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På fjärilsjakt
Sidan 3
Foto: Leif Arne Gustavsson

nya medlemmar i sommar

Förbundsstudieledare Mariann Wasserman presenterade höstens studiesatsning på distriktets kick off
för ordföranden och studieledare. Läs mer på ...

D

I hela landet
fortsätter
medlemstillströmningen i
samma takt
som förra året,
då nästan 12 500 nya medlemmar anslöt sig till IOGT-NTO. T o m augusti i år
har det blivit ett tillskott med 8 062
medlemmar.

Sidan 6
Foto: Leif Arne Gustavsson

et har varit bra
fart på medlemsrekryteringen till IOGTNTO i Halland under
sommaren. Totalt har
hallandsdistriktet fått
234 nya medlemmar under juni, juli och
augusti. De flesta har värvats vid Gekås i
Ullared, men en och annan har också
”fångats in” vid allsångskvällar i Halmstad och Falkenberg, NBV:s mångkulturella fest på Rådhustrappan i Halmstad
samt på Våxtorps marknad.

Förbundets totala medlemsantal uppgår
därmed till 46 644, varav 1 446 i
Halland.

Bilderna är från olika värvningstillfällen i sommar. På den stora bilden berättar Gunnar Johnsson, Fasta Förbundet, om IOGT-NTO för några av besökarna på allsången på Galgberget i Halmstad. Övriga
bilder från Våxtorps marknad, Gekås och Rådhustrappan i Halmstad.
Foto: Leif Arne Gustavsson
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Ställ upp i årets största insamlingsfest!

Sedan flera år har riksinsamlingsdagen för Världens
Barn etablerat sig som årets stora insamlingsfest i Sverige. Förra året ställde över 22 000 entusiastiska insamlare upp i landets 290 kommuner.
Nu går festen vidare
och lördagen den 14 oktober, i direkt anslutning till
två helkvällars TV-evenemang för Världens Barn i
Sveriges Television, genomförs årets insamling.
Då ska vi gå man och kvinna ur huse för att förbättra
livsvillkoren för barn runt
om i världen. Och för att
sätta nytt svenskt rekord i
frivilligmobilisering!

Målet är att 25 000 frivilliga tillsammans ska
samla in 90 miljoner kronor.
Fint sällskap
Att delta i Världens
Barn-insamlingen är som
att röra sig i alla insamlingars finrum. Bara 12 organisationer får vara med och
IOGT-NTO-rörelsen är en
av dem. De övriga är Diakonia, Erikshjälpen, Indivi-

duell Människohjälp,
KFUM-KFUK, Lutherhjälpen, PMU Interlife,
Rädda Barnen, SOSBarnbyar, Svenska Afghanistankommittén, Röda
Korset samt Unicef Sverige.
Förra året nådde insamlingen nästan upp till
78 miljoner kronor, som
fördelats till ett stort antal
olika projekt i de medverkande organisationernas
regi. IOGT-NTO använde
huvuddelen av sin andel
(3 %) till en fotbollscup –
Sober Super Cup – i Tanzania. Genom fotbollen
når man flera tusen barn
och ungdomar, som är ut-

satta när det gäller arbetslöshet, droger och hiv/aids.
Fotbollen fungerar som en
metod att få barnen från
gatan och en möjlighet att
samla och utbilda unga
kring kamratstöd och
drogprevention.
Pengarna från årets
insamling är tänkta att
användas till utbildningsinsatser mot droger i Kambodja. Stora mängder narkotika produceras, smugglas och konsumeras vilket
utgör ett allvarligt hot mot
barns och ungdomars hälsa. Drogerna utgör därmed
ett allvarligt hinder för
landets utveckling.

Vill du hjälpa till?
Kontakta IOGT-NTO
Hallands länskansli, tel
0346 – 164 90, som tar
emot din intresseanmälan
och förmedlar den vidare
till den som är insamlingsansvarig i din närhet.

