JUNIS betyder givetvis mycket för en folkrörelse.
Bingospelet är möjligt
att driva tack vare att cirka
10 medlemmar ställer upp
som frivilliga funktionärer.
Leif Arne Gustavsson

Någon framtid som pyroman verkade inte finnas
hos de som ansvarade för
påskbrasan på Kuggaviksgården på påskaftonen.
Trots tändvätska, fotogen
och många hjälpande händer blev det aldrig någon
riktig fart på elden, när
Kuggaviks vänner bjudit in
till påskfest.
Bra fart och gott betyg
var det emellertid på underhållningen, dansen och
påsksupén, som dukades
fram för ett drygt 40-tal
påskfirare från såväl när
som fjärran. För musiken
stod Husbandet från
IOGT-NTO-föreningen i
Floda och i supén saknades
inget som hör påsken till.

Elving Johansson från Töllsjö
hjälpte till med tändvätska för
att få Kuggaviksgårdens
påskbrasa att ta fyr.
Foto: Leif Arne Gustavsson

Som sig bör en påskafton avfyrades också ett fyrverkeri vid den lilla påskhög, som till sist ändå sågs
brinna lite grand.

För kropp och själ
Body´n´soul var temat
för en mässa arrangerad av Fritid Kungsbacka under två dagar i april. Första dagen besöktes mässan
av elefer från högstadiet och gymnasiet.
Den andra dagen fick
allmänheten tillträde.

Foto: Leif Arne Gustavsson

IOGT-NTO var också med och här delar Lars Gunnarsson
och Bee Gustavsson ut broschyrer till en mässbesökare.

IOGT-NTO Halland

