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har, tillsammans med Ungdomens Nykterhetsförbund och IOGT-NTO:s Juniorförbund, den 4 - 8 juli haft kongress i Uppsala. Den halländska ombudsbänken besattes av fr v Ulf Johansson, Halmstad, Anneli Hammar, Harplinge, Birgitta Svensson, Halmstad,
Lars Gunnarsson, Kungsbacka, och Totte Ljunggren, Hyltebruk. På bilden har också omvalde förbundsordföranden Sven-Olov Carlsson (nr 3 fr v), Flen, smugit sig in och han verkar trivas med Hallands ombud.
För att få del av det viktigaste av det som beslutades och det mesta av det som hände hänvisas till Accent
eller en kontakt med något av ombuden. Men lite kongressläsning finns på sid 2 och halländskt på sidan 4.
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Mätning pågår.

Linné besökte Tiraholm.

Gudrun Schyman

IOGT-NTO Hallands första distriktsmästerskap i boule har arrangerats.

Blomsterkungen kom aldrig till
Halland … förrän i år.

besökte Halmstad och tyckte till om alkoholpolitik.

Sidan 3

Sidan 5

Sidan 3
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Folkets mening:

– Alkoholinförseln är orimlig
Sex av tio svenskar tycker dagens införselregler
för alkohol är orimliga. Det visar en undersökning gjord på uppdrag av IOGT-NTO som presenterades under kongressen i Uppsala.
– Regeringen måste
nu prioritera att driva
frågan om sänkt införsel av alkohol inom
EU, säger Sven-Olov
Carlsson, förbundsordförande i IOGT-NTO.
Idag får man ta
med sig 230 liter alkohol varje gång man passerar gränsen mellan
två EU-länder, en
mängd som motsvarar
mer än 2,5 års förbrukning.
I en undersökning
gjord av Temo på upp-

drag av IOGT-NTO
svarade 57 procent av
svenska folket att
gränsen för hur mycket
alkohol man får ta in är
orimlig. Detta är en
ökning från 53 procent
jämfört med samma
fråga ifjol.
Det är fler äldre än
yngre som tycker införseln är orimlig. Tittar
man på partisympatier
är det kristdemokrater
(80 procent), vänsterpartister och miljöpartister (över 70 pro-

cent), som är mest
skeptiska. Även bland
de moderata väljarna är
det en majoritet (51
procent) som tycker
att den tillåtna införselmängden av alkohol
är orimlig. Av socialdemokraternas sympatisörer är det 59 procent.
– Dessutom visar en
undersökning från Göteborgs universitet att
allt färre svenskar vill
sänka alkoholskatterna.
Tillsammans med vår
undersökning visar det
att det finns ett starkt
stöd för en socialt ansvarsfull och restriktiv
alkoholpolitik, säger
Sven-Olov Carlsson.

– Tack för beskeden!

– Nu hoppas vi dessutom att du fixar till
sänkta införselkvoter också, sa SvenOlov Carlsson, när han tackade folkhälsoministern för hennes anförande på
IOGT-NTO:s kongress.
Foto: Leif Arne Gustavsson

EU måste ta större hänsyn till folkhälsan
Folkhälsan måste få en
betydligt starkare ställning
i EU-fördragen. Det var ett
av budskapen som SvenOlov Carlsson framförde i
samband med att han
omvaldes som förbundsordförande för IOGT-NTO
för ytterligare två år.

– Den artikel i EUfördragen som handlar
folkhälsa har visat sig ha
mycket liten betydelse i
praktiken, sade Sven-Olov
Carlsson. Det är helt orimligt att en samling jurister i
EG-domstolen ska kunna
sätta sig över demokratiskt
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fattade beslut och bestämma över vår alkoholpolitik.
Ett aktuellt exempel
på hur EU-rätten påverkat
svensk alkoholpolitik är
alkoholreklamen. De senaste fem månaderna har
den ökat med hela 25 procent enligt en artikel i Dagens Nyheter. Ett av de
företag som driver på utvecklingen är statliga
Vin&Sprit.
– Jag tycker det är bedrövligt att staten å ena
sidan arbetar för en restriktiv alkoholpolitik och
samtidigt accepterar att
ett av staten helägt företag
kringgår de svenska regler-
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IOGT-NTO Halland

