ustvärnet
Medlemstidning för I O G T - N T O H a l l a n d • Nr 4 – 2006 (22 december)

Fullt hus

S

öndagen den 22 oktober inbjöd flera av
IOGT-NTO-föreningarna i
Halland till Fullt hus – i
nykterhetsrörelsens lokaler. Det var en uppmaning
från Våra Gårdar att öppna upp sin lokal och bjuda
in allmänheten till kulturupplevelser samtidigt som
nykterhetsrörelsens verksamhet presenterades och
samlingslokalen
visades
upp.
Godtemplargården i
Falkenberg hade samlat
alla sina hyresgäster och lät
dem visa upp sin verksamhet. Det kom många besökare, som minglade runt
bland ornitologer, frimärkssamlare, Röda Korset m fl.
NBV presenterade studiecirklar och bjöd på gambiansk underhållning.
I Våxtorps Godtemplargård var det konstutställning, dragspel, laholmsslöjdare, trolleri och kåseri om
operasångerskan Birgit
Nilsson.
Också
Göstorps ordenshus, som är den naturliga bysamlingsplatsen,
hade konstutställning och
dragspel. Dessutom ordnades en tipspromenad.
Leon Gambetta slog
upp portarna till sin Godtemplargård och innanför
dörrarna hade de laddat
upp med Tvååkers Revyamatörer, som framförde
sitt sång- och musikprogram ”Då hörs en ton”.
Musik hördes också
från Stationshuset i Åled,
där det knäpptes på gitarr
och ukulele.

fyllde nykterhetsrörelsens hus

Foto: Kerstin Andersson

På Fullt hus i Falkenberg kunde gästarna lyssna till Jonas Albihn, som spelade på det västafrikanska instrumentet kora. Den är tillverkad av kalebass och låter ungefär som en harpa.

IOGT-NTO:are på
gator och torg
Riksinsamlingen för Världens Barn, där IOGTNTO-rörelsen är en av tolv medverkande, engagerade många medlemmar, som beväpnade med bössa
gav sig ut på stan för att jaga stora och små pengar.

Sid
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Kerstin Andersson, Falkenberg, vädjade om bidrag till Världens Barn från besökare på en stor
frimärksutställning i Kyrkans hus i Falkenberg.
Foto: Leif Arne Gustavsson

Foto: Kristdemokraterna
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Ett första steg …
Hur ska det gå med den svenska alkoholpolitiken? För
närvarande är flera delar aktuella, men på olika sätt.

1)

Maria Larsson, kristdemokrat
från Gnosjö, är folkhälsominister i Fredrik Reinfeldts
alliansregering.
– Alkoholen är en ödesfråga
för folkhälsan. Och vi tar frågan på fullaste allvar. Vi anser att det är angeläget att
minska alkoholkonsumtionen
för att förbättra folkhälsan
och för att minska de många
sociala problemen som alkohol för med sig. Regeringen
kommer att prioritera barn
och unga i det alkoholförebyggande arbetet. Vi vill öka
samarbetet med frivilligorganisationerna och vi vill verksamhetsutveckla arbetet.
– Vi ser både det nationella
och det internationella arbetet som mycket viktigt.
Maria Larsson på Alkoholpolitiskt toppmöte i Helsingborg
den 2 november 2006

EU-kommissionen
presenterade nyligen en strategi mot alkoholskador. Den beställdes
under det svenska ordförandeskapet 2001 och har
tagit fem år att få fram.
Det bidde en tumme. I
strategin saknas kraftfulla
åtgärder mot alkoholproblemen. Information och
forskning är i stort det som
återstår i kommissionens
skrivning efter att den
penningstarka alkoholindustrins lobbyister varit i
farten. Den cypriotiske
hälsokommissionären Markos Kyprianou tyckte till
och med att alkoholindustrin hade tillåtits att påverka alltför mycket. Men
trots den försiktiga skrivningen från kommissionen
är det ändå ett dokument
som slår fast att alkoholen
inte är att betrakta som
vilken vara som helst. Alkohol har inverkan på folkhälsan och måste därför
också behandlas därefter.
Vilket blir nästa steg?
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Manusstopp
23 februari
13 april
17 augusti
16 november

Utgivningsdag
23 mars
11 maj
14 september
14 december

2)

Socialdepartementet är besatt
med nya ministrar – de kd-märkta Göran
Hägglund (socialminister)
och Maria Larsson (folkhälsominister). Kristdemokraterna har hela tiden
förespråkat en restriktiv
alkoholpolitik med bl a
sänkta införselnivåer för
alkohol från övriga EUländer och bibehållen skattenivå på alkohol i Sverige.
Folkhälsoministern har
slagit fast att någon sänkning av alkoholskatterna
inte är aktuell. Däremot är
hennes chef, moderatledaren och statsministern,
positivt inställd till skattesänkning för att göra
gränshandeln mindre lönsam. Vem är starkast?

