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Så samlas vi ånyo här ...

Någon gång år 1900 såg det ut så
här
när
medlemmar
frå n
nykterhetslogerna Westkusten och
Warbergs Väl ställt upp sig framför
Norra Ordenshuset i Varberg. Sju år
senare förvärvades fastigheten av
Byggnadsföreningen Folkets Hus i
Varberg. Sedan dess har ett antal
om– och tillbyggnader gjorts.
Därmed har det ursprungliga husets
bjälklag blivit väl inbyggt, men har
fortfarande en bärande funktion.
Det dörrparti som kan skönjas på
bilden har kvar sin placering i Folkets

Hus östra fasad, men är inte längre
fastighetens huvudentré.

Folkets Hus-entrén anno 2008.

IOGT-NTO Halland
håller distriktsårsmöte
den 12 april 2008 i
Folkets Hus i Varberg.
Samtidigt firas 100-årsjubileet av bildandet av
Hallands distriktsloge
av IOGT.
Läs mer på sid 3 och 4

Foto: Leif Arne Gustavsson
Foto: Leif Arne Gustavsson

Gubben Noa stoppade
nykterhetsmöte

sidan 5

.. Presstopp .. Presstopp ..

Anna Hedh från EUparlamentet kommer till
IOGT-NTO i Halland

sidan 3

Bertil 7, Ivar 21, Niklas
32, Gustav 49, Olof 74
Dutta på rätt plats och vinn.
IOGT-NTO:are från Halland satt
på läktaren under BingoLottos
sista söndagssändning i TV4.
Sista sidan...
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Klaga på alkoholreklam
Som ett led i alkoholleverantörernas egen granskning av alkoholreklam förenklas nu
möjligheten för konsumenterna att anmäla reklam direkt till Alkoholleverantörernas
Granskningsman, AGM, via webbsidan www.alkoholgranskningsmannen.se.

För dig som vill
hänga med …
… i alkohol– och narkotikafrågorna rekommenderas
CAN:s
tidskrift
Alkohol & Narkotika.
Den utkommer med 6
nr/år och skildrar på ett
enkelt sätt utveckling och
forskning i ämnet. Varje
nummer har ett tema och
det senaste handlar om
sniff-ning.
Prenumerera via hemsidan www.can.se eller kontakta Leif Arne Gustavsson,
som CAN:s länsombud i
Halland, tel 0346 - 164 90.

Centralförbundet för Alkoholoch Narkotikaupplysning

Bakom Alkoholleverantörernas Granskningsman,
A G M , s t år S ve r i ge s
Bryggerier och Sprit- och
Vinleverantörsföreningen.
Gun Neuman, tidigare bl a
generaldirektör för Alkoholinspektionen, innehar idag
rollen som AGM.
AGMs uppgift är att på
egen hand verka för att
föreningarnas medlemsföretag i sin information,
marknadsföring samt marknadsuppträdande beaktar
alkohollagen och den
rekommendation för reklam
av alkohol- och lättdrycker

UNF vill köpa Vin & Sprit
Sveriges regering har beslutat att auktionera ut statliga Vin & Sprit AB. Eftersom
staten inte tagit sitt ägaransvar för att förhindra alkoholens skadeverkningar i vare sig
Sverige eller världen erbjuder sig därför Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF) att köpa
Vin & Sprit.
Genom att staten blundat
för Vin & Sprits allt mer
aggressiva marknadsföring i
världen, har företaget
kunnat bli en av världens
ledande spritproducenter
som nu finns i över 125
länder. Med snygg reklam
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som Sveriges Bryggerier,
Sprit- och Vinleverantörsföreningen och Sveriges
Annonsörer antog våren
2006.
Rekommendationen är
en hjälp för föreningarnas
medlemmar att tolka alkohollagens krav om särskild

må t t fu l l h e t o c h h a r
instruktioner för hur, när
och var alkoholreklam får
förekomma. Även utbildning av hur rekommendationen skall tolkas ingår i
föreningarnas åtaganden.
AGM har rätt att utdöma
böter till ett medlemsföretag
hos Sveriges Bryggerier och
Sprit- och Vinleverantörsföreningen. Om företaget inte anser att AGM har
gjort rätt bedömning kan
företaget lämna över ett
ärende för beslut till
MarknadsEtiska Rådet
(MER).