na för att nå den svenska
marknaden, sade förbundsordföranden.
I samband med omvalet presenterade SvenOlov Carlsson ”fyra punkter för en mänskligare alkoholpolitik”, nämligen
1) Sänkta införselkvoter
2) Kontroll av Internethandeln
3) Borttagande av alkoholen från WTO-förhandlingarna
4) Stärkande av folkhälsans ställning i EU-fördragen
– Regeringen måste
driva folkhälsofrågorna
framåt inom EU:s ministerråd och får inte heller
försitta möjligheten att
förstärka folkhälsans position när det nya EUfördraget nu utarbetas,
menade Sven-Olov Carlsson slutligen.

Kustvärnet

Historiskt mästerskap
Efter ett initiativ från IOGT-NTO-föreningen Fasta
Förbundet i Halmstad genomfördes Hallands första
IOGT-NTO-DM i boule den 12 maj. Platsen för den
spännande bataljen var Annies gård i Haverdal. Det var
lite trögt med anmälningarna, men vid tävlingsuppropet fanns 11 lag närvarande. Tävlingen genomfördes
som parspel och arrangerades av Fasta Förbundet och
IOGT-NTO Ådalen, Åled, tillsammans.
med erövrade den första
inteckningen i det vandringspris, som IOGTNTO-distriktet satt upp,
till Magnus Stenbock. Eftersom det nu finns ett
vandringspris är det således upplagt för ett mästerskap även nästa år och förhoppningen är att ännu
fler lag skall ställa upp. I
sann melodifestivalanda
blir det troligen den vinnande föreningen, som
står för värdskapet någon
gång under våren 2008.
Leif Arne Gustavsson

Ingrid Jönsson och Rune Mark, segrande lag i IOGT-NTO
Hallands första boule-mästerskap, höjer vandringspriset.
Foto: Leif Arne Gustavsson

Alkohol är makt!
Som start på Folknykterhetens vecka besöktes Halmstad av Gudrun Schyman. På en föreläsning i Stadsbiblioteket talade hon för ett fyrtiotal åhörare om att
kommunerna måste ta tag i alkoholpolitiken på ett
kraftfullt sätt.
Det är nämligen politikerna i kommunen som

Titta in i vårt arkiv …
… och du kan konstatera
att texten denna gång är
kort p g a att andra viktiga och intressanta händelser också skall få sina
rättmätiga platser i denna
vår egen tidning. Låt mig
därför här och nu helt
kort informera om:
#1: att Arkivens dag inträffar den 10 november
2007,
#2: att platsen i år är Grimeton,
#3: att temat i år handlar
om ”människor i arkiven”, och
#4: att jag med anledning av detta tema redan
i nästa nummer av Kustvärnet kommer att presentera intressanta och
spännande personligheter
från tidigare år och som
alla har ”gjort” vår rörelse
till vad den är idag.
Så därför – håll ut! – jag
kommer tillbaka, lovar

Bengt Lindqvist

H

östen 2006 startade
projektet
"Rädda
Nykterhetsfolkets länsarkivs i Halland ljudbandsmaterial".
Nu har den första kompletta CD:n, som handlar
om hundraårsjubileet av
bildandet av Halmstads
först loge, producerats.
Den finns till försäljning
hos Nykterhetsfolkets
länsarkiv i Halland till det
ovanligt humana priset av
100 kr. Den innehåller
nämligen all programvara
(gratis) m m, som behövs
för den som vill konvertera
ljudbandsmaterial till t
ex MP3-format. De som
har varit involverade i arbetet är (fr vänster) Nykterhetsfolkets länsarkivs
föreståndare Inger Axelsson, länsarkivarie Anders
Persson och arkivarie AnnCristin Lindström, SOTAprojektet. Även Falkenbergs kommunarkivarie

Foto: Elinor Jonsson, Folkrörelsearkivet i södra Halland

Samuel Lindeborg har deltagit i arbetet. Projektet
har finansierats av Region
Halland, Riksarkivets
nämnd för enskilda arkiv
och Hallands Arkivförbund.
SOTA = Säkra Och Tillgängliggöra Arkivdokumentation i
Halland

www.iogt.se/
halland

IOGT-NTO Halland

kan göra något, menade
hon. Det är de som har
kontrollen över serveringen och tillsyn över densamma. Det är de, som
skriver kommunala alkoholpolitiska program. Resten av alkoholpolitiken
styrs från Bryssel och EU,
hävdade hon. Om politikerna inte gör något måste
IOGT-NTO driva på mer
aktivt än idag.
Foto: Leif Arne Gustavsson