3)

I EG-domstolen
pågår en prövning
om det svenska förbudet

Miljarder!
Anders Johnsson har
under årens lopp försökt
uppmärksamma alkoholens samhällskostnad genom sina beräkningar.
Hans senaste beräkning
(för 2006) landar på summan 156 miljarder kronor.
Nu
har
SoRAD
(Stockholms Universitet)
presenterat en beräkning
av alkoholens samhällsekonomiska kostnader i
Sverige 2002. Deras huvudkalkyl stannar på 20
miljarder kronor.
Det finns dock uppenbara skillnader i vad de
olika studierna mäter. Ungefär 80 % av skillnaden i
kostnadsuppskattningen

IOGT-NTO Halland

mot Internethandel med
alkohol är förenligt med
EU-lagstiftningen. Utgången är oviss och när
den slutliga domen kommer framåt vårkanten får
vi veta om Systembolagets
importmonopol består.
Eller blir det fritt fram för
vem som helst att beställa
hem alkohol över det s k
nätet?
Upp till bevis!
Så nu är det upp till
bevis för Maria Larsson.
Kommer hon att stå stadigt när de alkoholpolitiska stormarna drar fram?
Jag hoppas att hon gör det.
Släpper vi ännu mer på
fördämningarna kring alkoholens tillgänglighet kan
alkoholproblemen bara bli
värre.
Leif Arne Gustavsson
Verksamhetschef
IOGT-NTO Halland

beror på att studierna mäter delvis olika saker medan 20 % beror på skillnader i uppfattning av hur
omfattande alkoholskadorna är.
Om man gör studierna
jämförbara så att de i huvudsak mäter samma sak
på likartat sätt blir kostnaderna istället 44 miljarder
för SoRAD och 70 miljarder för Anders Johnsson.
De väsentliga skillnaderna i kostnadsuppskattning gäller förtidspensionering, sjukfrånvaro och
sjukvård.
Mer detaljer finns i
Anders Johnssons skrift
”Miljarder!” – alkoholens
samhällsekonomiska kostnad, en jämförelse av två
studier.

Kustvärnet

Den här utgåvan av Kustvärnet har låtit vänta på sig.
Den uppmärksamme läsaren
har antagligen i en veckas tid
undrat vad som egentligen
hänt med denna tidskrift,
som enligt informationen i
förra numret borde ha kommit i postlådan den 15 december. Inte någon annan än
redaktören själv kan skyllas
för denna fördröjning. En planerad men i tid ej bestämd
utlandsresa visade sig plötsligt stå för dörren, vilket fordrade omplanering i Kustvärnets utgivningsalmanacka.
Nu är resan överstånden och
redaktören åter på säker plats
i hemstaden.
Nästa gång Kustvärnet
kommer ut har det blivit
2007 och i den tidningen
kommer information inför
distriktsårsmötet den 14
april.
2007 är även kongressår
och denna gång är det Uppsala distrikt, som är värdar för
arrangemanget, som nu kortas ner något i tid. Närmare
bestämt hålls kongressen den
4 – 8 juli. Förutom kongressförhandlingar blir det enligt
kongressens hemsida (www.
iogt.se/kongress2007) nattkaféer, konserter, fester, debatter och kanske en och annan
kongressflirt.
Motionera och nominera
Den som tycker något om
hur IOGT-NTO:s verksamhet skall se ut bör naturligtvis
ta chansen att utöva sin demokratiska rättighet att motionera, såväl till distriktsårsmötet som kongressen. Och
finns det tankar om vilka personer, som skulle kunna tänkas vara lämpliga för uppdrag
i distriktet eller kanske rent
av i förbundsstyrelsen finns
det valberedningar, som gärna vill höra förslag och nomineringar.
Leif Arne Gustavsson

Titta in i vårt arkiv …

I

stället för att titta in i
arkivet har Nykterhetsfolkets Länsarkiv denna
gång blickat ut ur arkivet
och begivit sig till Kungsbacka för att där medverka på Hallands Arkivförbunds aktivitet Arkivens
dag. Tillsammans med länets övriga folkrörelsearkiv visade man upp sig i
Nordhallands hembygdsförenings fina lokaler i
centrala Kungsbacka. Där
fanns också genealogiska
föreningen och föreläsare
i form av bl a förre landshövdingen Björn Molin,
ordförande för Hallands
Arkivförbund.

