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Distriktsårsmötet
Örnaskolan i Hyltebruk
var platsen för IOGT-NTO
Hallands viktigaste möte
under 2010. Distriktsårsmötesförhandlingarna
förflöt i god ordning under Egon Edströms, Halmstad, ledning. Inga motioner hade lämnats in, så de
44
föreningsombuden
hade bara distriktsstyrelsens och valberedningens
förslag att ta ställning till.
Alla beslut fattades i god
enighet och det blev omval på samtliga ordinarie
ledamöter i distriktsstyrelsen. Ny ersättare blev Anders Östergren, Oskarström.
Årsmötesdagen avslutades med samkväm, där det
serverades underhållning
av den unga visgruppen,
som kort och gott kallar sig
Visgruppen och lekamlig
spis i form av en spännande
närproducerad och vegetarisk supé.
Nästa punkt i programmet var en frågetävling, där
inte ens frågeledaren Totte
Ljunggren i förväg visste
vilka frågor som skulle ställas. Ett lyckohjul avgjorde
nämligen ämnet. Mötesdeltagarna tävlade i lag
uppdelade efter vilken
månad man var född. Marsmänniskorna visade sig vara
mest kunniga, men så var
de också flest.
För de mest uthålliga
avslutades dagen med folklekar och kamratkedja.
Mer från
distriktsårsmötet på sid 3

Det stora lyftet

Med hjälp av kranbil och muskelkraft och rutin från Halmstads kommuns
vana brobyggare samt hjälpsamma armar från IOGT-NTO-projektet Muraren
lades bron till Laxön ut i Nissan en solig men lite kylig aprilmåndag.
Foto: Leif Arne Gustavsson

Mellan 1903 och 1938 bedrevs verksamhet i nykterhetsrörelsens
regi genom Föreningen Nytta och nöje på Laxön i Nissan i Halmstad. Om detta har Kustvärnet berättat tidigare och för den som
glömt finns artikeln på IOGT-NTO Hallands hemsida. Nu har cirkeln slutits genom att IOGT-NTO-föreningen Fasta Förbundet
tagit över arrendet från kommunen, som svarat för verksamheten de senaste åren. Den 19 april lades pontonbron till ön ut i
vattnet och därmed kunde IOGT-NTO torrskodda sätta sina fötter
på ön, som nu blir platsen för nyktra läger och nyktra danser.

Mer om Laxön och invigningsdagen på sid 4-5
Under 2010 genomförs informationsinsatsen TÄNK OM. Syftet är att sprida kunskap
till föräldrar om tonåringar och alkohol.
Insatsen genomförs av Statens folkhälsoinstitut i samarbete med Systembolaget, Polisen och IOGT-NTO

www.iogt.se/halland
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Dubbelt upp med
misshandelsfall
i Hallands län

Tipsa om

nyktra

politiker!

Antalet misshandelsfall som anmäls i Hallands län har
fördubblats på tio år, mellan 1998 och 2008. Det visar
den senaste statistiken från Brottsförebyggande rådet.
Antalet anmälda misshandelsfall har ökat drastiskt i Sverige de senaste
åren. I hela landet är ökningen 42 procent mellan
1998 och 2008. I 70-80
procent av misshandelsfallen är förövare, offer eller
båda två berusade av alkohol.
– Våld är nästan alltid
alkovåld, säger Ulf Johansson som är ordförande för
IOGT-NTO i Hallands
län. Fördelen med det är
att vi vet precis hur vi kan
minska våldet. Ett norskt
försök visar till exempel att
en timmes kortare öppettider på krogen kan minska
antalet våldsbrott med 30
procent.
Färre serveringstillstånd, bättre tillsyn och
kortare öppettider på krogen är några av IOGTNTO:s recept för att minska krogvåldet. Men då
måste det till ett trend-

brott. Antalet serveringstillstånd har ökat
med 17 procent de senaste
tio åren. Regeringens senaste lagförslag innebär att
fler restauranger ska få
servera alkohol. Enligt
IOGT-NTO kan konsekvensen bli tio nya serveringstillstånd per kommun.
– Regeringens politik
kommer inte att minska
våldet, tvärtom, säger Ulf
Johansson. De borde lyssna
på folk. 95 procent av