Vill du stödja?
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Manusstopp
17 november
Ej fastställt
Ej fastställt
Ej fastställt

Utgivningsdag
15 december
Ej fastställt
Ej fastställt
Ej fastställt

I så fall kan du t ex köpa en Världens Barn-pin
(rockslagsmärke) för 20 kronor eller boken ”Noveller för
Världens Barn 2006”. Boken är på 250 sidor och innehåller helt nyskrivna texter av Louise Boije av Gennäs, Ernst
Brunner, Cecilia Davidsson, Inger Edelfeldt, Inger Frimansson, Liza marklund, Katarina Mazetti, Peter Mosskin, Cilla Naumann, Ulf Nilsson, Åsa Nilsonne, Niklas
Rådström, Oline Stig, Mats Söderlund och Jerker Virdborg. En underbar läsupplevelse utlovas. Boken, som endast kostar 145 kronor, beställer du också från IOGTNTO Hallands länskansli, antingen via tel 0346 – 164 90
eller via hemsidan www.iogt.se/halland (klicka dig fram
till Världens Barn).
På bilden längst ner till höger på första sidan uppmanar Bo Högstedt till uppställning för Världens Barn. Bo
Högstedt är insamlingsansvarig på IOGT-NTOförbundet och medverkade
med information om Världens Barn-insamlingen på
IOGT-NTO-distriktets kick
off för föreningsordföranden
och studieledare den 23 augusti 2006 i Björkängsgården.

IOGT-NTO Halland

På nätet

www.iogt.se/halland

Kustvärnet

En make till låns

O

m man har för vana att kasta blomkrukor omkring sig bör man iaktta en viss försiktighet. Någon kan ju få den i huvudet med allvarliga skador och
problem som följd. I IOGT-NTO Hyltebruks musikaliska
fars verkade det dock vara en bra lösning på ett problem med en rik tant och en ogift gift dotter, eller om
det var en gift ogift dotter. Det blev snart lite förvirrat
och besvärligt, så både fjärilsinfluensa och påhittade
läkare fick tas till för att en vit liten lögn inte skulle avslöjas.

Det har nu blivit tradition att IOGT-NTOföreningen i Hyltebruk
sätter upp en fars på Tiraholms friluftsteater i Unnaryd i midsommarveckan.
Årets föreställning – En
make till låns – hade Totte
Ljunggren som textförfattare och regissör. Han spelade även med i farsen tillsammans med Rosiann Robertsson, Annelie Alexandersson, Anna Roos, Johanna Andersson och Peter
Henningsson. De musikaliska inslagen hade lånats
från diverse igenkända
schlagers, som försetts
med nya texter.
Den månghövdade publiken (trots konkurrensen
från fotbolls-VM) skrattade roat och myste av den

Anna Roos, Totte Ljunggren och Annelie Alexandersson i
en besvärlig situation.
Foto: Leif Arne Gustavsson

Nytt får detta år var att
friluftsteatern flyttat från
strandkanten till en damm
på andra sidan Tiraholms
fiskrestaurang. Den nya
Peter Henningsson spelade
fjärilsfångare och Rosiann
Robertsson agerade rik moster i musikalfarsen ”En make
till låns”.
Foto: Leif Arne Gustavsson

lättsamma timslånga underhållningen, som hela
tiden hölls på hög nivå,
såväl humoristiskt som i
förhållande till livremmen.

Drogkämpar
Under Folknykterhetens vecka i maj och inför valet har
det utkämpats hårda strider mellan de politiska partierna i flera halländska kommuner. Ämnet för kommunpolitikerna har varit alkohol och andra droger och det
är IOGT-NTO som utmanat genom att bjuda in till frågesportstävlingen Drogkampen.

platsen fungerade utmärkt
och innebar också att det
inte dök upp några oväntade båtgäster på scenen.
Leif Arne Gustavsson

Titta in i vårt arkiv …

O

ch vi kan gemensamt konstatera att
sommaren, ledigheten och
allt det där som vi sett
fram emot under den
långa vintern, är förbi för
den här gången.
Nu ser vi istället fram
emot Arkivens dag den 11
november, som detta år
2006 äger rum i Kungsbacka. Tyvärr är plats och
tid i skrivande stund inte
helt klara, varför jag ber er
som är intresserade av arrangemanget att efter den
1/10 kolla på ”nätet”:
www.arkivihalland.se eller www.svenskaarkiv.
org. Eller varför inte ringa
Inger i vårt arkiv, tel 035 12 55 84 för att få både
rätt tid och plats.