Förutom arrangörsföreningarna var Leon Gambetta, Varberg, Västkusten, Björkäng-Tvååker,
och Magnus Stenbock,
Halmstad, representerade.
Efter några timmars tävlingsspel (både på lek och
lite allvar) med noggrann
centimetermätning hade
Magnus Stenbock och
Leon Gambetta tagit sig
till en avgörande final. I
denna fick varbergarna
Carina och Robert Lychou
slutligen erkänna sig besegrade av Ingrid Jönsson
och Rune Mark, som där-

Gudrun Schyman framförde
sina synpunkter om alkoholpolitik i Halmstad under
Folknykterhetens vecka.
Arrangemanget var ett
samarbete mellan IOGTNTO och NBV.
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Foto: Leif Arne Gustavsson

Hur ska jag rösta?

Foto: Leif Arne Gustavsson

Foto: Leif Arne Gustavsson

Totte Ljunggren lyssnade till debattinläggen och funderade noga.
Foto: Leif Arne Gustavsson

Invigningsfest i det fria.
Första kvällen var det aktiviteter vid och på Uppsala högar. Krister Karlsson, Varberg, Rose-Marie och Anders Östergren, Oskarström, samt Birgitta Clausson, Rolfstorp, låter magarna njuta av laxen, kycklingen och skinkan som serverades i plastlåda. Ulf Johansson hann också med att delta i
den historiska tipspromenaden. Om han vann? Fråga honom.

Finalfesligt i
Fyrishovs idrottshall.

Foto: Leif Arne Gustavsson

Foto: IOGT-NTO

Halländsk come-back 1.

Halländsk come-back 2.

På kongressen genomfördes även
årsmöten för folkhögskolorna
Wendelsberg i Mölnlycke och
Tollare i Saltsjö-Boo. Ombuden
fick finna sig i att vara med om
ett annorlunda årsmöte. Skolornas rektorer Sven Östberg och
Eva Önnesjö showade och trollade bl a med svävande styrelseledamöter.
Till ny ledamot i styrelsen för
Wendelsberg valdes Birgitta
Svensson, Halmstad. Genom hennes comeback är nu Halland åter
representerat i folkhögskolans
styrelse.

Jo, han kan väl i alla fall nästan
räknas som hallänning. Boende i
Mölnlycke och med sommarstuga
utanför Falkenberg. Jan Linde tog
efter några års ledighet åter plats i
IOGT-NTO:s förbundsstyrelse.
De närmaste åren skall han dessutom ägna sig åt att planera för
nästa kongress – Göteborg 2009 –
för vilken han är kongressgeneral.
Foto: Leif Arne Gustavsson

Nils-Arne och Stina Petersson från
Falkenberg ser också ut att vara nöjda med såväl maten som sällskapet.

Nästa kongress.

Hett.
En eldig vikingashow ingick i invigningsfesten på Uppsala högar.
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På avslutningskvällen bjöds det på
trampolinuppvisning, lindy hopuppvisning, cirkusartisteri på hög
nivå (i ring och rep under taket) och
dans till storbandet Vasabandet från
Uppsala. Dessutom serverades en
buffé med asiatisk touch. Anneli och
Lars Hammar, Harplinge, fick riksdagens f d talman Brigitta Dahl mitt
emot sig vid matbordet. Birgitta
Dahl är uppsalabo, medlem i IOGTNTO och satt under stora delar av
kongressen som presidieordförande.

Foto: Leif Arne Gustavsson

IOGT-NTO Halland
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Bland blommor, ogräs och skvallerkäringar

F

ör nionde gången har Totte Ljunggren & C:o från
IOGT-NTO-föreningen i Hyltebruk ställt till spektakel för att roa hylteborna och tillresta åskådare på Tiraholm. Årets lustspel hade som vanligt handlingen förlagd till Tiraholms gård. Denna gång hade man året till
ära fått besök av blomsterkungen Carl von Linné (se
bilden på första sidan), som tillsammans med några
bolmsöpojkar undersökte traktens flora. Upplagt för
missförstånd och förvecklingar alltså, när byns skvallerkäring spred ut rykten om vad som försiggick.