Manusstopp

Utgivningsdag

25 april
8 augusti
31 oktober
Ej fastställt

23 maj
5 september
28 november
Ej fastställt

och målgruppsinriktad
gerillamarknadsföring har
man byggt ett av världens i
särklass starkaste varumärken i Absolut Vodka.
Folkhälsoaspekten lyser
däremot med sin frånvaro.
Det Vin & Sprit som finns
idag är långt ifrån föregångaren Aktiebolaget
Spritcentralen som grundades 1917 för att mota bort
det enskilda vinstintresset
från alkoholindustrin.
Inte bäst i klassen
- Vin & Sprit har inte
varit bäst i klassen, och
flitigt använt sig av de
klassiska marknadsföringsmetoderna livsstil, sex och
sport för att öka sin försäljning. Men vi tror att
marknadsföringen av Absolut vodka snarare blir ännu
mer aggressiv i framförallt
utvecklingsländerna vid en
försäljning till någon av
spritjättarna, säger Robert
Damberg, ordförande för
UNF.

IOGT-NTO Halland

Många om budet
Flera av alkoholindustrins globala jättar har visat
intresse för Vin & Sprit, och
då framförallt för det starka
varumärket Absolut vodka.
UNF har länge varit kritiska
till sättet Vin & Sprit
marknadsfört sig på, bland
annat genom att ta fram ett
studiematerial som heter
”Absolut Avslöjande”. Men
att marknadsföringen skulle
bli mindre aggressiv eller ta
mer etiska hänsyn om någon
av spritjättarna köper det är
UNF väldigt skeptiska till.
- Om nu Odell och
regeringen prompt vill rea
bort Vin & Sprit vill vi i
Ungdomens Nykterhetsförbund köpa företaget. På
så sätt kan vi helt stoppa all
aggressiv marknadsföring
och istället fasa bort Vin &
Sprit från den globala
spritmarknaden. Där staten
sviker får någon annan ta
vid, avslutar Robert.
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IOGT-NTO Halland håller

DISTRIKTSÅRSMÖTE
lördagen den 12 april 2008
i Folkets Hus, Varberg
Program

IOGT-NTO Halland inbjuder till

Kl 13.30 Öppnande

Kommunerna och alkoholpolitiken
- kommunstyrelseordförandena i
Halland inbjudna till ett estradsamtal
om kommunernas roll i alkoholpolitiken
och drogbekämpningen.

100-årsfest
lördagen den

12 april 2008
kl 18.30 i Folkets Hus, Varberg

IOGT-NTO:s förbundsordförande
Sven-Olov Carlsson medverkar.
Moderator: Yngve Sunesson,
politisk redaktör på Hallands Nyheter

Jubileumssupé
serveras

Kaffepaus
Parentation

Underhållning med

Förhandlingar
Kl 18.00 Beräknad avslutning på förhandlingarna
Paketpris för förtäring eftermiddag + kväll: 250 kr
Enbart eftermiddagskaffe: 50 kr
Anmälan till IOGT-NTO Hallands länskansli,
tel 0346 - 164 90,
e-post info.iogtntohall@telia.com,
eller www.iogt.se/halland/dåm08,
senast 31 mars 2008

M

ycket
av
den
svenska
alkoholpolitiken bestäms numera i
EU-korridorerna i Bryssel.
Men kommunerna har också inflytande över den lokala
situationen. Dessvärre är det
inte så många av kommunpolitikerna, som har en
aning om det.
Fredagen den 16 maj
kommer EU-parlamentarikern Anna Hedh (s) på IOGTNTO Hallands in-bjudan till

Trio Astrakan
Frågesport

Ombud och övriga intresserade hälsas välkomna!
Distriktsstyrelsen

EU och kommunernas
alkoholpolitik
Halmstad för att berätta om
hur man hanterar och
resonerar kring alkoholfrågorna i EU-parlamentet.
Birgitta Svensson i
IOGT-NTO:s distriktsstyrelse har haft kontakterna
med Anna Hedh:
– Vi måste lära oss mer om

EU och alkoholpolitiken
för att kunna ställa krav på
våra kommunpolitiker,
säger hon och lovar en
både intressant och trevlig
fredagskväll, som ingår i
IOGT-NTO:s kommunprojekt.
Leif Arne Gustavsson