Mat och dryck är i alla
fall årets tema och IOGTNTO kommer därför att
bjuda på Godtemplaredricka.
Passa på tillfället att
den här dagen överlämna
alla de arkivhandlingar,
som förvaras säkrare i Nykterhetsfolkets länsarkiv till
arkivassistent Inger Axelsson, som är på plats i
Kungsbacka tillsammans
med den skärmutställning
vi visar vid detta tillfälle.
Vi ses väl, säger
Bengt Lindqvist

Visst finns det
mycket att göra på

Kuggavik
ARBETSHELG
28 - 29 OKTOBER

Foto: Kerstin Andersson

I Falkenberg segrade SPI (bilden), medan Centerpartiet vann i Halmstad och Moderaterna i Laholm. I
Hylte vann ingen alls, eftersom partierna inte tycktes ha
folk som kunde ställa upp.

IOGT-NTO Halland

Kontakta föreståndare
Ann-Sofi Fritzson,
tel 0340 - 65 12 85,
för mer information.
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Fullt i trädgården

Ensidigt sportreferat

I

Foto: Leif Arne Gustavsson

Framtidens allsångshusband består av Leopold Wallin
(som här spexar med sitt fiolspel), Karl-Erik Persson
(gitarr), Rolf Larsson (bas) och Sture Berggren (dragspel),
som tyvärr hamnade utanför bilden.

5

torsdagskvällar under sommaren har det varit
fullsatt under blodboken i Godtemplargårdens
trädgård i Falkenberg. Allsång till IOGT-NTO-föreningen Framtidens eget husband har stått på programmet.
Publiken på 250 personer, några gånger fler än 300,
har dessutom fått lyssna till duktiga gästartister och roats av Husbandets upptåg.

Uppsala 2007
Nästa år håller IOGT-NTO kongress i Uppsala. Redan
nu har en delegation bestående av ledamöter från distriktsstyrelserna i IOGT-NTO, UNF och JUNIS varit på
plats på Katedralskolan i Uppsala för att inspektera de
blivande kongresslokalerna.

Totte Ljunggren, Birgitta Clausson, Lars Gunnarsson, Ulf
Johansson och Martina Johansson har varit på distriktsstyrelsesamling i Uppsala, kongresstad i juli 2007.
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senaste Kustvärnet
fanns ett ”sportreferat”
av motionsfloden till distriktsårsmötet med resultatet Leon Gambetta –
Distriktsstyrelsen 1-1.
Dock förefaller det oss
som om Leon Gambetta
var bortalaget, eftersom
referenten ensidigt redogjorde för distriktsstyrelsens motiveringar. Vi vill
därför med denna insändare redovisa våra motioner
och argument i korthet:
Vi föreslog att distriktsexpeditionen flyttas
till Godtemplargården [i
Falkenberg, reds anm],
som är en naturlig mötesplats i Falkenberg och för
hela distriktets medlemmar. Det är otillfredsställande att betala hyra till
en privat uthyrare istället
för till den egna organisationen. Därtill blir distriktets kontakt med allmänheten bättre. Årsmötet
beslutade enligt motionen.
Motionen ang verksamhetschefens arbetsuppgifter innebar ett förslag att verksamhetschefen skall besöka våra aktiva IOGT-NTO-föreningar

Reds kommentar:
I ett följebrev till ovanstående inlägg beklagar
Leon Gambetta att man är
kritiska när man för en
gångs skull kommer med
ett bidrag till Kustvärnet.
Så behöver Leon Gambetta inte känna. Det är bara
att också leverera referat
och bilder från föreningens livliga verksamhet så
att det inte blir ”för en
gångs skull”, som Kustvärnets läsare hör av föreningen. Det borde också
vara en medlemsvårdande
åtgärd att Leon Gambettas medlemmar, även de

IOGT-NTO Halland

minst en gång om året.
Vår motivering var att vi
ansåg det viktigt att medlemmarna ute i distriktet
får direkt information och
kontakt med verksamhetschef och distriktsstyrelse.
Därmed kan vi få en dialog om aktuella frågor.
Detta är en medlemsvårdande åtgärd, speciellt
viktig med hänsyn till alla
de nya medlemmarna.
Distriktsstyrelsen yrkade på avslag, vilket också distriktsårsmötet beslutade.
Till detta kan vi bara
tillägga, att vi finner distriktsstyrelsens motivering till avslag märklig och
motsägelsefull, eftersom
de samtidigt i arbetsplanen under Stödfunktioner
skrivit in ”Distriktsstyrelse och verksamhetschef besöker föreningarna”. Vi i Leon Gambetta
vill endast aktivera och
betona denna stödfunktion och ser fram emot en
vidgad personlig kontakt
framöver.