Arkivassistent Inger Axelsson från Nykterhetsfolkets
länsarkiv tillsammans med Nordhallands hembygdsföreFoto: Leif Arne Gustavsson
nings Gert-Åke Paulsson.

Temat för denna årgång av Arkivens dag var
mat och dryck, varför det

Apelsinsaft utan sprit.
Det gula skalet af 12 apelsiner rifves på 2 kgr i stora bitar
hugget toppsocker. Härpå slåss en och en half liter friskt
källvatten samt 27 gram citronsyra upplöst i litet vatten.
Får stå ett dygn, hvarunder saften flera gånger omröres.
När sockret är smält är saften genast utan kokning färdig
att sila och buteljera. – Den håller sig lika bra som den
kokta. –

Kvälls öppet

I väntans
tider …

Fr o m 11 januari, och fram till juli,
kommer administrationen på IOGTNTO:s centrala kansli att ha öppet till
kl 20.00 varje torsdagskväll. Detta för
att kunna erbjuda bättre service till
dem som annars inte har möjlighet
att kontakta kansliet på kontorstid.
Förhoppningen är att det ska slå väl
ut och att servicen ska kunna finnas
kvar även efter sommaren.
Öppna telefonnummer:
08-672 60 04 - Sobernet Support
08-672 60 05 - IOGT-NTO Direkt
08-672 60 38 - Medlemsservice

IOGT-NTO Halland

passade IOGT-NTO utmärkt att bjuda de 70talet besökarna på Godtemplardricka. Den som
ville kunde även få del av
ett recept på alkoholfri
apelsinsaft. Receptet hade
grävts fram ur Marta Hallmans kokböcker, som förvaras i Falkenbergs kultur– och hembygdsförenings arkiv, av Falkenbergs kommunarkivarie
Samuel Lindeborg. För
den som vill pröva själv
finns receptet här intill.
I nästa nummer av
Kustvärnet har Bengt
Lindqvist återigen tittat
in i arkivet och berättar då
vad han hittat för spännande ting.
Titta gärna in i arkivet
du också, tycker
Leif Arne Gustavsson

Man kan bland annat få hjälp med
följande:
Frågor och tips ang Sobernet och
IOGT-NTO:s övriga IT-system
Beställning av material
Frågor om IOGT-NTO-rörelsen,
våra frågor och verksamheten
Information om hur du kan komma
i kontakt med IOGT-NTO och
UNF där du bor
Ändringar i medlemsregistret
Beställning av medlemslistor
Ställa frågor om medlemsavgiften
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Vill inte
sänka!
Den halländske riksdagsledamoten Hans Hoff (s)
ställde i början av november en skriftlig fråga
till finansminister Anders
Borg (m). Det han ville
veta var om finansministern under mandatperioden hade för avsikt att
föreslå sänkta alkoholskatter för att bidra till
en minskning av den illegala försäljningen av alkohol i Sverige.
Finansministern svarade att han stödjer förslaget om höjda minimiskatter på alkohol inom
EU. För Sveriges del
medför förslaget inte några höjningar av alkoholskatterna. Förslaget innebär däremot att skillnaden mellan de svenska
alkoholskatterna och de
övriga medlemsländernas
skattesatser minskar.
– Regeringen följer
utvecklingen vad gäller
illegal införsel och försäljning av alkoholhaltiga
drycker. Vad gäller de
svenska alkoholskatterna
anser jag att det för närvarande inte är aktuellt
att sänka dessa, säger Anders Borgs avslutningsvis.
Leif Arne Gustavsson

Nästan 67 000 kr till barnen
Ett 50-tal medlemmar i
IOGT-NTO, UNF och Junis
gav sig den 14 oktober ut
på gator och torg för att
samla in pengar för Världens Barn. Resultatet blev
i det närmaste 67 000 kr,
vilket är ungefär dubbelt
så mycket som förra året.
Det är andra året som
IOGT-NTO-rörelsens är
en av de organisationer, Ingrid Troedsson och Lisbeth Hörberg räknar bösspengar i
Foto: Leif Arne Gustavsson
som fått förtroendet att Falkenberg.
vara med i insamlingen.
Varberg bäst i Halland
Ett särskilt gott jobb
utfördes i Varberg, där insamlingsresultatet blev
drygt 27 000 kr. Det mesta
inbringades genom en välplanerad dörrknackningsinsats, men några tusenlappar skaffades fram genom kontakter med företag.
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Snåla hallänningar
Hallänningarna hör
dock inte till de mest givmilda. I länstävlingen placerade sig Halland på sjut-

tonde plats av 21 län med
1,80 kr per invånare. Jönköpings län var generösast.
Där lade varje invånare i
genomsnitt 6,20. Bästa
kommun blev Sorsele
(96,60 kr/inv) och därefter
följde Öckerö (72,69 kr/
inv).
Leif Arne Gustavsson

Insamlingen fortsätter!