IOGT-NTO Halland

Anna Hedh (s), EU-parlamentariker, som kommer till Halland i
maj.
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ör 100 år sedan beslutade hallänningarna att det var dags för ett
eget IOGT-distrikt, eller
distriktsloge som det hette
med den tidens terminologi. Det skedde under
ledning av dåvarande logekaplanen Lars Gustaf Broomé. Men det var egentligen andra gången det
bildades ett IOGT-distrikt i
Halland. Första gången var
1884 inom Hickmanitergrenen*1 inom IOGT. Det
slogs sedan samman med
Malinitergrenen*2 när de
båda storlogerna förenades 1887. Den första
distriktslogen
instiftades
egentligen den 17 februari
1884. Dock kunde man
inte förmå initiativtagaren
och instiftaren L P-son
Wiedesheim att lämna
ifrån sig stiftelseprotokollet. Därför kunde distriktslogen inte heller godkännas av storlogen, varför
man fick ta om proceduren
den 25 maj 1884.
Därefter följde ett antal
turbulenta år. 1888 delades
storlogen upp i två delar,
den yngre resp den äldre.
Halland röstade den 29 juli
1888 för att tillhöra den
yngre, som förefaller ha
varit ett förstadium till vad

Lars Gustaf Broomé, folkskollärare i Bårslöv i Skåne
och ledamot (1900-1911) i
riksdagens andra kammare
för Luggude domsaga i Skåne. Man kan undra varför
han, som i Arne Svenssons
bok ”De visade vägen, IOGTNTO 100 år – en krönika”
kallas storveziren av Skåne,
var inblandad i bildandet av
Hallands distriktsloge.
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Det första
distriktsrådet

Uppståndelse inom
nykterhetsrörelsen
som senare skulle bli
NGTO. Den 3 september
samma år beslutade distriktslogen att övergå till
NGTO.

till sammanslagningen kom
från Göteborgs DT W
Strömberg, håhejad av Edward Wavrinsky (dåvarande
ordenschef i IOGT).

Flykt till NGTO
Omkring hälften av
logerna och nästan hela
distriktsrådet lämnade IOGT
vid splittringen, som berodde på missnöje med val av
ordenschef. Då det nu
NGTO tillhörande distriktsrådet i stort sett var
intakt verkar övergången ha
varit relativt smidig. Däremot uppstod en i det
närmaste kaotisk situation
för resterna av IOGT, som
stod näst intill utan ledning
på distriktsnivå och med ett
kraftigt försvagat underlag i
fråga om antalet loger, vilket
småningom ledde till
samgåendet med Göteborg.
Det som fanns kvar var 8
loger med sammanlagt 315
medlemmar.
Även Göteborg var kraftigt försvagat efter splittringen och hade tappat halva
sitt medlemsantal. Initiativ

Sista mötet
Söndagen den 1 juni
1889 höll Hallands första
distriktsloge av IOGT sitt
sista sammanträde. Mötet
öppnades av DT M Lindberg. Därefter meddelades
distriktslogegrader och lämnades div rapporter. Bl a
framförde Finanskommittén
anmärkningar, varför man
beslutade om en ny granskning av räkenskaperna.
Vidare beslutade distriktslogen ”att uttala som sin
önskan att förenas med
Göteborgs Distrikt”. Med
anledning av en framställan
från Br P Strömander ang
”gratifikation till DS för sitt
arbete i D.Logens tjenst”
beslutades också om att tilldela styrelsen femton kronor.
Under tiden hade J W
Lindholm och Axel Lindberg hunnit granska räken-

*1 Hickmaniter: Anhängare till ordenschefen och sydstatsöversten
J J Hickman.
*2 Maliniter: Anhängare till engelsmannen Joseph Malins, som var
kraftfull motståndare till rasåtskillnadsförslagen som kom från de
vita i de amerikanska sydstaterna.