Med bästa hälsningar
IOGT-NTO lf 342
Leon Gambetta
Varberg

som av olika
skäl inte deltar aktivt i
verksamheten, kan ta
del av vad
som händer.
Dessutom
kan det ju
ge verksamhetsidéer
och inspirera andra föreningar.
Detta gäller naturligtvis inte enbart Leon Gambetta, utan också alla andra IOGT-NTO-föreningar
i Halland.

Kustvärnet

Parkeringspropaganda

Överraskad Asta

Foto: Våra Gårdar

N

ågot som Asta Berg, Laholm, inte räknat med när
hon gav sig iväg till Våra Gårdars ombudsmöte i
Vetlanda den 20 – 21 maj var att hon skulle ha en förtjänstplakett och ett diplom med sig hem i bagaget.
Asta Berg premierades nämligen på det sättet för sitt
arbete med såväl verksamhet som IOGT-NTOföreningen Syskonringens ordenshus i Göstorp samt
för insatserna i Våra Gårdars distriktsstyrelse.
Förutom Asta Berg fick även Erik Sköld, Vetlanda,
Sven Sandahl, Sävsjö, Sigurd Persson, Hå, Nils Nordin,
Husum, och Ulf Gustafsson, Nyköping, ta emot utmärkelse. Utdelare var Våra Gårdars VD Olle Häggström.

BROFÄSTET: Tidigt på
morgonen den 31 augusti, for ett glatt gäng
IOGT-NTO:are och andra
sympatisörer från Falkenberg med buss till Smålands inland. Resan gick
till Ljungby där vi blev
guidade i Sven Ljungbergmuseet. Konstnären Sven
Ljungberg, nu 93 år, är
fortfarande mycket produktiv och reser årligen
till Italien där många tavlor produceras. Alldeles i
anslutning till museet ligger hans ateljé och färgrika
bostad med en prunkande
trädgård från vilken han
hämtat många motiv till
sina tavlor. Härefter for vi
till Annelundskyrkan i
Ljungby som sedan våren
2002 är rikt utsmyckad
med målningar av Sven
Ljungberg. I koret finns
målningar från Paradiset
och Noaks ark. Sidoväggarna täcks av målningar
från Golgatavandringen.

Från Ljungby åkte vi
västerut över bron till
Bolmsö, den enda bebodda av sjön Bolmens 365
öar. Här berättade en lokal
guide om ön samt visade
Perstorpsgården, som är
ett lantbrukarhem, så som
det såg ut på 1920-talet.
Vi besökte även öns vackra
kyrka, som har två predikstolar. Härefter blev vi
serverade en god lunch på
Värdshuset Hägern vid
Bolmens strand, där vi efter maten kunde promenera i det vackra solskenet.
Bussfärden gick sedan
vidare till Tiraholms Fiskoch Skaldjursodling, som
ligger på en holme nära
Södra Unnaryd (där många
inhandlade ett paket med
odlad lax eller bara en
glasstrut). Så bar det av
till Södra Unnaryds Bonadsmuseum, vilket visar
en över 200-årig bonadstradition i unnarydstrakten. Efter en mycket upplevelserik dag for vi sedan
hem till Falkenberg igen.

Inge Pettersson,
Nils-Arne Petersson och Arne
Bengtsson posterade vid Susedalens rastplats
vid E6:an, där de
bjöd på Godtemplaredricka
och propagerade Foto: Helge Karlsson
för sänkta införselgränser på alkohol. Aktiviteten genomfördes under
Folknykterhetens vecka i maj 2006.