Insamlingen för Världens Barn pågår till
årsskiftet, så den som vill ge ett bidrag kan
göra till det Radiohjälpens plusgirokonto 90
1950-6 (ange Världens Barn på talongen).

Julklappstips!
Det går också bra att stödja insamlingen
genom att köpa antologin Noveller för Världens
Barn 2006. 15 svenska författare har bidragit
med varsin novell. Boken, som kan köpas på
IOGT-NTO Hallands länskansli, kostar 145 kr
och varenda krona går till Världens Barn.

Blygsamt i Pumpen
Det blev inte några
topplaceringar för de
halländska lagen i årets
upplaga – den fyrtionde –
av Pumpen.
När Pumpen-tävlingen
var över och den preliminära resultatlistan sammanställdes låg Arken,
Uppsala distrikt, ensam på
första plats med 64 poäng.
Heimdals Bygdegille, Göteborgs distrikt, och lf 291
Mjölner, Gävleborgs di-

I hela landet har det
samlats det in 82,7 miljoner kronor till Världens
Barn, vilket är ett rekordresultat.

strikt, låg på delad andra
plats med 62 poäng.
Efter att samtliga svar
nu granskats, vilket engagerat anställda, museipersonal, butiker, bibliotek,
och lett till livliga diskussioner om en del frågor och
svar har fler svar än de ursprungliga alternativen
godkänts. Det fick till
följd att Heimdals Bygdegille klättrade upp till en
delad första plats, medan

Mjölner kom på en delad
tredjeplats tillsammans
med 14 juni, Stockholms
distrikt.
116 lag med drygt två
tusen deltagare var med i
Pumpen. Frågorna var i år
även delvis gjorda av deltagarna själva (praktisk uppgift vid Pumpen 2005),
men de flesta var omgjorda
för att de inte skulle kännas igen alltför väl.
Nästa års Pumpen blir
torsdagen den 15 november 2007.

IOGT-NTO Halland

Så här gick det för
hallänningarna:
Förening (plac/poäng)

Magnus Stenbock,
Halmstad (29/55)
Framtiden,
Falkenberg (45/52)
Leon Gambetta,
Varberg (49/51)
Aktiv och Trofast,
Simlångsdalen (63/49)
Hyltebruk,
Hyltebruk (87/44)
Ådalen,
Åled (113/30)

Kustvärnet
Medlem med annorlunda hobby

Det har sagt ”klick” för Rolf
Huset ser inte så mycket ut från utsidan. En gulmålad träkåk och över
ingången på gaveln en skylt med texten ”Bio Olympia”. Men när man tagit klivet över tröskeln träder man in i ett av Sveriges främsta fotografiska
museum.
bälgkameror, lådkameror, mekaniska
småbildskameror, moderna helautomatiska kameror, allt finns i fotomuseet Olympia. Men det är inte bara
kameror i museet. På väggarna hänger också gamla klassiska bioaffischer,
gamla falkenbergsbilder och dessutom Lennart Nilssons fantastiska bilder av människans innersta och
minsta beståndsdelar. Tack vare falkenbergaren Gillis Häägg, som med
en unik teknik givit färg åt livet på
dessa bilder, har Lennart Nilsson Rolf Håkansson bakom en av kamerorsedan blivit berömd över hela värl- na i sitt fotomuseum.
Foto: Leif Arne Gustavsson
den.
Fotomuseet Olympia finns i Falkenberg och skaparen heter Rolf Håkansson. I nästan ett helt liv har han
varit intresserad av kameror och fotografering. Det började i all enkelhet
när han i sin barndoms Simlångsdalen fick storebrors uppdrag att åka
och fotografera på bygdens tillställningar. Sedan var det full fart hem på
den röda cykeln och där tog den äldre brodern över. Filmen framkallades
och bilderna kopierades. Därefter
gällde det att sälja bilderna till de
som varit med på festligheten. Rolf
Håkanssons fotointresse var väckt.
Det har blivit några kameror sedan dess. I Rolf Håkanssons samlingar finns kameror som beskriver fotografins utveckling från 1840 och
framåt. Träkameror, klappkameror,

Fotomuseet Olympia i Falkenberg.