IOGT-NTO Halland

DT: C A Jonasson,
Halmstad
DR: Anders Johansson,
Halmstad
DIU: A Nygren,
Varberg
vDT: Anders Andersson,
Falkenberg
DS: Gustaf Holmqvist,
Falkenberg
DSk: J Villners, Halmstad
DK: J A Grahn,
Kungsbacka
DM: Gustaf Svensson,
Slöinge
DSL: K P Knutsson,
Halmstad
FDT: K A Johansson,
Falkenberg
DVS: Bigge Johansson,
Falkenberg (efter votering
med 34-21 mot
F Söderström, Laholm)
DD: O N Fjellman,
Falkenberg

skaperna och kunde meddela
att man inte hade några
anmärkningar. Med denna
grund beviljades ansvarsfrihet och som avslutning fattades också det definitiva
beslutet: ”Beslöts enhälligt
att upplösa Hallands Distr.
Loge, för såväl Göteborgs
Distr.Loge beslutar att den
önskar förenas med Hallands
Distr.”
Skilsmässa efter 19 år
Äktenskapet varade i 19
år. Under den tiden expanderade organisationen kraftigt och det började höjas
tvivel på möjligheterna att
arbeta effektivt i en så stor
region. Det var tämligen
tungrott både administrativt
och kommunikativt med ett
(Forts på sidan 5)
*3 Funktionärer:
DT = Distriktstemplare
(ordförande)
DR = Distriktsrådgivare
DIU = ?
vDT = Vice distriktstemplare
DS = Distriktssekreterare
DSk = Distriktsskattmästare
(Forts. på sidan 5)
(kassör)
DK = Distriktskaplan
DM = Distriktsmarskalk
DSL = Distriktsstudieledare?
FDT = Förre distriktstemplaren
DVS = ?
DD = Distriktsdeputerad

Kustvärnet
(Forts. från sidan 4:
Uppståndelse i nykterhetsrörelsen)

Titta in i vårt arkiv …

så stort område som hela
Bohuslän, en bra bit av
Västergötland och hela
Halland. Vid årsmöte i
Kungsbacka 1907 ställdes
frågan under ”folkomröstning” och det blev en klar
seger för delningsanhängarna.
Vid distriktslogens halvårsmöte i Göteborg den 5
januari 1908 beslutades att
Halland skulle bilda en egen
distriktsloge och officiellt
ägde skilsmässan rum vid
distriktslogens årsmöte på
Östra Real i Göteborg under
pingsthelgen den 7-8 juni
1908. Arvodet åt tjänstemän
beslutades till åt DT*3 50 kr
och åt DS*3 75 kr, vilket
inkluderade ersättning för
expedition. Reseersättningen fastställdes till fri
resa i tredje klass järnväg,
landsvägsskjuts efter en häst
samt dagtraktamente med 3
kr. DS*3 och DSk*3 skulle
var för sig ställa borgen för
ett belopp av 500 kr.
Verksamheten i den
pånyttfödda distriktslogen
drog igång direkt. Bland de

… och vi ska berätta mer om OSKARIA. Nej, inte om den förr så stora skoaffären
OSKARIA, utan om Oskaria Johansson. En märklig kvinna, inte bara till namnet, utan
mer till den funktion hon tydligen hade tagit som sin. Hon var något slags
”inventerare” av våra dåtida loger. Hon reste runt i landet och höll föredrag, men
också noterade hur logen arbetade, hur dess ledning fungerade, hur stämningen var
och hur medlemskapet sköttes.

(Forts. på sidan 6)

kanske i mellanhalland –
svarade emellertid för undantagen. Således berättar
hon om ett möte, där två
ynglingar irriterade henne
genom att:
1) träda fram till podiet
och läsa ”slippriga historier”.
2) försöka sjunga en visa
kallad Gubben Noa och vars
hemska text var ”en enda
stor hädelse och förlöjligande av Bibeln”.
Då var tydligen måttet
rågat och mötet fick
avbrytas. ”Hade jag vetat
hur det skulle bli hade jag
aldrig åkt dit”, antecknade
Oskaria i sin lilla bok.