D

et kom ett
förslag till
distriktsstyrelsen från IOGTNTO-föreningen
Fasta Förbundet i
Halmstad:
– Vi har några
gånger spelat boule med IOGT-NTOföreningen Ådalen i Åled.
Skulle det inte kunna vara
dags för ett distriktsmästerskap?
– Jovisst, och nu är planeringen i full gång. Fasta

Boule-DM

Förbundet tillsammans
med Ådalen står för det
praktiska kring arrangemanget och tävlingen blir
den 5 maj 2007.
Börja träna!

www.iogt.se/kongress2007

FALKENBERGSKRETSEN:
Nykterhetsföreningarna
inom Falkenbergskretsen
samlades till höstupptakt
och säsongsstart på frågesportsturneringen den 3
september i Ätraforsgården. Sammankomsten inleddes med att IOGTNTO:s kretsordförande
Nils-Arne Petersson hälsade välkommen varpå kaffe
med dopp serverades.
IOGT-NTO Hallands
verksamhetschef Leif Arne
Gustavsson informerade
härefter om distriktets
kommande arrangemang

IOGT-NTO Halland

och NBV Hallands representant Robert Lychou
berättade om kommande
studiecirklar samt presenterade NBV:s kontorspersonal i Varberg och Halmstad. Även Karl-Gustav Rosén berättade om en kommande studiecirkel, som
bygger på filmen "Så som i
Himmelen" av Kay Pollak.
Den efterföljande frågesporten bestod av 15
lagom besvärliga frågor,
som sammanställts av
IOGT-NTO Brofästet och
presenterades av Rune
Svensson, Ängarna. IOGTNTO-föreningarna Västkusten och Framtiden segrade med 12 poäng vardera
(Forts. på sidan 6)

5

Kustvärnet

Kör som förebild

E

n internationellt framgångsrik dirigent avbryter drastiskt sin karriär och drar sig ensam tillbaka
till sin barndomsby i Norrland. Det dröjer inte länge
förrän man ber honom komma och lyssna på den lilla
spillran till kyrkokör som varje torsdag övar i församlingshemmet. Han har svårt att säga nej till att bli deras ledare och från det ögonblicket blir inget sig likt i
byn. Kören utvecklas och växer, han får vänner och
fiender, och han möter kärleken…

Det handlar om filmen ”Så som i Himmelen”, regisserad av Kay
Pollak, och som nu ligger
till grund för IOGTNTO:s studiesatsning för
vintern. I den ambitiösa
studieplanen analyseras
och granskas de olika karaktärerna, som i filmen
spelas av Michael Nyqvist, Frida Hallgren, Helen Sjöholm, Lennart Jähkel m fl. Förhoppningsvis
skall studiecirkeln och
filmen också ge inspiration till hur verksamheten inom IOGT-NTO
skall kunna utvecklas på
samma sätt som kören.
Filmen har fått topprecensioner, så det finns
bara goda förutsättningar
till en intressant och
medryckande studiecirkel.
Du som vill vara med i
en studiecirkel eller starta en egen cirkelgrupp
kontaktar NBV Halland,
tel 0340 – 67 50 70 eller
035 – 21 13 12.

IOGT-NTO Halland inbjuder till
matinéföreställning av Kay Pollaks film

Så som
i Himmelen
lördagen den 21 okt 2006 kl 14.00
på Fotomuseet Olympia, Falkenberg
Museet presenteras av Rolf Håkansson,
varefter filmen visas. Därefter serveras
kaffe med landgång och som avslutning
kan fotomuseets samlingar beses.
Biljettpris: 100 kronor
Biljetter förhandsbokas på IOGT-NTO Hallands
länskansli, tel 0346 - 164 90, senast den 13 oktober.

Välkommen!

IOGT-NTO Halland

BROFÄSTET: Föreningens
medlemmar samlades till
Laxfest i Godtemplargården i Falkenberg fredagen den 4 augusti.
Mötet inleddes med
en tyst minut och parentation över nyligen bortgångna medlemmen Annie Mårtensson. Dikter
lästes av Gunnar Bengtsson och Olly Kårdal.
Härefter serverade
Lisbeth Hörberg och Ivar
Andréasson en utsökt laxtallrik till de 25 deltagarna. Två jubilarer, Margareta Johansson och Birgit
Johansen, bjöd på tårtor
till kaffet.
Systrarna Emili och
Ellinor Nilsson från Vessigebro underhöll med
vissång till gitarrackompanjemang.
Kvällens överskott
skänktes till Världens
Barninsamlingen.