kan avgöra höstens val
– 600 000 nykterister kan avgöra valet i höst! Det sa
IOGT-NTO Hallands verksamhetschef Leif Arne Gustavsson när han på Folknykterhetens dag höll ett anförande
i Falkenberg . I sitt tal efterlyste han
åtgärder från landets kommunoch riksdagspolitiker.
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Manusstopp
6 augusti
12 november
Ej fastställt
Ej fastställt

svenskarna tror att en
minskad alkoholkonsumtion skulle minska våldet.
Fler och fler tycker att det
är värt lite krångel med
pris, tillgänglighet, åldersgränser, för att de som annars drabbas av alkoholens
konsekvenser ska få det
lite bättre.

Nykterhetsrörelsen

Kustvärnet

Nr 3 - 2010
Nr 4 - 2010
Nr 1 - 2011
Nr 2 - 2011

Ulf Johansson, ordförande
för IOGT-NTO i Halland.

Utgivningsdag
3 september
10 december
Ej fastställt
Ej fastställt

– Argumenten och stödet finns, menade han och
krävde bl a bättre tillsyn på
restaurangernas alkoholservering, stöd till barn som
växer upp i beroendemiljöer samt sänkta och absoluta
införselnivåer.
Leif Arne Gustavsson
konstaterade att den
svenska restriktiviteten
kraftigt naggats i kanten
under de senaste åren. En i
det närmaste obegränsad
införsel av alkohol från utlandet tillåts numera, reklam för alkohol flödar mot
oss i både TV och tidningar
och alkoholen är påtagligt
mer vanligt förekommande
i samhället. Detta har betydelse för att vaksamheten på att alkohol inte är

IOGT-NTO Halland

I förra numret av
Kustvärnet efterlyste vi namn på nyktra politiker, som
kandiderar i något
av höstens val till
kommun, landsting
och riksdag. Tipstelefonen är fortfarande öppen och i
nästa nummer av
Kustvärnet kommer
listan.

0346-16490
en vara vilken som helst
blivit mindre. IOGTNTO:s verksamhetschef
gladdes dock åt att det
finns en god insikt hos folk
i allmänhet om sambandet
mellan alkohol och våld
och redovisade resultatet
från en opinionsundersökning som Novus Opinion
gjort för IOGT-NTO. Av
de tillfrågade trodde nio av
tio att en minskning av
alkoholkonsumtionen skulle leda till färre misshandelsfall. Han gav vidare
exempel från Norge, där
tidigare stängning av restauranger lett till en kraftig minskning av misshandelsbrotten.
– Det är dags nu, avslutade Leif Arne Gustavsson
och manade alla politiker
och partier att se till så att
just de får nykteristernas
röster genom att verka för
den restriktiva alkoholpolitik som vi genom forskningen vet minskar alkovåldet, även om krogägare och
alkoholproducenter har en
annan åsikt.

Kustvärnet

Distriktsårsmötet:

Valda

Godisregn och nästan bara omval

Studieledare:

Birgitta Svensson
Halmstad

Ledamöter:

Uniformerade i gröna t-tröjor informerade Junis om sina
planer för det närmaste året. Bl a berättade man att man
nu fått klart med bidrag från Junisförbundet så att man
åter kan anställa en konsulent. Slutligen fick man alla
(nästan i alla fall) mötesdeltagare att krypa på golvet för
att plocka upp några av de tre kilo chokladbitar som kastades ut i lokalen.
Foto: Leif Arne Gustavsson

vi ser fram emot att träffa
varandra och uppleva aktiviteter i gemenskap. Därför
lyckas vi behålla så många
medlemmar. Men trots det
behöver vi nya medlemmar,
sade han.
Enligt den senaste livsstilstudien avstår 13 procent av Sveriges vuxna befolkning från att dricka alkohol. Det innebär att cirka
600 000 svenskar inte
druckit alkohol de senaste
12 månaderna vid frågetillfället. Om man då räknar

bort de som är medlemmar
i IOGT-NTO och andra
nykterhetsorganisationer
borde det finnas bort emot
400 000 nyktra människor
som inte är med någonstans.

håller också målsättningar
för varje kommun.