Hon var missionär i att
hålla ordning och reda på
allt som rörde våra loger.
Och hon hann med! Under
sin resa i Halland under
tiden 23 januari – 10
februari 1921 besökte hon
20 platser, höll 26 föredrag
påhejad av 1 773 personer.
Hon besökte tio loger, som
visade upp 351 medlemmar
(varav elva nyintagna). Logerna hittade hon i Våxtorp,
Åled, Halmstad, Heberg,
Slöinge Arvidstorp, Varberg, Harplinge, Morup,
Söndrum och Östra Karup.
Och allt har hon dokumenterat i sina anteckningar.
Skandaler i
mellersta Halland
Genomgående fann väl
kanske logerna nåd inför
hennes skarpa ögon och ord
som ”gedigna möten” och
”god stämning” förekom
ofta. Vissa loger – mest

Utan dans heller
ingen nykterhet
En annan litet sydligare
belägen loge hade annonserat om ”föredrag med
offentlig dans”. Och det var
tydligen dansen alla väntade

Leon Gambetta firade 125 år
Året var 1882. På nyårsaftonen avled den franske advokaten,
politikern, statsmannen och demokratikämpen Leon
Gambetta vid 44 års ålder. Den 25 januari 1883 samlades
en skara kvinnor och män för att bilda en nykterhetsloge
i Varberg. De gav den nya logen namnet Leon Gambetta
och så heter den fortfarande – 125 år senare.
Detta firades med ett
festligt högtidsmöte enligt
gammal ritual i föreningens
Godtemplargård i Varberg.
Rolf Olsson presenterade
några händelser ur föreningens historia och Jan
Linde från IOGT-NTO:s
förbundsstyrelse höll högtidstal. Rolf Törnblom,
Göran Melander och Erik
Österberg framförde ett
blandat musikprogram på
piano, violin, klarinett och
kontrabas. Ett antal IOGTNTO-föreningar i Halland

och Göteborg uppvaktade.
Tillställningen, som besöktes av drygt 60 personer,
avslutades med thailändsk
buffé på den thailändska
restaurangen (som denna
speciella kväll höll öppet
enkom för IOGT-NTO)
tvärs över gatan.

Leon Gambetta, avporträtterad på föreningens standar.

Res till Island
vecka 33 med Leon Gambetta och NBV.
Pris: 8 550 kr (allt inkluderat)
Få platser kvar! Anmälan till 0340 - 102 65

IOGT-NTO Halland

på! Ty mitt under föredraget
började folk samla in pengar – tydligen för att bekosta
dansen – och när Oskaria
påtalade olägenheten med
detta förfarande menade en
ansvarig logemedlem ”att
hennes tal var ju rena
skrymteriet och fick ej
medlemmarna dansa, ja då
hade de inte kommit helt
enkelt”. Oskaria med följe
fann situationen svårlöst och
föredrog att i protest lämna
lokalen ”ty annars fanns ju
risk för att vi skulle bli
slagna”.
Ja, sådan var hon
Oskaria Johansson från
någon liten ort i Norrland.
Djärv, trotsig och rak! Inte
alltid så lätt att handskas
med, men i alla fall en
personlighet. Satmara eller
missionär, ja om detta vet
jag ingenting. Och kanske
inte heller du, som ev läser
detta. Men det kan vi ju
försöka ta reda på genom att
i vårt eget arkiv kanske
finna mer av intresse i och
om denna kvinna. Och inte
bara om Oskaria, utan
kanske än mer om alla de
personligheter och kraftkarlar/kvinnor, som verkade
förr i vår rörelse. Själva
finns de inte med oss idag,
men deras ande svävar över
deras arbete och minnet av
dem har vi ju kvar i sådana
här dokument, typ Oskaria.
Visst är det väl härligt
att vårt arkiv lever och kan
erbjuda så många värdefulla
och intressanta inblickar i
den historia som är vår och
som vi skall akta väldigt
noga!
anser Bengt Lindqvist

Nykterhetsfolkets
länsarkiv
Tel 035 - 12 55 84
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Bussresa till

Följ med på en spännande
studie- och rekreationsresa till

Bohuslän

Thailand
i januari/februari 2009
Fakta om resan:
 Direktflyg från
Köpenhamn till
Thailand och åter.
 Besök i Chiang Mai,
Chiang Rai och
Gyllene Triangeln i
norra Thailand.
 Besök i Bangkok.
 Utflykter runt Bangkok
(flytande marknaden,
Chombueng m m).
 Baddagar avslutar
vistelsen i Thailand.
 Mat och logi på bra
restauranger och hotell.
 Transfer mellan flygplatser, tågstationer och hotell
ingår.
 Obligatorisk studiecirkel på hemmaplan vår/höst 2008
ingår.
 Individuella önskemål kan lämnas.
 Prel pris för cirka 3 veckor = 18 000 kr.
 P g a bokningsläget önskas preliminär anmälan snarast.
Anmälningsavgift och bindande anmälan senast 1
november 2008.
 Information och anmälan: Ingvar Pernebo,
tel 035 - 373 94. NBV Halland, tel 035 - 21 13 12,
eller IOGT-NTO Halland, tel 0346 - 164 90.