Föreningarnas program
Datum Tid

Förening

S Aktivitet/plats

1 okt
1 okt
2 okt

15.00
19.00
19.00

Framtiden
Ådalen
Fasta Förbundet

4 okt
5 okt
7 okt

19.00
09.00
09.00

Västkusten
Åsa
Framtiden

S Allsångscafé. Godtemplargården, Falkenberg
Bingo. Stationshuset, Åled
S Höst- och skördefest under mottot "vi sår och skördar".
Muraregatan 30, Halmstad
Huvudbry. Björkängsgården
S Torsdagsfrukost. Kuggaviksgården
S Frukostträff. Barbro Håkansson läser egna dikter.
Godtemplargården, Falkenberg

Föreningsglimtar,
forts. från sidan 5

följda av Brofästets lag 1
med 11 poäng, MHF med
9 poäng och KF Länken 5
poäng. Brofästet lag 2 fick
10 medelpoäng. Publikpriser vanns av Älvan Nilsson
och Maj-Britt Johansson
från Ullared.
På förslag av Framtidens ordförande Kerstin
Andersson, gjordes en insamling till Världens Barn,
som inbringade 1 086 kronor.
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22 okt
22 okt

11.00
13.00

22 okt
22 okt
22 okt
22 okt

14.00
14.00
16.00
16.00

S Fullt Hus med underhållning. Godtemplargården, Våxtorp
S Fullt Hus i Ordenshuset, Göstorp
13.00 - 17.00 Konstutställning med Jan Fagerholm
13.00 - 14.30 Trivselföreningens tipspromenad
15.00
Dragspelsmusik med Gert & Hasse
Framtiden
S Fullt Hus. Godtemplargården, Falkenberg
Ådalen
S Fullt Hus. Stationshuset, Åled
Magnus Stenbock
Fullt Hus. Filmvisning för barn. NTO-gården, Kärleken.
Leon Gambetta
S ”Då hörs en ton”, sång och musik med Tvååkers
Revyamatörer. Godtemplargården, Varberg
Våxtorps Lycka
Syskonringen

IOGT-NTO Halland

Kustvärnet

Föreningarnas program
SYSKONRINGEN: Den 13
maj kom ett 20-tal medlemmar med buss från
Sunnebokretsen
av
IOGT-NTO till Syskonringen för en rundtur i
södra Halland. Den började i Porsabygget, där det
för 70 år sedan fanns två
lanthandlare, mejeri,
kvarn, smedja, lastbilsåkeri, dansbana och ett
lantbruk. Nu finns det
inte någon åretruntboende kvar. Resan gick vidare in på Mästocka övningsfält, passerade Rävshult (den näst högsta
punkten i Laholms kommun – 194,5 m) och fortsatte förbi Bästhults skola, Lossbygget Erkeshult
och framme i Ebbared
besågs platsen där Ebbareds ryggåsstuga har legat. Ebbared omnämndes
år 1452 då Åke Axelsson
Tott, länsherre över Varberg, förvärvade två gårdar där. Nästa stopp på
resan var Bökeberg, där
medhavd kaffekorg avåts.
Därefter styrdes kosan
till Ebbaredsstugan i Laholms stadspark, där
Gunnar Andersson visade
museum och stuga. Sedan blev det stopp vid
Godisaffären i Tjärby
skog och Jan Fagerholms
tavelutställning vid Antorps sjö. Utflykten avslutades med god lunch i
Ordenshuset i Göstorp,
där samvaron fortsatte
med tipstävlan och kaffe.
Detta var sjätte året
som Sunnebokretsen gästade logen syskonringen.