– Det finns således en
stor potential för medlemsökning, fastslog KjellOve Oscarsson som slutkläm på sitt anförande.
Leif Arne Gustavsson

Alkohol och folkhälsa

Rekrytera mera!
I den arbetsplan som
fastställdes på distriktsårsmötet beslutades om
en fortsatt satsning på
medlemsrekrytering.
”IOGT-NTO ska vara
en stark folkrörelse”
sägs det i den verksamhetsinriktning som
IOGT-NTO:s kongress
i Göteborg beslutade
om. Då måste IOGTNTO också ha många
medlemmar. 200 per år
ska värvas i Halland
och arbetsplanen inne-

Margaret Gabrielsson, Varberg
Lena Hardin
Skummeslöv
Ersätt: Anders Östergren
Oskarström
Revisorer
Owe Hellberg, Falkenberg
Ann-Sofi Fritzson, Varberg

Foto: Leif Arne Gustavsson

Detta år var det Hyltebruks tur att vara värdar för
IOGT-NTO Hallands distriktsårsmöte. Mötet hölls
i Örnaskolan, där även
UNF– och Junisdistrikten
samlats för årsmöten. Totalt var det närmare 100
personer som deltog.
Kjell-Ove Oscarsson
representerade förbundsstyrelsen. Han påminde att
det i dagarna var 40 år sedan ett av nykterhetsrörelsens viktigaste beslut någonsin fattades, nämligen
beslutet om samgåendet
mellan IOGT och NTO,
vilket skedde vid påskhel
gen 1970. Sedan dess har
IOGT-NTO-rörelsen spelat en viktig alkoholpolitisk
roll, hävdade han. Ett exempel på detta är att IOGT
-NTO tillsammans med
Systembolaget, Statens
Folkhälsoinstitut och Polisen ombetts att ingå i den
nationella antilangningskampanjen Tänk Om!
Kjell-Ove Oscarsson
konstaterade vidare att den
gemenskap som råder inom
IOGT-NTO är ”kittet i
organisationen”. Genom
åren byggs relationer och
kontakter upp som gör att

på distriktsårsmötet
Distriktsstyrelse
Ordf: Ulf Johansson
Halmstad
V ordf: Anneli Hammar
Harplinge
Sekr: Göran Pettersson
Ullared
Kassör: Lars Gunnarsson
Kungsbacka

Partierna ingående i landstingsfullmäktige hade till detta
distriktsårsmöte inbjudits till ett estradsamtal för att diskutera alkoholens roll för folkhälsan och hur ”nya Region Halland” kan medverka till att sambandet uppmärksammas på ett bättre sätt. Lars Gustafsson (KD), Eva
Ericsson (MP), Göran Gunnarsson (S), Stefan Bengtsson
(C), Kristina Hallberg (V) och Wivecka Norén (SPI) deltog
i samtalet, som leddes av Kjell-Ove Oscarsson (längst till
vänster).
Frågor som berördes under samtalet var bl a den nya
alkohollagen, restaurangernas öppettider, serveringstillstånd och tillsyn, detaljhandelsmonopolet, gårdsförsäljning av egentillverkade alkoholdrycker, primärvårdens
möjligheter att uppmärksamma alkoholens hälsorisker
samt vilken roll folkrörelserna skulle kunna ha i folkhälsoarbetet.

