
NR 2/2017Arbeiderbevegelsens Rus- og sosialpolitiske forbund

AEF-INFO
Nå er Varmestua på plass i sine nye lokaler i 
Helgerødgaten 9 på Jeløya, og vi gratulerer masse med 
ny Varmestue. Det blir sommeråpent 3 dager i uken 
med servering av smørbrød. Både brukerne og vi som 
jobber her er veldig fornøyd med de nye lokalene sier 
leder Arild Nilsen. Vi har fått større plass, og har inn-
redet klesavdeling i 2.etasje der vi kan dele ut klær til 
brukerne. Videre har vi nå egne kjølerom og fryserom, 
og smørbrøddisk med kjøling. I sofakroken kan man 
lese aviser eller bare sitte og slappe av og prate. 
I husets annen etasje er det 

minikjøkken og et stort rom som kan leies ut som møte 
eller selskapslokale. 
Også i den nye Varmestua vil det være utdeling av rene 
sprøyter og innlevering av brukte. 
Denne ordningen har bidratt til at Moss har lav 
forekomst av hepatitt, noe Varmestua får mye honnør 
for av helsemyndighetene. 
Når alt arbeidet er ferdig her, 
både innvendig og utvendig vil det arrangeres en 
offisiell åpningsfest for den nye varmestua. 

GOD SOMMER
Med dette bildet av en flott bukett leirledere på kurs, 
ønsker vi alle våre medlemmer en riktig god sommer

Gratulerer Moss AEF med ny varmestue! 

RUS-NETT Rogaland 20 år
Vi gratulerer Rus-Nett Rogaland som har vært i drift i 
20 år den 1 juli. Det er mange tusener av mennesker 
som har fått hjelp i løpet av disse åra. Miljøkafeen har 
vært åpen daglig, ettervernet har ruslet og gått, vaktte-
lefonen har blitt besvart døgnet rundt og mange har fått 
hjelp til å komme i behandling og dermed funnet veien 
ut av sin rusavhengighet. Vi takker både de frivillige og 
ikke minst Svein Magne Johannessen som har vært 
ansatt alle disse årene.



FORBUNDSLEDERENS SPALTE:
KJÆRE MEDLEM!
Sommeren er her – og det er tid for litt ferie og fritid.

Denne sommeren er litt spesiell for oss, som du ser 
ellers i denne info`en så er det kun to barneleire i år 
på grunn av avslag på søknad om fattigdomsmidler fra 
BUF-dir. Vi er lei oss for at det ble slik fordi vi vet at det 
er så mange der ute som trenger et tilbud om ferie i 
løpet av sommeren.
Vi vil bruke høsten på å utrede hvordan vi kan møte 
2018 og være bedre rustet til å kunne gi et gratis f
erietilbud til barn og unge.

For øvrig er det full aktivitet i forbundet, vi har 
gjennomført fire ruspolitiske konferanser i løpet av 
våren og planen for ytterligere ni konferanser i løpet 
av høsten ligger klar.  Invitasjoner vil bli sendt ut 
fortløpende.

En rekke pensjonistforeninger er besøkt og vi kommer 
gjerne til flere.  Noen besøk er allerede avtalt for 
høsten, men vet du om noen som ønsker en innledning 
i et møte så er det bare å ta kontakt.

Vi gleder oss også over at Moss AEF nå har flyttet inn
i sin nye varmestue i Helgerødgata 9 i Moss.  
Her har det vært lagt ned betydelige timer med dugnad 
i løpet av våren.  Varmestua har åpent mandag, onsdag 
og fredag gjennom hele sommeren.

Etter noen velfortjente ferieuker håper vi at laga starter 
opp igjen og i den sammenheng ønsker vi fra 
forbundets ledelse og komme ut til dere for å snakke 
om medlemsverving og videre aktivitet.

I forbindelse med høstens organisasjonskonferanse 
prøver vi å få til et eget sidearrangement for våre 
ungdomsmedlemmer, hvor det også vil være 
felles aktiviteter med organisasjonskonferansen 
27-29.oktober.

Vi møtes igjen til ny innsats etter en velfortjent 
sommerferie.

HA EN RIKTIG GOD SOMMER ALLE SAMMEN!