På sin vakt! Sören Bjärnborg vakade noga för att ingen obehörig skulle närma sig.
Foto: Leif Arne Gustavsson

I årets uppsättning var
det både veteraner och
debutanter som framträdde på den ljuvliga friluftsteatern. Nya för året var
Gert Pålsson (Linné) Pia
Andersson, Anna Nilsson,
Jennifer Gunnarsson samt
Niklas Karlsson, som tillsammans med ”gamlingarna” Rosiann Robertsson,
Sören Bjärnborg och Peter
Henningsson förde historien framåt.

Både roligt och bra
Såväl publikintresset
som underhållningsfaktorn
var stor. Läktarna var fullsatta samtliga fem föreställningar och skådespelarnas prestationer höll
mycket bra klass. Till nästa år är det nog dags för
teateramatörerna att planera för extraföreställningar.
Leif Arne Gustavsson

Glada gotlänningar
kom med solsken
En buss lastad med gotlänningar har under tre dagar kört runt i norra Halland. Gotlänningarna lyckades
med prestationen att denna nederbördsrika sommar
klara sig utan att drabbas av en enda droppe regn.
Det var en resa ordnad
av IOGT-NTO Gotlands
resekommitté. Under
guidning av halländska
IOGT-NTO-medlemmar
fick de se konst och kultur
i gamla sta´n i Falkenberg, ekologisk odling i
Ljungby, Apelviken och
torghandel i Varberg samt
Bockstensmannen på Varbergs museum. Man passade även på att besöka
MHF:s Camping Clubs
läger i Björkängsgården,
där det ordnats underhållning och dans.
Dagarna i Halland avslutades med besök på
världsarvet Grimetons radiostation, Fjärås Bräcka,
Tjolöholms slott, Lilla
Hamragårdens hemslöjdsmuseum och middag på
Kuggaviksgården.

Bussresa till Gotland?
Gotlänningarna hoppas nu
att få återgälda en trivsam
hallandsvistelse genom att
ta emot en grupp hallänningar på Gotland.
Finns det intresse för att
delta i en bussresa?
Kontakta i så fall IOGTNTO Hallands länskansli,
tel 0346 – 164 90.

Karl-Gustav Rosén (till vänster) var en av tre guider som
visade runt en grupp gotlänningar i Falkenberg.
Foto: Leif Arne Gustavsson

Emma vann
fototävlingen
Det kom inte in så
många bidrag till
IOGT-NTO-distriktets
fototävling. Därför
beslutade distriktsstyrelsen, tillika tävlingsjury, att bara utse en vinnare och det blev varbergsjunisen Emma Andersson, som fotograferat på Junisläger i Björkäng.
Priset blir ett paket med Junis-prylar.

IOGT-NTO Halland

www.iogt.se/vitjul
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IOGT-NTO:are mötte TV-kändis i Bohuslän
Tidigt en måndagsmorgon i juni reste ett glatt
gäng IOGT-NTO:are från
föreningarna
Brofästet,
Framtiden och Västkusten
med vänner och bekanta i
buss från Falkenberg. Resans mål var "Saltön" eller som den egentligen
heter, Skaftö norr om
Orust i Bohuslän.
Efter förmiddagsfika
bland klippor och buskar
på en rastplats utmed E 6:
an i Bohuslän kom gruppen så till samhället
Grundsund på Skaftö. Där
mötte en trevlig kvinnlig
lokal guide, som visade
runt och berättade om alla
platserna, som var med i
TV-serien "Saltön". Det
blev även tillfälle att träffa
en TV-kändis, nämligen
den mysiga och tillgivna
katten Clinton, som tillhörde MacFies.
Efter middag på hotell
Rågårdsvik embarkerades
1800-tals-skutan m/s
Stångehufvud, som tog
resenärerna med på en
båtresa i Evert Taubes

farvatten. På turen passerades Skaftö, Ängö och
Malö för att avslutas på
Flatö, där Flinks Handelsbod, som fortfarande finns
kvar i gammaldags stil,
besöktes.
Åter i bussen gick färden sedan vidare över öarna Orust och Tjörn till
Jordhammars Herrgård
utanför Stenungsund, där
det efterlängtade kaffet
med fralla serverades, innan kosan styrdes hemåt
till Falkenberg igen.