En resa av
IOGT-NTO och NBV i Halland
(Forts. från sidan 5:
Uppståndelse i nykterhetsrörelsen)

många motioner, som behandlades framkom från
Bigge Johansson förslag om
vidtagande av åtgärder att få
logernas arbetsprogram
publicerade antingen genom
programbok eller programblad. En tremannakommitté
tillsattes för detta. Mötet
beslöt även att väcka motioner till storlogen, dels om
ett extra anslag om 500 kr
till Hallands distriktsloge att
och dels om förlägga 1909
års storlogemöte till Halmstad. Det blev inte något
storlogemöte i Halmstad.
Istället hölls det i Visby.
Halmstads-IOGT:arna fick
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vänta till 1916 på storlogens
besök, medan NGTO höll
riksmöte i Halmstad 1912.
1970 slogs IOGT och
NTO samman och dagens
IOGT-NTO-distrikt såg sitt
ljus.
Leif Arne Gustavsson
Källor: Protokoll och andra
handlingar i Nykterhetsfolkets
länsarkiv samt De visade vägen –
IOGT-NTO 100 år, en krönika
(Arne Svensson, Sober Förlag
1979)

Besök på Repslagarmuseet i Älvängen,
Fars Hatt i Kungälv och Aeroseum i Säve

25 juni 2008
Avresa från Falkenberg kl 07.30. Åter c:a kl 18.00.
Pris vid 35 deltagare = 575 kr
(resa, lunch, kaffe och guidade visningar ingår)
Anmälan senast den 11 juni till Ingrid,
tel 0346 - 71 15 96, eller Marianne, tel 0346 - 232 21.
IOGT-NTO Brofästet

För andra året inbjuder IOGT-NTO Halland,
denna gång i samarbete med IOGT-NTOföreningen Magnus Stenbock, Halmstad, till

DM i boule
lördagen den 17/5 kl 11.00
på boule-banan på Kärleken, Halmstad
Tävlingen spelas som dubbel, där varje spelare
deltar med tre klot. Egna spelklot medtages.
Mästerskapet spelas som utslagstävling i lag om två
spelare och genomförs i enlighet med Svenska
Bouleförbundets regler.
Startavgift per spelare:
20 kr (26 år och äldre)
10 kr (upp till 25 år)
Deltagaravgiften betalas kontant innan tävlingsstart.
Anmälan
Anmälningar skall vara IOGT-NTO Halland, Box 175,
311 22 Falkenberg, tillhanda senast den 7 maj 2008.
Anmälan kan också göras via
Fax (0346 - 845 75)
E-post (info.iogtntohall@telia.com)
eller på IOGT-NTO Hallands hemsida
(www.iogt.se/halland/boule).
Egen lunch- och/eller fikakorg bör medtagas.
Ingen servering i IOGT-NTO:s regi.

Hjärtligt välkommen!
till en tävling där alla
– oavsett ålder, kön och ev handikapp –
kan delta på lika villkor.

Magnus Stenbock IOGT-NTO Halland
IOGT-NTO Halland

Kustvärnet

Föreningarnas program
Falkenbergskretsen: IOGT-

NTO föreningen Västkusten
från Tvååker segrade när
IOGT-NTO-föreningen
Framtiden arrangerade nykterhetsföreningarnas frågesport i Godtemplargården,
Falkenberg, den 18 november förra året. Efter kaffesamkväm följde ett fängslande bildprogram från Lofoten och södra Norge, som
fotografen och falkenbergsornitologen Thomas Andersson visade.
Så följde frågetävlingen
där Karl-Gustav Rosén hade
sammanställt de 15 omväxlande frågorna, som han
också presenterade.