IOGT-NTO Halland
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Nykterhetsrörelsen
åter på Laxön
1938 lämnade nykterhetsrörelsen Laxön efter att i 35
år ha bedrivit nöjes- och rekreationsverksamhet på ön. En
verksamhet som man kan säga lade grunden till Halmstads nuvarande status som nöjesstad. I månadsskiftet
mars/april 2010 slöts cirkeln då IOGT-NTO tog över verksamheten på ön igen.
– Att få tillgång till denna fantastiska oas, endast
ett stenkast från Halmstad
centrum, kommer innebära
ett lyft för vår förening,
säger Lena Hardin ordförande i IOGT-NTOföreningen Fasta Förbundet som står som huvudman för ägandet och som
kommer att ansvara för såväl verksamheten som drift
och underhåll av befintliga
byggnader på ön.
Barn, ungdomar …
… och alla andra
– Vi kommer erbjuda
kolloverksamhet för barn
och ungdomar men också i
möjligaste mån ge Halmstadborna möjlighet att
genom arrangemang och
andra aktiviteter få tillträde
till ön. All verksamhet kommer i enlighet med våra
grundsatser att vara alkohol- och drogfri, avslutar en
nöjd och glad Lena Hardin.
IOGT-NTO har efter
några månaders förhandlingar med Halmstads kommun kommit fram till en

uppgörelse som innebär att
nykterhetsrörelsen för en
symbolisk summa köper de
av kommunen uppförda
byggnaderna på ön.
– Vi har i samverkan
med Halmstads kommun
funnit en lösning som innebär att byggnaderna kommer att stå kvar på ön och
även fortsättningsvis kom-

En lastbil med lyftkran, några störar och lite rep. Det är allt
som krävs för att få pontonbron till Laxön på plats. Deltagarna från IOGT-NTO-projektet Muraren kollade noga och
hjälpte kommunens arbetare så att hela arbetet hanns med
på en dag.
Foto: Leif Arne Gustavsson

mer att användas för barn
och ungdomsverksamhet,
säger Johnny Johansson
som arbetar med organisationsutveckling inom
IOGT-NTO. Kommunen
har varit mycket tillmötesgående och synnerligen
effektiva i en process som
inleddes så sent som i början av februari.
Gillar IOGT-NTO
Sven Rautenberg, ägare
av Laxön och entreprenören bakom Slottsmöllans
Företagscentrum, är även
han nöjd över att få nykter-



Framme! Lena Hardin blev
den förste att 2010 landstiga på Laxön via broförbindelsen.
Foto: Leif Arne Gustavsson

Inte mer än fullt, tack!

Foto: Leif Arne Gustavsson

hetsrörelsen som arrendator
av ön.
– IOGT-NTO är en
stark organisation som har
130 års erfarenhet av att
bedriva verksamhet. Dessutom känns det stimulerande att känna historiens
vingslag över Laxön. Jag är
övertygad om att IOGTNTO och dess ungdomsförbund kommer att förvalta
ön väl och fylla den med
bra verksamhet till gagn för
kommunens medborgare,
säger Sven Rautenberg.

När börjande det egentligen gå snett? Den frågan ställer Benny Haag i sin 90 minuter långa monolog ”Inte
mer än fullt, tack!” om människans bästa vän – alkoholen. Något klart svar får inte åhöraren. Däremot beskriver Benny Haag ett antal tillfällen och situationer när det
gick snett. Men vilket av dem, som gjorde att han blev
alkoholist, kan han inte säga själv. Dock vet han när det
gick över gränsen. Budskapet är att alkoholismen är något som smyger sig på och så – utan att man märkt något – är man fast i ett missbruk. Benny Haag insåg vad
spriten ställt till med hans liv och bestämde sig för att
göra något åt det.

– När jag slutade dricka
fick jag på mig ett par
”alkoholglasögon” som
gjorde att jag plötsligt, med
isande skärpa, såg vad kröken ställer till med, hur
den krossar, dödar och förstör, säger han. Då gick det
inte längre att blunda för
det faktum att väldigt
många människor lider av
spritens följder fast de kanske inte dricker en droppe
själva. Jag vet att jag är
mycket mindre än David
(Forts. på sidan 5)
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Cirkeln är sluten
Invigningsdagen började med kraftigt regn. Men
vädergudarna verkade veta vad som var på gång och till
eftermiddagen när invigningsfesten skulle dra igång
stängdes himlakranen och småningom strålade en värmande sol över Laxön. Det var nog mest medlemmar
som sökt sig till Laxön denna speciella 15 maj när IOGTNTO för första gången på 71 år officiellt öppnade grindarna och på nytt inledde en ny nöjesepok i Halmstad.
och få en kvinna ur publiken att sväva fritt i luften.
Framåt småtimmarna
avslutades en fullspäckad
dag med dans.