Halland 100 år:

Studera föreningens historia!
Med anledning av att
det nästa år är 100 år
sedan Hallands distriktsloge av IOGT bildades
gör IOGT-NTO Halland,
tillsammans med NBV,
en satsning på studiecirklar om föreningens
historia.
Målet är att med hjälp
av studiecirklarna samla
in material om nykterhetsrörelsens framväxt i
Halland så att det under
jubileumsåret kan ges ut
någon form av historik
med skildringar av verksamheten, bilder, porträtt
av spännande godtemplarprofiler med mera.

Arbetshelg
20 - 21 oktober
Ring 0340 – 65 12 85

Clinton, TV-katt.

M/s Stångehufvud transporterade IOGT-NTO:are i Bohusläns skärgård.
Foto: Leif Arne Gustavsson

Kuggaviksgården

Kontakta distriktsstudieledare Birgitta Svensson,
tel 035–10 11 78, eller NBV, tel 035–21 13 12, för
mer information om nykterhetshistoriska studier.

Klassiska mästare
I årets upplaga av ”Noveller för Världens Barn”
har ett antal stora författare bidragit med ett trettiotal
klassiska mästerverk. De svenska författarna Barbro
Alving, Tage Danielsson, Moa Martinsson, August
Strindberg och Selma Lagerlöf har sällskap av bl a
Agatha Christie, Ernest Hemingway, Fjodor Dostojevskij och Franz Kafka.
Boken är inbunden och
innehåller cirka 350 sidor
med angenäma läsupplevelser. Dessutom kostar den
bara 145 kr, vilket är fantastiskt billigt för en bok idag.
Boken finns att köpa på
IOGT-NTO Hallands
länskansli i Falkenberg.
Tel 0346 - 164 90.

Foto: Leif Arne Gustavsson

Föreningarnas program

www.iogt.se/
pumpen
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Datum Tid

Förening

S Aktivitet/plats

16 sept 17.00

Framtiden

16 sept 19.00
23 sept 14.00
23 sept
24 sept 19.00

Ådalen
Våxtorps Lycka
Aktiv och Trofast
Fasta Förbundet

S Roy Lindau, Sparbanken informerar om privatekonomi & juridik.
Godtemplargården, Falkenberg
Programkommittén tackar för sig. Stationshuset, Åled
Upptaktsmöte. Våxtorps Godtemplargård
Möte hos Ingegerd och Bertil Karlsson, Halmstad
S Vi inbjuder Föreningen Fruktdrycker, lär oss blanda drinkar och
provsmakar. Murareg 30, Halmstad

IOGT-NTO Halland

Kustvärnet

Föreningarnas program
BROFÄSTET, Falkenberg:
Gökotta hölls den 20 maj
på Eskilsgård, Heberg. Det
var Birgit Johansen och
Nisse Karlsson, som stod
för arrangemanget med
tipsrunda och priser. Birgit
delade ut priser till alla
deltagarna. Vi var 16 stycken i olika åldrar, som njöt
av det vackra vårvädret.
Göken gol och fåglarna
kvittrade.

Fullt hus
Snart är det åter dags för
Fullt hus i nykterhetsrörelsens lokaler. Det är
samlingslokalorganisationen Våra Gårdar, som
ligger bakom satsningen.
Den 7 oktober är det
tänkt att alla nykterhetsrörelsens lokaler skall
hållas öppna för visning
av såväl lokalen som aktiviteterna som försiggår
innanför väggarna. En
del av aktiviteterna annonseras i Kustvärnets
kalendarium, andra annonseras i lokalpressen.