Brofästet, Falkenberg: hade
i december besök av Luciaflickor från Stafsinge ungdomskör under ledning av
kantor Barbro Persson. De
framförde en uppskattad och
stämningsfull Luciatablå.
Kretsen bjöd på fika och
Marianne Karlsson läste
Viktor Rydbergs "Tomten".
På Brofästets grötfest den
11 januari 2008 underhöll en
duktig blockflöjtgrupp från
Musikskolan under ledning
av Kerstin Möllenborg. Härefter åt vi tomtegröt och
kryddsill, följt av kaffe och
tårta. Sedan kunde vi mätta
och belåtna vandra hemåt.

Fredagsfika
kl 10 - 11
varje vecka
(ej 21/3 & 2/5)

Godtemplargården
i Varberg.
IOGT-NTO Leon Gambetta

Varberg

S Aktivitet/plats

Datum Tid

Förening

15 mars
15 mars
16 mars
16 mars
20 mars
27 mars

09.00
14.00
14.00
18.00
18.30
09.00

Framtiden/Vi fem S
Falkenbergskretsen
Södra kretsen
Ådalen
S
Syskonringen
Åsa
S

27 mars
29 mars
30 mars
30 mars
30 mars
2 april
4 april

19.00
09.00
14.00
15.00
18.00
19.00
18.00

Magnus Stenbock
Framtiden/Vi fem S
Våxtorps Lycka
FalkenbergskretsenS
Vega
Västkusten
Brofästet

6 april
7 april
10 april
10 april

18.00
19.00
19.00
09.00

Ådalen
Fasta Förbundet
Magnus Stenbock
Åsa
S

13 april 14.00
20 april 14.00
20 april 17.00

Aktiv och Trofast
Våxtorps Lycka
Framtiden

S

20 april 18.00
21 april 19.00
24 april 09.00

Ådalen
Fasta Förbundet
Åsa

S
S

24 april
2 maj
4 maj
5 maj

Magnus Stenbock S
Västkusten
Ådalen
Fasta Förbundet S

19.00
19.00
14.00
19.00

8 maj
19.00
18 maj 07.00
18 maj 08.00

Magnus Stenbock
Ådalen
Brofästet

18 maj
19 maj
21 maj
22 maj
2 juni
6 juni
8 juni
19 juni
20 juni
20 juni

Vega
Fasta Förbundet
Framtiden
Magnus Stenbock S
Fasta Förbundet
Aktiv och Trofast
Ådalen
Ådalen
Magnus Stenbock
Framtiden

17.00
19.00
19.00
14.00
18.00
18.00
15.00
18.00

Frukostträff. Godtemplargården, Falkenberg
Årsmöte. Godtemplargården, Falkenberg
Årsmöte. Godtemplargården, Våxtorp
Teater. Stationshuset, Åled
Sill och något därtill. Ordenshuset, Göstorp
Torsdagsfrukost. Kristianstads vattenrike,
Ulf Norenius föreläser. Kuggaviksgården
Kärlekengruppen. NTO-gården, Kärleken
Frukostträff. Godtemplargården, Falkenberg
Byggnadsföreningens årsmöte. Våxtorps Godtemplargård
Kretsfrågesport. Arr Kf Länken. Länklokalen, Arvidstorpsvägen
Vårmöte hos Barbro.
Vi gör tavlor (akvarell). Björkängsgården, Tvååker
Enkel vårsupé med underhållning. Anm 0346-23221.
Godtemplargården, Falkenberg
Vårfest (anm. senast 3/4 till Janne 39713). Stationshuset, Åled
Junis presenterar sig och sitt arbete. Muraregatan 30, Halmstad
Furetgruppen. NTO-gården, Kärleken
Torsdagsfrukost. Med ostindiefararen Götheborg.
K Carlsson berättar. Kuggaviksgården
Möte hos Ingrid Davidsson, Simlångsdalen.
Vårmöte. Våxtorps Godtemplargård
Vårmöte med buffé och underhållning.
Godtemplargården, Falkenberg
Bingo. Stationshuset, Åled
Pelle Näver-afton. Muraregatan 30, Halmstad
Torsdagsfrukost. Svamp i skog och mark. Bror Forslund guidar.
Kuggaviksgården
Föreläsning. NTO-gården, Kärleken
Möte i sommarstarten. Björkängsgården
Tipspromenad kl.14-16, kaffekorg medtages. Stationshuset, Åled
Synpunkter på en mänskligare alkoholpolitik inom EU. Leif Arne
Gustavsson inleder. Muraregatan 30, Halmstad
Västergruppen. NTO-gården, Kärleken
Gökotta, kaffekorg medtages. Samling vid Stationshuset, Åled
Gökotta i vårfagra marker. Fika medtages.
Samling vid Godtemplargården, Falkenberg
Södermöte.
"Närdådå"? Muraregatan 30, Halmstad
Vårutflykt med bil.
Good Old Days. NTO-gården, Kärleken
Utflykt.
Möte hos Vera och Stig-Göran Andersson, Hyltan.
Allsång. Stationshuset, Åled
Midsommarfest. Stationshuset, Åled
Midsommarfirande i Lynga.
Midsommarfest. Knytkalas. Godtemplargården, Falkenberg