S Aktivitet/plats

Datum Tid

Förening

8 okt
8 okt

15.00
15.00

11 okt
12 okt

14.00
18.30

12 okt
12 okt
13 okt

19.00
19.00
13.30

16 okt
19 okt
21 okt

19.00
09.00
09.00

25 okt
26 okt
29 okt
30 okt
1 nov
2 nov
3 nov
4 nov
8 nov
9 nov
11 nov

14.00
19.00
15.00
19.00
19.00
09.00
18.00
19.00
14.00
19.00
09.00

16 nov 09.00

FalkenbergskretsenS Kretsfrågesport (Värd:MHF). Godtemplargården, Falkenberg
Leon Gambetta
S Film "Så som i himmelen".Studieupptakt.
Godtemplargården, Varberg
Halmstads Vapen
Logemöte. Muraregatan 30, Halmstad
Syskonringen
S Visning av filmen Så som i Himmelen. Studieplan
presenteras. Ordenshuset, Göstorp
Magnus Stenbock
Filmafton. NTO-gården, Kärleken
Leon Gambetta
S Kulturkväll. Aktuellt föredrag. Godtemplargården, Varberg
Brofästet
S Utflykt till Lena Petterssons Rit- och Målerigård, Tvååker.
Samling: Godtemplargården, Falkenberg
Fasta Förbundet S Mozart 250 år. Historik och musik. Muraregatan 30, Halmstad
Åsa
S Torsdagsfrukost. Kuggaviksgården
Framtiden
S Frukostträff. Willy från Glommen.
Godtemplargården, Falkenberg
Halmstads Vapen
Logemöte. Muraregatan 30, Halmstad
Magnus Stenbock
Östergruppen. NTO-gården, Kärleken
Framtiden
S Allsångscafé. Godtemplargården, Falkenberg
Fasta Förbundet S Brockhusen rider till Haverdal. Muraregatan 30, Halmstad
Västkusten
Spökerier. Björkängsgården
Åsa
S Torsdagsfrukost. Kuggaviksgården
Brofästet
Kalkonfest. Godtemplargården, Falkenberg
Ådalen
Samlingsmöte. Stationshuset, Åled
Halmstads Vapen
Logemöte. Muraregatan 30, Halmstad
Magnus Stenbock S Föredragskväll. Allmänheten inbjudes. NTO-gården, Kärleken
Framtiden
S Frukostträff. Erland Johansson från Berg, Gällared.
Godtemplargården, Falkenberg
FalkenbergskretsenS Kretsfrågesport (Värd: KF Länken). Länkens lokal, Falkenberg
Fasta Förbundet S Rörelsens dag, diplomutdelning och "Reseminnen".
Muraregatan 30, Halmstad
Åsa
S Torsdagsfrukost. Kuggaviksgården

16 nov 19.00

Magnus Stenbock

16 nov 19.30
16 nov 19.30

Ådalen
Aktiv och Trofast

16 nov 19.45
16 nov 20.00

Framtiden
Leon Gambetta

19 nov
19 nov
19 nov
22 nov
23 nov

15.00
15.00
19.00
14.00
19.00

23 nov
26 nov
26 nov
27 nov
29 nov

19.00
14.00
18.00
19.00
18.00

Leon Gambetta
S Bilder från Island. Medlemsmöte. Godtemplargården, Varberg
Framtiden
S Allsångscafé. Godtemplargården, Falkenberg
Ådalen
Brödernas afton. Stationshuset, Åled
Halmstads Vapen
Logemöte. Muraregatan 30, Halmstad
Leon Gambetta
S Kulturkväll. Föredrag av Lotta Johansson: "Barn i farozonen".
Godtemplargården, Varberg
Magnus Stenbock
Holmgruppen. NTO-Gården, Kärleken
Våxtorps Lycka
LP-fonden hos Svea och Malte Gustavsson
Vega
Pysselmöte hos Berit
Fasta Förbundet S "Utsikt från en bro". Muraregatan 30, Halmstad
NBV Halland
S Sara Sandberg, IOGT-NTO:s Internationella Institut, visar bilder
på alkoholreklam. Falkenbergs bibliotek
Åsa
S Torsdagsfrukost. Advents- och julvisor med Gun Svensson.
Kuggaviksgården
Framtiden
Kalkonmiddag. Godtemplargården, Falkenberg
Ådalen
Förberedelse julbasar. Stationshuset, Åled
Halmstads Vapen
Logemöte. Muraregatan 30, Halmstad
Västkusten
Litet 95-årsjubileum. Björkängsgården
Brofästet
S Luciafest tillsammans med kretsen.
Godtemplargården, Falkenberg
Ådalen
Julbasar. Stationshuset, Åled
Magnus Stenbock
Flickornas julgröt. NTO-Gården, Kärleken
Leon Gambetta
S Lucia. Sång och musik. Godtemplargården, Varberg
Fasta Förbundet S Luciasamkväm. Muraregatan 30, Halmstad
Nissadalen
Julkaffe