S Aktivitet/plats

Datum Tid

Förening

27 sept
29 sept
30 sept
3 okt
5 okt

Magnus Stenbock
Östergruppen. NTO-gården, Kärleken
Framtiden/Vi fem S Frukostträff. Godtemplargården, Falkenberg
Leon Gambetta
NBV:s höstprogram presenteras. Godtemplargården, Varberg
Västkusten
S Birgitta A frestar med sina festliga favoriter. Björkängsgården
Brofästet
Besök av Junis utbildningsledare Birgitta Clausson.
Godtemplargården, Falkenberg
Syskonringen
S "Fullt hus".Våra Gårdar visar upp sina lokaler.
Ordenshuset, Göstorp
Västkusten
S ”Fullt hus” bl a med Tvååkerskorpens tipspromenad.
Björkängsgården
Ådalen
S "Fullt hus". Stationshuset, Åled
Framtiden
S Musik av ungdomsgruppen "Rock and dolls". Eftermiddagskaffe.
Godtemplargården, Falkenberg
Fasta Förbundet
Höstfest. Murareg 30, Halmstad
Magnus Stenbock S Gunnel Larsson berättar om en resa i Mongoliet.
NTO-gården, Kärleken
Framtiden/Vi fem S Frukostträff. Godtemplargården, Falkenberg
Leon Gambetta
S "Fullt hus". Aktiviteter i huset i arbete.
Godtemplargården, Varberg
FalkenbergskretsenS Kretsfrågesport (värd: Västkusten). Egon Edström kåserar: Det
är roligt nästan jämt! Björkängsgården
Vega
Teater. Lyckad fångst, Krogseredsamatörerna.
Bygdegården, Holm
Ådalen
Skördeauktion. Stationshuset, Åled
Fasta Förbundet
Halmstad 700 år, en tillbakablick. Murareg 30, Halmstad
Magnus Stenbock
Holmgruppen. NTO-gården, Kärleken
Framtiden/V fem
Frukostträff. Godtemplargården, Falkenberg
Våxtorps Lycka
S Roland Svensson läser ur gamla protokoll.
Våxtorps Godtemplargård
Leon Gambetta
S Tema "Föräldrar emellan". Godtemplargården, Varberg
Ådalen
Brödernas Afton. Stationshuset, Åled
Fasta Förbundet
Rörelsedagen. Fasta Förbundet bildades för 120 år sedan och
SGU-avd Ljusbringaren för 90 år sedan. Murareg 30, Halmstad
Västkusten
Gustav Adolf – dagen efter. Björkängsgården
Magnus Stenbock S Sång- och musikkväll. NTO-gården, Kärleken
Brofästet
Kalkonfest (OBS! Anmälan). Godtemplargården, Falkenberg
Framtiden
Kalkonmiddag. Underhållning (Anmälan senast 1/11, Kerstin
eller Wivi). Godtemplargården, Falkenberg

19.00
09.00
15.00
19.00
18.00

7 okt
7 okt

09.00

7 okt
7 okt

14.00
15.00

8 okt
11 okt

19.00
19.00

13 okt
14 okt

09.00
13.00

14 okt

14.00

14 okt

18.00

21 okt
22 okt
25 okt
27 okt
28 okt

18.00
19.00
19.00
09.00
14.00

4 nov
4 nov
5 nov

15.00
18.00
19.00

7 nov
8 nov
9 nov
10 nov

19.00
19.00
18.00
14.00

15 nov

Aktiv och Trofast

15 nov 19.30
15 nov 19.30
15 nov 19.45

Ådalen
Magnus Stenbock
Framtiden

15 nov 20.00

Leon Gambetta

17 nov
18 nov
18 nov
19 nov
22 nov
25 nov
25 nov
25 nov
2 dec
5 dec
8 dec
8 dec
9 dec
10 dec
14 dec

Framtiden /Vi fem S
FalkenbergskretsenS
Ådalen
Fasta Förbundet
Magnus Stenbock
Våxtorps Lycka
Leon Gambetta
S
Vega
Ådalen
Västkusten
Ådalen
Magnus Stenbock
Leon Gambetta
S
Fasta Förbundet S
Brofästet
S