Foto: Leif Arne Gustavsson

Ann-Louise Liljedahl underhöll med filmmusik tillsammans med Leif Isebring.

Sven Östberg fick bowlingklot att ramla ut från blädderblock,
damer att sväva och massor av förunderligt att hända under
invigningstalet.
Foto: Leif Arne Gustavsson
(Forts. från sidan 4)

och att den industri och
den förnekelse jag slåss
emot är mångdubbelt större än Goliat, men det spelar ingen roll – jag kommer
att kämpa resten av mitt
liv mot kröken. Mina
”alkoholglasögon” ska
massproduceras. Vänta
bara!
Monologen har nu
massproducerats och Benny Haag har framfört den

drygt 500 gånger. Det är en
skakande berättelse, som
väcker många tankar, men
också inger hopp om lösningar. Det är också skildringar från vardagen som
de flesta nog kan känna
igen sig i på något sätt.
Allvar blandas med skämt
och när det är dags för avslutning tror man inte att
det redan gått en och en
halv timme.

Inbäddad i lummig grönska, på en ö i Nissan mellan Folkparken och Örjans Vall, ligger Laxöns dansbana som nu åter blivit
ett nyktert nöjestempel.
Foto: Leif Arne Gustavsson
Foto: Leif Arne Gustavsson

Under eftermiddagen
bjöds på allsång och underhållning från scenen. Scouter bjöd på nygrillad korv
vid lägerbålet och kaffe
med tilltugg såldes i serveringen.
Invigningstalet hölls av
Sven Östberg, rektor vid
Wendelsbergs folkhögskola, som bl a påminde om
hur viktig nykterhetsrörelsen varit för utvecklingen
av kulturen i Sverige och
även på sitt vanliga humoristiska manér slog ett slag
för nykterheten. Dessutom
förvånade han publiken
genom att trolla fram en
radioapparat ur en tom låda

En välkomnande skylt möter när man kommer fram till Laxön.

Laxön
Öppet dagligen
hela sommaren!

Carolin Fryklund blandade
alkoholfria drinkar, som
sedan såldes för det
mycket överkomliga priset
av 1 krona.

Benny Haag uppträdde
i Halmstad och Hyltebruk
under Folknykterhetens
vecka. Föreställningarna
anordnades av IOGT-NTO
Halland med stöd från
CAN (Centralförbundet
för Alkohol- och Narkotikaupplysning).
Leif Arne Gustavsson

IOGT-NTO Halland

Information
www.sommarkul.se
0708-714001

Bingo
Varje tisdag kl 19.00
i Björkgården
(vid Fun City), Himle
Sommartid även

BILBINGO
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Påskfest med diplom

IOGT-NTO Hyltebruk presenterar

”Brott och skratt”
En ”spring-i-dörrar”-fars
förlagd i utemiljö på bondvischan.

Uppvaktade med diplom blev fr v Olly Kårdal, Charlotta Björnell, Rune Svensson, Viggo och Marianne Karlsson.
Foto: Privat

IOGT-NTO-föreningen
Brofästet i Falkenberg
hade vårfest med diplomutdelning fredagen den 9
april i Godtemplargården.
Mötet inleddes med att
Lisbeth Hörberg hälsade
alla gästerna välkomna och
bjöd till bords. Här serverades ägg, sill och Janssons
frestelse på vackert dukade
bord. Härefter visade Inger
Hallberg, Falkenberg,
handarbeten i Hallandssöm
och berättade om sin forskning i ämnet. Hon kommer
snart att ge ut en bok om
detta.

Brofästets ordförande
Gun Karlsson, delade sedan ut diplom och märken
till följande medlemmar:
Rune Svensson, Svartrå, och Ingemar Floberg,
Falkenberg fick diplom för
70 år i rörelsen, Olly Kårdal, Falkenberg, Marianne
Karlsson och Viggo Karlsson, Köinge, fick märken
och diplom för 50 år i rörelsen och Charlotta Björnell,
Brandstorp, fick märke och
diplom för 25 år i rörelsen.