12 nov 15.00
13 nov 19.00

30 nov 09.00
3 dec
3 dec
6 dec
6 dec
8 dec

14.00
19.00
14.00
19.00
18.00

9 dec
9 dec
10 dec
11 dec
16 dec

14.00
18.00
15.00
19.00

Pumpen. Margot bjuder på kaffe.
Söndrums Bibliotek
Pumpen. Åleds Bibliotek
Pumpen. Vi tävlar hos Birgitta och Gunnar
Svensson, Halmstad
Pumpen. Stadsbiblioteket, Falkenberg
Pumpen. Frågesport. Biblioteket, Varberg

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

Med reservation för ändringar och ev feltryck.

IOGT-NTO Halland

Aktiviteterna finns även på

www.iogt.se/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).

Pumpen
x 40

IOGT
OGT--NTO:s bingo på bioduken
Sommartisdagskväll och IOGT-NTO ordnar bingo i Björkgården. Det går bra att sitta i
kvällssolen utanför bilen också.
Foto: Leif Arne Gustavsson

N

ej, det är inte något
nytt påfund eller någon ny spelform. Det är
faktiskt så att IOGT-NTO
Hallands bingo i Björkgården kommer att ses på
biograferna i höst. Dock är
det bara ett kort inslag
från en bilbingokväll för
några år sedan, då några
ungdomar dök upp och
ville filma en stund för att
få material att använda i
ett filmprojekt.
Händelsen glömdes
bort ända till en gång i våras när det kom ett telefonsamtal från Memfis Film i
Stockholm med följande
fråga:
– Är det ok att använda
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inslaget från ert bingo i filmen ”Farväl Falkenberg”?
Svaret blev ja, och den
som ser filmen och stannar
kvar och läser alla eftertexter får veta att IOGT-NTO
medverkat i produktionen.
Filmen har producerats
i samarbete mellan Memfis
Film, Film i Väst och Zentropa, som är en konstellation i Lukas Moodyssonklass.
Falkenbergsgrabbarna
som står för manus, regi
och foto heter Jesper Ganslandt och Fredrik Wenzel.
Deras ursprungliga plan var
att deras lågbudgetprojekt
skulle bli en TV-serie på
tre eller fyra avsnitt om en

timma vardera. Men det
blev alltså en långfilm istället när Anna Anthony, uppmärksammad för sitt samarbete med Josef Fares, på
Memfis Film fick tag på en
kopia.
Filmen heter alltså
”Farväl Falkenberg” och är
ett drama om och med falkenbergare. De unga filmskaparna har utgått från
egna minnen och använt
sig av gamla kompisar i huvudrollerna. Historien
handlar om att bosätta sig i
en sommarlovsbubbla (som
man vet kommer att ta
slut), minnen, vänskap och
skjutvapen. Och så lite bingo.

IOGT-NTO Halland

Frågetävlingen Pumpen
har en lång tradition i
IOGT-NTO-rörelsen. I år
är det 40:nde året i rad
som tävlingen genomförs!
Under en intensiv
timma en torsdagskväll i
november tävlar tusentals
deltagare i flera hundra
lag runt om i landet. Nästan allt är tillåtet för att
hitta de rätta svaren.
Uppslagsverk, räknemaskiner, telefoner, Internet, vänner, bekanta och
andra kloka personer är
några hjälpmedel som
underlättare jakten på
svaren.
Frågorna är olika svåra. Alla klarar några men
det är en rejäl utmaning
att klara alla. Förutom
faktakunskaper krävs det
en hel del klurighet, finurlighet och en ordentlig portion samarbetsförmåga.
Pumpen genomförs i
år den 16 november kl
20.00 - 21.00 och i år får
alla deltagande lag en
fika-/glasscheck att använda till tävlingskvällen.
www.iogt.se/pumpen