Både fotografier och filmer
Förutom stillbilderna finns det
också rörliga bilder i Rolf Håkanssons innehållsrika arkiv. Av naturliga
skäl är det mycket gamla filmer från
Falkenberg, men det ingår t ex också
gamla reklamfilmer, lantbruksfilmer,
idrottsfilmer och motorsportsfilmer
på filmhjulen. Eftersom de gamla
filmerna med ålderns rätt börjat bli
lite sköra har Rolf Håkansson investerat i en avancerad utrustning för
att överföra film och bilder till digital
form på CD och DVD. Även om det
är en dator som utför mycket av jobbet är det ändå tidskrävande och
fordrar uppmärksamhet och övervakning för att det skall bli god kvalitet
på slutprodukten. Därför har det blivit många helger och sena nätter vid

Foto: Leif Arne Gustavsson

IOGT-NTO Halland

filmprojektorer och datorer för Rolf
Håkansson. För samtidigt som han
driver sitt fotomuseum jobbar han
också på FaBO:s kontor i Falkenberg. Ändå hinner han ta på sig uppdrag att överföra smalfilm till DVD
för privatpersoner. Men de får naturligtvis betala några kronor för det.
Snart är det dock pensionsdags för
Rolf Håkansson, vilket ger honom
möjlighet att helhjärtat ägna sig åt
sitt livs hobby.
Hus med historia
Byggnaden som museet är inrymt
i har också sin särskilda historia,
lämpligt nog med koppling till den
verksamhet som Rolf Håkansson
idag bedriver där. I huset inrymdes
nämligen Falkenbergs första biograf.
Innan Rolf Håkansson flyttade in
med sitt museum (han hade museet
hemma i villan i Tröingeberg dessförinnan) renoverades byggnaden enl
den s k Hallandsmodellen och återställdes till 1912 års biografmiljö.
Nu är det bio igen i byggnaden.
Fotomuseet Olympia ordnar nämligen då och då, särskilt sommartid,
visningar av gamla falkenbergsfilmer,
vilket lockar stor publik till museet.
Olympia fungerar också som möteslokal om någon förening eller grupp
vill ha sin alldeles egna visning av
museet och filmvisning.
Leif Arne Gustavsson
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Distriktsstyrelsen vill ha bilder
från verksamheten
I diskussioner om hur vi bäst kan ta hand om våra
nya medlemmar och ”vårda” våra gamla medlemmar
kom tanken upp om en almanacka speciellt utformad
för Hallands IOGT-NTO-medlemmar. Almanackan skulle innehålla bilder från verksamheten och gärna årstidsbundna. Den skall också vara så attraktiv att alla
medlemmar vill ha den på väggen. Samtidigt skulle
distriktets aktiviteter kunna marknadsföras.

Foto-tävling!
För detta behövs fotografier. Styrelsen för
IOGT-NTO Halland utlyser härmed en fototävling,
där motiven på bilderna
skall hämtas från vår verksamhet. Det kan vara boule-DM, Brödernas afton,
kulturevenemang, symöten, opinionsmöten, Pumpen-tävlingen, tipspromenader. Ja, allt som händer
och sker i föreningarna och
distriktet.
Tävlingen är öppen för
alla medlemmar i IOGTNTO Halland.
Fotografierna skall vara
i färg och det ska vara motiv från dagens verksamhet, d v s inte några gamla
foton.

Hur gör jag?

När du valt ut några
bra fotografier så kopierar
du dem och skickar in kopian (inte originalet) till
IOGT-NTO Hallands

Ändrad
bouleplan
I förra numret av
Kustvärnet berättade vi
att det kommer att bli ett
distriktsmästerskap i
boule nästa år. Men när
planeringsgruppen jobbat
lite mer visade det sig att
det presenterade datumet inte var det bästa.
Nuvarande plan säger att
det blir DM i boule den
12 maj 2007.
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länskansli. Du kan skicka
bilder hela våren, men senast den 1 juli 2007 måste
vi ha dina tävlingsbidrag.
Distriktsstyrelsen väljer sedan ut 12 fotografier,
som man tycker representerar verksamheten bäst.
Det handlar alltså inte om
fotokvalitet utan det är
motivet som är det viktiga.
IOGT-NTO Halland
förbehåller sig rätten att
exponera de vinnande bilderna utan kostnad.

tets almanacka kommer
naturligtvis att uppmärksammas, så även fotografen. Vi kan lova fina och
intressanta priser.
Kom ihåg att alltid ha
kameran med på föreningens aktiviteter!

God Jul &
Gott Nytt År
tillönskas alla

Kustvärnets läsare

Sen då?