Midsommardagen och
söndagen den 27 juni
kl 14.00 och 18.00
på Tiraholms säteri, S:a Unnaryd
Biljettbokning på Tiraholms Fisk, tel 0371-640 19.
Varför inte samtidigt passa på att
boka bord på fiskrestaurangen?

Kuggaviksgården
Sommaren 2010

Sommarcafé

på Solvik
21/6 - 29/7 varje dag
kl 12.00-18.00

Konstutställning
med alster av

Kay Lundahl
Vernissage 26/6 kl 14.00

Musik- och
allsångskvällar
1/7 - 8/7 - 15/7
22/7 - 29/7
kl 19.00
Tel 0340 - 65 12 85

Fr v Jana Nilsson, fundersamt (?) S-märkt
kommunalråd i Varberg, samt Carina och Robert Lychou från Leon Gambetta.

Kjell-Ove Oscarsson (t h) berättar och
några av Leon Gambettas medlemmar
lyssnar intresserat.

Lunchmöte med Kjell-Ove Oscarsson
Kommunalrådet Jana Nilsson (S) var en
av de varbergspolitiker som hörsammade IOGT-NTO-föreningen Leon Gambettas i Varberg inbjudan till alkoholpolitisk lunch med IOGT-NTO:s vice förbundsordförande Kjell-Ove Oscarsson.
Övriga lokalpolitiker som deltog var

Gun Svensson (C), Hanna Larsson (V)
och Tomas Johansson (S). Dessutom
fanns en del av föreningens medlemmar på plats för att höra såväl Kjell-Ove
Oscarssons som politikernas tyckande
om den lokala alkoholpolitiken.
Foto: Leif Arne Gustavsson

IOGT-NTO höstupptakt 25-26 september 2010. Inbjudan i nästa Kustvärnet.
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Föreningarnas program
Frågesport
IOGT-NTO-föreningen
Västkusten från Tvååker
segrade i säsongsfinalen
av
nykterhetsrörelsens
frågesport, som avgjordes
i Godtemplargården i Falkenberg på söndagen den
21 mars.
För arrangemanget denna kväll svarade IOGTNTO-föreningen Brofästet,
vars vice ordförande NilsIngvar Troedsson presenterade de 15 frågorna. Västkustens lag segrade med 12
poäng och vann även sammanlagt med 66 poäng. Härefter följde Falkenbergs MHF:s lag och
Leon Gambetta, Varberg,
med 10 poäng vardera. Efter utslagsfråga tilldelades
MHF andrapriset. Framtidens lag fick 9 poäng och
Kf Länken 4 poäng. Brofästet fick 9 medelpoäng.
Den talrika publiken
underhölls av Halmstadsflickorna Birgitta Arthursson och Kerstin Hallén,
som framförde ett trevligt
program om naturdiktaren
och smålänningen Josef
Högstedt alias Pälle Näver.
De visade även diabilder
från hans diktarstugor.

Kuggaviksgården
Midsommarfirande
25/6 kl 14.00
Midsommarmat
serveras kl 18.00
(pris 200 kr)
Anmälan senast 19/6.