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

Med reservation för ändringar och ev feltryck.

Påskfest

på Kuggaviksgården, Åsa
Påskdagen 23 mars kl 18.00
Påskbuffé  Påskbrasa  Fyrverkeri
Underhållning  Kaffe och tårta
Anmälan till Kuggaviksgården, tel 0340 - 65 12 85

Välkommen!

Kuggaviks Vänner

IOGT-NTO Halland

Arbetshelg på

Kuggavik
23-24 mars 2008
(påskdagen + annandagen)

Ät & jobba gratis!
Kontakta Ann-Sofi Fritzson,
tel 0340 - 65 12 85
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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).

Bingofunktionärer
blåsta på finalspel
ett år med
Ä nnu
bingospel för IOGT-

NTO-rörelsen i Halland har
genomförts på Björkgården i Himle mellan Varberg
och Falkenberg. Tillströmningen av bingospelare har
varit god under 2007,
vilket också resulterat i ett
bra ekonomiskt netto för
IOGT-NTO. Faktiskt ett av
de bättre åren av de nu
drygt 20 år som bingot
arrangerats. Varje tisdag,
året runt och med bilbingo
under sommarmånaderna.

Detta hade dock inte
varit möjligt utan uppoffrande insatser av det tiotalet
funktionärer, som troget
ställer upp som funktionärer.
Det är utropare, brickförsäljare, vinstutdelare och
kassörer. Som en liten bonus
för väl utfört arbete under
det gångna året åkte alla
bingofunktionärer på söndagsutflykt till Göteborg den
16 december för att vara
med som publik på den allra
sista vanliga BingoLottosändningen i TV4. Sedan
årsskiftet sänds ju lotteriprogrammet i TV4 Plus.

IOGT-NTO-distriktets bingofunktionärer
samlade på läktaren i BingoLottostudion i Göteborg.
Foto: Leif Arne Gustavsson

Gruppen hamnade allra
längst upp på läktarens ena
kant, så det blev inte så
många närbilder på IOGTNTO:arna i TV-rutan. Inte
heller fick de uppleva spänningen kring spelet på finalhjulet. Eftersom inga vinnare hade hört av sig utgick
helt enkelt det momentet
från lotteridragningen.
De som spelar bingo hos
IOGT-NTO får däremot vara
med om hjulspel varje vecka. Visserligen inte med

chans att vinna 3 miljoner,
men Himlehjulets högsta
vinst på 10 000 kronor är ju
pengar det också.
IOGT -NTO-rörelsens
bingo fortsätter även under
2008. Precis som vanligt
spelas det bingo varje
tisdagskväll i Björkgården.
Det börjar kl 19.00 (lokalen
öppnas för försäljning av
bingobrickor kl 18.00) och
avslutas strax efter kl 22.00.
Leif Arne Gustavsson

Flyttat? Nytt postnummer?
Glöm inte att meddela oss så att du får ditt
exemplar av Kustvärnet nästa gång också.

Inget snurr på det stora finalhjulet när IOGT-NTO Halland
besökte BingoLotto.
Foto: Leif Arne Gustavsson
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Skicka ett mejl till info.iogtntohall@telia.com eller
ring till IOGT-NTO Hallands länskansli, tel 0346 164 90.

IOGT-NTO Halland