De föreningar som blir
representerade i distrik-

Föreningarnas program
S Aktivitet/plats

Datum Tid

Förening

28 dec
6 jan
7 jan
7 jan
8 jan

13.00
15.00
18.00
19.00
19.00

Syskonringen
Magnus Stenbock
Vega
Ådalen
Fasta Förbundet

10 jan
12 jan
17 jan
18 jan
20 jan
21 jan

19.00
18.00
14.00
19.00
15.00
15.00

Västkusten
Brofästet
Halmstads Vapen
Magnus Stenbock S
Leon Gambetta
S
FalkenbergskretsenS

21 jan
22 jan

19.00
19.00

Ådalen
Fasta Förbundet

28 jan
28 jan

14.00
15.00

Våxtorps Lycka
Leon Gambetta

31 jan
1 febr
1 febr
4 febr
4 febr
5 febr

14.00
09.00
19.00
19.00

Halmstads Vapen
Åsa
S
Magnus Stenbock
Ådalen
S
Nissadalen
Fasta Förbundet S

19.00

S

Julgröt m m. Ordenshuset, Göstorp
Julfest. NTO-gården, Kärleken
Julagille i Karlstorpsstugan
Julfest. Stationshuset, Åled
"Efterjulträff" med lekar och julnötter m m.
Muraregatan 30, Halmstad
Julgröt. Björkängsgården
Grötfest med kryddsill. Godtemplargården, Falkenberg
Logemöte. Muraregatan 30, Halmstad
Året som gick. NTO-gården, Kärleken
Frälsningsarmén. Sång och musik. Godtemplargården, Varberg
Kretsfrågesport. Arrangör: Framtiden.
Godtemplargården, Falkenberg
Allsång. Stationshuset, Åled
Hur ser regeringens alkohol och drogpolitik ut?
Leif Arne Gustavsson medverkar. Muraregatan 30, Halmstad
Logemöte hos Malte och Svea Gustavsson.
Högtidsmöte. Leon Gambettas årsdag.
Godtemplargården, Varberg
Årsmöte. Muraregatan 30, Halmstad
Torsdagsfrukost. Kuggaviksgården
Kärlekengruppen. NTO-gården, Kärleken
Internationellt tema. Stationshuset, Åled
Årsmöte
John Gustavsson berättar om Halmstads Brandkår.
Muraregatan 30, Halmstad
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Föreningarnas program
BROFÄSTET, Falkenberg:
Fredagen den 13 oktober
arrangerades en eftermiddagsutflykt per bil till Rit& Målerigården i Utterås,
Tvååker.
Här berättade konstnären
Lena Pettersson för de 23
deltagarna om gården och
sin verksamhet, samt visade hur hon framställer sina
målningar. Härefter spelade och sjöng hon några låtar för oss. Hon har nämligen många strängar på sin
lyra. Efter att det medhavda kaffet intagits fick vi se
oss omkring bland tomtar och katter samt även
göra inköp innan vi for hem
i det fina höstvädret.

Å Å Å Å
På IOGT-NTO Brofästets novembermöte fredagen den 3 nov serverades en utsökt kalkonmiddag till 25 deltagare. Vår
egen speleman, Nils-Ingvar
Troedsson, underhöll med
några fina låtar på sitt dragspel. Gunnar Bengtsson
skötte förhandlingarna
samt läste några dikter innan vi skiljdes åt efter en
fin samvaro.

Å Å Å Å
VÄSTKUSTEN, Björkäng:
Föreningens 95-åriga tillvaro firades den 6 december
med en liten jubileumsfest. Ett 25-tal av föreningens medlemmar fick höra
på radioprataren Lennart
Jons s on frå n R a di o
Hallands ”Tur på hjul”.
Men till skillnad från att
lyssna till honom via radioapparaten på fredagsförmiddagar var han på plats
livs levande för att kåsera
om hur det är att vara radiopratare. Som sig bör på
födelsedagskalas serverades
tårta och det delades även
ut diplom för 25-årigt medlemskap till två medlemmar.