24 dec

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

Framtiden

Pumpen. Vi ses och tävlar hos Birgitta och
Gunnar på Aftonvägen i Halmstad
Pumpen. Åleds Bibliotek
Pumpen. Söndrums bibliotek
Pumpen. Smörgås i Godtemplargården efteråt.
Stadsbiblioteket, Falkenberg
Pumpen. Varbergs Bibliotek
Frukostträff. Godtemplargården, Falkenberg
Frågesport. Framtiden värd. Godtemplargården, Falkenberg
Bingo. Stationshuset, Åled
Afton med invandrare. Murareg 30, Halmstad
Västergruppen. NTO-gården, Kärleken
Utdelning av överskott i LP-fonden. Våxtorps Godtemplargård
Film om/med Oskar Olsson. Godtemplargården, Varberg
Pysselkväll hos Berit.
Förberedelse julbasar. Stationshuset, Åled
Decembermys. Björkängsgården
Julbasar. Stationshuset, Åled
Flickornas julgröt. NTO-gården, Kärleken
Lucia. Godtemplargården, Varberg
Luciakväll. Murareg 30, Halmstad
Luciafest tillsammans med kretsen.
Godtemplargården, Falkenberg
"Jul i gemenskap". Godtemplargården, Falkenberg

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

Med reservation för ändringar och ev feltryck.

IOGT-NTO Halland

Aktiviteter 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).

Nu är det dags!
För tredje året i rad medverkar IOGT-NTOrörelsen i insamlingskampanjen Världens
Barn. Det är en fantastisk chans för oss
som organisation och visar att våra frågor
är viktiga, både i Sverige och i världen.
Kampanjen ger oss inte bara möjligheter att utvidga vårt internationella arbete, utan också chans att
visa vår lokala verksamhet och skapa samarbeten med
de andra organisationer som deltar i Världens Barn.
Förra året samlades det
in nära 80 miljoner kronor,
genom TV-kvällar och riksinsamling. För IOGTNTO-rörelsen innebär det
att vi med medel från 2006
års kampanj i år kan stödja
drogförebyggande projekt
för barn och ungdomar i
Uganda, Tanzania, Sri
Lanka, Kambodja och
Laos.
Ge en timme
Som en stor organisation och folkrörelse med
medlemmar över hela landet, har IOGT-NTOrörelsen verkligen möjlighet att medverka till att
insamlingen slår förra årets
rekord. Ge en timme av
din tid till Världens Barn –
eller ordna en utåtriktad
aktivitet med din förening!
Världens Barn insamlingen arrangeras av Radiohjälpen. I år deltar 15 organisationer: Clowner utan
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Gränser, Diakonia, Erikshjälpen, IM/Individuell
Människohjälp, IOGTNTO-rörelsen, KFUKKFUM, Kooperation Utan
Gränser, Lions, Lutherhjälpen, Läkarmissionen,
Plan Sverige, Rädda Barnen, Svenska Röda Korset,
Unicef Sverige och Viskogen.
Årets kampanjkulmen
infaller den 12 och 13 oktober med två färgsprakande TV-kvällar på SVT och
en riksinsamling som kommer att bedrivas i landets
samtliga 290 kommuner.
Till detta behövs minst 30
000 frivilliga insamlare.
Blir du en av dessa?
Var med och samla in!
Det finns många sätt
att samla in pengar på. Att
gå med insamlingsbössa
funkar alltid – framförallt
om man väljer bra miljöer.
Exempelvis utanför biogra-

Med stöd från Världens Barn har IOGT-NTO-rörelsens
samarbetsorganisation UYDEL i Uganda kunnat inviga sitt
center för utsatta barn och ungdomar. Många av dem med
bakgrund i drogmissbruk och prostitution. På centret kommer 1000 barn varje år att få yrkesutbildning och livskunskap. Några av dem går på frisörlinjen.

fen, vid tiden då filmerna
börjar och slutar – eller
genom att knacka dörr.
Dörrknackning är faktiskt
den insamling som ger
mest klirr i bössan!
Men det finns förstås
massor av andra insamlingsaktiviteter man kan
hitta på med sin förening,
de andra förbunden – eller
i samarbete med någon av
organisationerna i Världens
Barn.
Vart går pengarna?
Pengarna från Världens
Barns insamling delas mellan de deltagande organisationerna. Delar av medlen
kan också sökas från andra

IOGT-NTO Halland

organisationer. Alla projekt
som får stöd ska gå till
verksamhet som stärker
barnets rättigheter.
Ett
IOGT-NTOprojekt som får medel från
årets Världens Barninsamling är UYDEL:s arbete för utsatta barn och
ungdomar i Uganda. Det är
IOGT-NTO-rörelsens profilprojekt för Världens Barn
i år och kommer bland annat att synas i teve i samband med insamlingsgalan.
Sara Sandberg
IOGT-NTO-rörelsens
Internationella Institut