Kräftskiva
7/8 kl 18.00
(pris 200 kr)
Anmälan senast 2/8.
Tel 0340 - 65 12 85

S Aktivitet/plats

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

Datum Tid

Förening

30 maj 14.00
31 maj
2 juni
19.00
6 juni
12.30

Vega
Utflykt
Fasta Förbundet
Utflykt till hemligt mål.
Västkusten
Korvgrillning. Björkängsgården
Leon Gambetta
Sveriges Nationaldagsfirande, parad med fana.
Samling Godtemplargården, Varberg
Ådalen
Tipspromenad/Paketauktion. Stationshuset, Åled
Magnus Stenbock
Lyngakul. Lynga Sommarby, Lynga
Aktiv och Trofast
Möte hos Vera och Stig-Göran Andersson, Hyltan
Ådalen
Midsommarfest. Stationshuset, Åled
Åsa
Midsommarafton på Kuggaviksgården
Magnus Stenbock
Midsommarfirande. Lynga Sommarby, Lynga
Framtiden
Midsommarfirande. Medtag egen sill m m.
Godtemplargården, Falkenberg
Åsa
Vernissage på konstutställning av Kay Lundahl, Varberg.
Solvik, Kuggaviksgården, Åsa
Syskonringen
Vi besöker Brott & Skratt på Tiraholms säteri.
Framtiden
S Allsången startar. Gästartister: Vessigebro Dragspelsklubb.
Godtemplargårdens trädgård, Falkenberg
Åsa
S Musik– och allsångskväll. Kuggaviksgården, Åsa
Leon Gambetta
LOPPIS på gården. Kaffe och våfflor serveras.
Godtemplargården, Varberg
Åsa
S Musik– och allsångskväll. Kuggaviksgården, Åsa
Framtiden
S Allsång. Kristina Tellqvist är kvällens gäst.
Godtemplargårdens trädgård, Falkenberg
Magnus Stenbock S Familjerna Bergman ansvarar för program och fika.
Lynga Sommarby, Lynga
Leon Gambetta
Utflykt till Kuggavik.
Samling kl 10.00 på Godtemplargården, Varberg
Framtiden
S Allsång. Julia Frölich spelar fiol och dessutom blir det en
överraskningsgäst. Godtemplargårdens trädgård, Falkenberg
Åsa
S Musik– och allsångskväll. Kuggaviksgården, Åsa
Vega
Sommarmöte i Fotstad
Ådalen
Grillkväll. Stationshuset, Åled
Magnus Stenbock
Sommarfest. Lynga Sommarby, Lynga
Framtiden
S Allsång och Wi3 på scenen.
Godtemplargårdens trädgård, Falkenberg
Åsa
S Musik– och allsångskväll. Kuggaviksgården, Åsa
Aktiv och Trofast
Möte hos Birgitta och Gunnar Svensson, Mellbystrand
Framtiden
S Allsång. River Valley Bluegrass gästspelar.
Godtemplargårdens trädgård, Falkenberg
Åsa
S Musik– och allsångskväll. Kuggaviksgården, Åsa
Ådalen
Utflykt. Stationshuset, Åled
Magnus Stenbock
Minigolf. Kaffekorg. Lynga Sommarby, Lynga
Framtiden
S Allsång. Andlig temakväll med familjen Persson från Falköping.
Godtemplargården, Falkenberg
Framtiden
S Allsångsfinal med ungdomar från musikläger på Kuggavik.
Godtemplargårdens trädgård, Falkenberg
Leon Gambetta
Utflykt till Vendelsö.
Samling kl 10.00 på Godtemplargården, Varberg
Ådalen
Boule. Stationshuset, Åled
Magnus Stenbock S Besök på Teckningsmuseét i Laholm. Kaffekorg medtages.
Syskonringen
Sill och potatis m m. Ordenshuset, Göstorp
Vega
Utflykt till Skottorps slott med Holms hembygdsförening
Våxtorps Lycka
Höstupptakt. Godtemplargården, Våxtorp
Västkusten
Höststart med sill. Björkängsgården
Magnus Stenbock S Industribesök.
Ådalen
Loppis. Stationshuset, Åled
Leon Gambetta
Räkfrossa. Godtemplargården, Varberg
Aktiv och Trofast
Möte hos Ingrid Davidsson, Simlångsdalen
Fasta Förbundet
Höstupptakt. Muraregatan 30, Halmstad
Magnus Stenbock
Upptaktsmöte. NTO-gården, Kärleken
Ådalen
Programkommittén tackar för sig. Stationshuset, Åled
Våxtorps Lycka
NBV informerar om studier. Godtemplargården, Våxtorp
Magnus Stenbock S Pelle Näver. Allmänheten bjuds in. NTO-gården, Kärleken