S Aktivitet/plats

Datum Tid

Förening

6 febr
6 febr
6 febr
6 febr
7 febr
9 febr
11 febr
11 febr
11 febr
14 febr
15 febr
15 febr
18 febr
18 febr
18 febr
19 febr
25 febr
25 febr
1 mars
1 mars
3 mars

18.00
18.30
19.00
19.00
19.00
18.00
14.00
15.00
18.00
14.00
09.00
19.00
14.00
14.00
19.00
19.00
14.00
15.00
09.00
19.00
09.00

Vega
S
Syskonringen
S
Leon Gambetta
S
Ådalen
S
Västkusten
Brofästet
Syskonringen
Leon Gambetta
Vega
Halmstads Vapen
Åsa
S
Magnus Stenbock
FalkenbergskretsenS
Aktiv och Trofast
Ådalen
Fasta Förbundet
Våxtorps Lycka
Framtiden/Vi fem S
Åsa
S
Magnus Stenbock
Framtiden/Vi fem S

4 mars 15.00

FalkenbergskretsenS

4 mars
5 mars
7 mars
11 mars
11 mars
15 mars
15 mars
17 mars

19.00
19.00
19.00
14.00
15.00
09.00
19.00
09.00

Ådalen
Fasta Förbundet
Västkusten
Södra Kretsen
Leon Gambetta
Åsa
Magnus Stenbock
Framtiden/Vi fem

18 mars
19 mars
25 mars
25 mars
25 mars
29 mars
29 mars
31 mars

19.00
19.00
14.00
15.00
15.00
09.00
19.00
09.00

Ådalen
Fasta Förbundet
Våxtorps Lycka
Framtiden/Vi fem S
Leon Gambetta
Åsa
S
Magnus Stenbock
Framtiden/Vi fem S

2 april
5 april
5 april
8 april
12 april
13 april
14 april

19.00
18.00
18.30
19.00
09.00
18.00
09.00

Fasta Förbundet S
Magnus Stenbock
Syskonringen
Ådalen
Åsa
S
Brofästet
Framtiden/Vi fem S

S
S
S
S

S

16 april 19.00

Fasta Förbundet

21 april
22 april
26 april
26 april
28 april

Ådalen
Leon Gambetta
S
Åsa
S
Magnus Stenbock
Framtiden/Vi fem

15.00
09.00
19.00
09.00

29 april 14.00
29 april 15.00

Våxtorps Lycka
Framtiden/Vi fem

S

Musikleken
Musikleken hos Asta och Erik Berg
Musikleken. Godtemplargården, Varberg
Musikleken. Stationshuset, Åled
Årsmöte. Björkängsgården
Årsmöte. Godtemplargården, Falkenberg
Årsmöte. Ordenshuset, Göstorp
Årsmöte. Godtemplargården, Varberg
Årsmöte. Holms bygdegård
Logemöte. Muraregatan 30, Halmstad
Torsdagsfrukost. Kuggaviksgården
Årsmöte. Stenbocksfilm. NTO-gården, Kärleken
Kretsfrågesport. Arrangör: Västkusten. Björkängsgården
Årsmöte hos Ingrid Davidsson, Simlångsdalen
Årsmöte. Stationshuset, Åled
Årsmöte. Muraregatan 30, Halmstad
Årsmöte. Godtemplargården, Våxtorp
Allsångscafé. Godtemplargården, Falkenberg
Torsdagsfrukost. Kuggaviksgården
Västergruppen. NTO-gården, Kärleken
Frukostträff. Majbritt, Goldy, Karl-Eric, Rolf, Sture o Leopold.
Godtemplargården, Falkenberg
Kretsfrågesport. Arrangör: Brofästet.
Godtemplargården, Falkenberg
Inbjudningsmöte. Stationshuset, Åled
Eva och Gunnars "frågekväll". Muraregatan 30, Halmstad
Marsiad. Björkängsgården
Årsmöte. Ordenshuset, Göstorp
Film från en spännande resa. Godtemplargården, Varberg
Torsdagsfrukost. Kuggaviksgården
Krogseredsamatörerna. NTO-gården, Kärleken
Frukostträff. Erik Karlsson underhåller.
Godtemplargården, Falkenberg
Systrarnas afton. Stationshuset, Åled
Byggnadsföreningens årsmöte. Muraregatan 30, Halmstad
Årsmöte med byggnadsföreningen. Godtemplargården, Våxtorp
Allsångscafé. Godtemplargården, Falkenberg
Våfflor. Allsång. Godtemplargården, Varberg
Torsdagsfrukost. Kuggaviksgården
Furetgruppen. NTO-gården, Kärleken
Frukostträff. Någon från kommunen medverkar.
Godtemplargården, Falkenberg
KRIS informerar om sin verksamhet. Mureregatan 30, Halmstad
Grabbarnas kväll. NTO-gården, Kärleken
Sill och något därtill. Ordenshuset, Göstorp
Påskfest. Stationshuset, Åled
Torsdagsfrukost. Kuggaviksgården
Vårfest med ägg och sill. Godtemplargården, Falkenberg
Frukostträff. Asta Odinge berättar.
Godtemplargården, Falkenberg
Fotografcyklisten Stefan Håkanssons kväll.
Muraregatan 30, Halmstad
Loppis. Stationshuset, Åled
Lyrikafton. Godtemplargården, Varberg
Torsdagsfrukost. Kuggaviksgården
Kärlekengruppen. NTO-gården, Kärleken
Frukostträff. Gambia i ord och bild.
Godtemplargården, Falkenberg
Vårmöte hos Malte och Svea Gustavsson.
Allsångscafé. Godtemplargården, Falkenberg

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

Med reservation för ändringar och ev feltryck.
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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).

70 miljoner flaskor alkoholfritt
Även om mycket är lika i Europa finns det ändå skillnader mellan länderna. Som svensk, boende i Tyskland,
noterar jag mer ofta skillnaderna än likheterna. Jag har
ofta frågat efter alkoholfritt i restauranter och barer men
oftast har de inte förstått frågan. Det finns alkoholfritt
men det kallas druvjuice eller fruktdrink med en parantes ”utan alkohol”. Begreppet alkoholfritt alternativ är
för flertalet tyskar ett okänt begrepp även om det för
mig finns många olika drycker att välja mellan.
Därför var det väldigt
förvånande när jag en dag
såg folk i en av Hamburgs
inneställen sitta och läppja
på en alkoholfri drink. Jag
kände igen den därför att
den hör till min absoluta
favorit som alkoholfri måltidsdryck. Jag kunde aldrig
drömma om att den också
är en innedryck bland alkoholkonsumenterna.
Drycken heter Bionade
och är den första naturliga
lemonad som producerats i
sitt slag och den är, visade
det sig, när jag undersökte
saken lite närmare, en jättesuccé i Tyskland. Över 70
miljoner flaskor har sålts i år
till barer och i restauranter
och efterfrågan har lett till
export till Schweiz, Österrike och Beneluxländerna.
Den senaste nyheten är att
en export till Japan förbereds. Inte undra på att uppfinnaren själv är förstummad.

8

Alkoholfritt undanröjde
konkurshot
Mannen bakom drycken
är bryggmästaren Dieter
Leipold i Ostheim i djupaste Bayern och som i hjärtat
av oktoberfestens ölflod,
drev ett litet bryggeri som
hade problem att konkurrera med de stora bjässarna.
1995 fick han idén att försöka producera en biodynamisk, alkoholfri dryck. Det
blev Bionade. I motsats till
traditionella läskedrycker
tillsätts inget socker. Det är
en dryck utan några som
helst syntetiska tillsatser.
Dieter Leipold använde
sina yrkeskunskaper från

öltillverkningen och blandar
vatten och malt som jäser.
Jäsningen ger en naturlig
sötma som reagerar med
mineralerna i vattnet och
ger calcium och magnesium. Sedan är det bara att
tillsätta biodynamisk juice
och naturliga smakämnen.
Drycken spreds så sakta
i området, började dyka upp
i motsvarigheten till hälsokostbutiker och Getränkemarkt (butiker som bara
säljer drycker). Under 2003
såldes 2 miljoner flaskor
Bionade vilket var 2/3 av
bryggeriets hela ölproduktion. År 2004 gick Bionade
inte bara förbi ölproduktionen utan blev mer än dubbelt så stor genom att 7
miljoner flaskor såldes.
Ryktet spred sig från mun
till mun och nådde till slut
folk i PR-branschen som
tog sig an drycken och satte
fart på design och marknadsföring. Så började tid-

En krönika av
Kustvärnets utlandsspanare:

Åke Marcusson
F d förbundssekreterare i UNF
F d förbundssekreterare i IOGT-NTO
F d förbundskassör i IOGT-NTO
F d världspresident i IOGT International
för närvarande boende i Hamburg

IOGT-NTO Halland

ningar skriva om den och
plötsligt väckte den stor
uppmärksamhet i alla media där den presenterades
som världens första jästa
hälsodryck som smakar bra
och som är alkoholfri. Under 2005 såldes 20 miljoner
flaskor och 2006 blir det 70
miljoner.
Det lilla bryggeriet har
nu blivit Tysklands snabbast växande dryckestillverkare och presenteras numera som ett Tysklandsmirakel. Bara i år har de vunnit
sex stora Europa priser, bl.
a. i innovation och smak.
Mirakulöst
För en nykterist verkar
det vara ett mirakel att ett
företag i alkoholindustrin
skapar och lanserar en alkoholfri dryck som blir högsta
mode och en populär innedryck. Kanske vore den något för den svenska markanden?