6 juni
10 juni
13 juni
24 juni
25 juni
25 juni
25 juni

18.00
19.00
14.00
18.00
14.00
15.00
18.00

26 juni 14.00
27 juni 14.00
1 juli
19.00
1 juli
3 juli

19.00
09.00

8 juli
8 juli

19.00
19.00

8 juli

19.00

10 juli

11.00

15 juli

19.00

15 juli
18 juli
18 juli
22 juli
22 juli

19.00
18.00
18.00
19.00
19.00

22 juli
25 juli
29 juli

19.00
14.00
19.00

29 juli
1 aug
5 aug
5 aug

19.00
13.00
18.00
19.00

12 aug 19.00
14 aug 11.00
15 aug
19 aug
21 aug
29 aug
29 aug
1 sept
2 sept
4 sept
4 sept
12 sept
13 sept
16 sept
19 sept
26 sept
30 sept

18.00
13.00
13.00
14.00
19.00
14-16
17.00
14.00
19.00
19.00
18.00
14.00
19.00

Med reservation för ändringar och ev feltryck.

IOGT-NTO Halland
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B
Avsändare

Box 175
311 22 Falkenberg

BEGRÄNSAD
EFTERSÄNDNING
Vid definitiv eftersändning återsändes
försändelsen med nya adressen på
baksidan (ej adressidan).

Folknykterhetens vecka i Falkenberg inleddes traditionsenligt med
Drogkampen. Sju av kommunens
nu åtta registrerade partier deltog
och fick svara på 18 varierande
frågor med anknytning till alkohol
och andra droger. Ett nytt inslag
var att klura ut huruvida ett antal
påståenden var sanna eller falska.

Foto: Leif Arne Gustavsson

Underhållning av Bosse Liljedahl
med enmansband stod på programmet när Folknykterhetens dag
firades i Godtemplargården i Falkenberg. Bosse bjöd på musikaliska pärlor och publiken gavs tillfälle
att lyssna till sina egna favoritmelodier.
IOGT-NTO Hallands verksamhetschef Leif Arne Gustavsson talade med anledning av dagens tema
om alkovåldet. Mötet avslutades
med tipspromenad genom Godtemplargårdens alla tre våningar och
kaffesamkväm.
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Då Miljöpartiet och Vänsterpartiet inte hade så många representanter vardera bildades en spontan ”röd
-grön röra”. Detta ledde till seger
med endast ett felaktigt svar. Segrarna fick varsin Miljonlott och partierna en årsprenumeration på Accent. Dessutom fick alla tävlande en
Godtemplardricka och varje parti ett
exemplar av boken Alkokoll, från
vilken många frågor var hämtade.
Ove Jonsson från MHF presenterade organisationens ”pedagogiska
väska”, som rönte stort intresse. Ett
antal intresserade åhörare hade också kommit och alla bjöds smörgåstårta, GT-dricka, kaffe och kaka vid
detta lyckade arrangemang, där
IOGT-NTO Framtiden hade huvudansvaret, men även Brofästet och
KHF var delaktiga.
Karl-Gustav Rosén
Tävlingsledare

Regina Lund
i Junis tidning Struten april 2010:

– Man måste inte
prova att dricka
alkohol, man kan
bara skita i det!
IOGT-NTO Halland

Rättvist ägande

Foto: Lennart Calmegren

Rödgrön koalition tog hem
Drogkampen i Falkenberg

Kuggavik ideell förening, där IOGTNTO Halland tillsammans med IOGT
-NTO-distrikten i Älvsborg samt Göteborgs och Bohus län är medlemmar, har haft årsmöte. Verksamheten vid Kuggaviksgården går nu så
bra att Skatteverket tycker att Kuggaviksgården ska betraktas som
näringsverksamhet, vilket betyder
att föreningen måste betala skatt på
ekonomiska överskott.
Vid årsmötet överlämnade
hallandsdistriktets ordförande Ulf
Johansson en check på 100 000 kronor till Kuggavik ideell förenings
ordförande Bengt Lindh. Beloppet
utgör IOGT-NTO Hallands insats i
föreningen. De båda andra distrikten
har tidigare lagt samma summa till
Kuggavik. Sålunda är de tre distrikten numera ägare med lika villkor.
I styrelsen för Kuggavik ingår från
Halland Lars Gunnarsson, Kungsbacka, och Asta Berg, Laholm. Boris
Gabrielsson, Träslövsläge, är ersättare och Birgitta Svensson, Halmstad,
revisor.