FERIEKLUBBEN FOR BARN OG UNGDOM

Vi gleder oss over at Ferieklubben for Barn og 
Ungdom arrangerer fullbookede leirer for barn mellom 
6 og 12 år. En uke i Eggesvik i Beiarnfjorden, Nordland 
og en uke på Strandstua ved Fredrikstad, Østfold. 
Det som ikke gleder oss så mye, er at vi måtte avlyse 
leirene for ungdom på grunn av for få påmeldte. 
Dette er leire som vanligvis er fullbookede, men fordi 
vi i år måtte kreve en egenandel fra deltagerne, har det 
vært vanskelig å rekruttere. 

Vi vil gjerne få takke dere som har støttet 
Ferieklubben for barn og Ungdom:

  LC Bodø Bodin LC Sarpsborg   
  LC Tune  LC Ørnes  
  LC Fredrikstad/Gamlebyen 
     
Takk for støtten på til sammen kr. 18 000,-

Fellesforbundet støttet leirene med kr. 10 000,-

  

Fra Boye Sclytters Legat fikk Ferieklubben kr. 30 000,-

ER DU 65+?
Bruker du eller noen du kjenner mer alkohol 
og piller enn før?
Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund 
(AEF) arbeider med å forebygge misbruk blant eldre 
over 65 år.
Vi ønsker å sette fokus på problematikken og påvirke 
fagfolk til å ha et større fokus på dette. 
Ønsker din pensjonistforening, eller andre, besøk 
kommer vi gjerne og innleder om temaet.
Kontakt oss på tlf 23 21 45 79 eller post@arbef.no 

Kjære AEF venner  

 
Det skjer mye når det gjelder forskning på rus og barn for tiden.  Nylig kunne vi lese i Aftenposten om en unik norsk studie som 
har testet 50 rusutsatte barn gjennom 20 år. Studien viser at disse barna har større problemer med mentale evner, adferd, 
følelser og konsentrasjon enn andre barn og unge.  Selvsagt klarer noen seg utmerket og andre klarer seg veldig dårlig.  
Problemene øker mest fra 4 til 8 års alder.  Forskerne har funnet forskjeller i hjernen til barn som er født av rusavhengige og 
andre barn.  Dette gjelder da mødre som har brukt heroin eller blandingsmisbruk i svangerskapet.  Trolig fødes det rundt 50-60 
slike barn i Norge årlig.  Per i dag finnes det ikke noe nasjonalt oppfølgingssystem for disse barna.  Det er store geografiske 
forskjeller på om utsatte barn får hjelp og ikke minst hva slags hjelpetiltak som settes inn.  Dette er en sak vi i AEF vil løfte 
politisk – velferdssamfunnet vårt kan ikke sitte stiller her! 
 
I organisasjonen jobber vi nå med innspill til forslag som våre kollektive enheter og lag kan sende til Arbeiderpartiets landsmøte 
i 2017.  Disse forslaga skal behandles i forbundsstyrets møte 19 oktober så dersom du har innspill tar jeg gjerne mot en mail fra 
deg. 
 
Aktiviteten består ellers som du også ser av andre artikler i dette nummeret av en rekke ruspolitiske konferanser og svært 
mange besøk i pensjonistforeninger landet rundt. 
 
Vi jobber også med å øke medlemstallet og få flere aktive lokallag.  Ønsker du å bidra hører vi gjerne fra deg.  Det samme 
gjelder dersom du vet om noen gode leirsteder for 2017 leirene våre for barn og unge. 
 
Lykke til med høstens aktiviteter! 
 
 

 
Inger Christin Torp      
Forbundsleder      

 
 
 
 
 
 
  

 

Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund ønsker å gratulere Pensjonistforbundet med fylte 65 år! 
Takk for arbeidet dere legger ned og vårt gode samarbeid. Gratulerer med dagen! 

 
(Bildet er hentet fra markeringen hvor forbundsstyremedlem i AEF, Kai Robert Johansen var konferansier. Forbundsleder Inger-Christin Torp var også til stede)

 
    Norsk Lokomotivmannsforbund 

Inger Christin Torp 
Forbundsleder



NYTT FRA FORBUNDSSEKRETÆREN.
Det er sommer og ferietid. På forbundskontoret er 
ferieavviklingen i gang, og vi jobber på spreng for å få 
gjort det vi skal før vi tar ferie.  Som dere ser ellers i 
AEF-info, så har vi mye å gjøre i AEF, noe vi gleder oss 
over. Takk til dere frivillige som stiller opp og hjelper til 
der dere kan.
Organisasjonsmedarbeider Vegar Fjell giftet seg med 
sin Naima nå i juni, de er på bryllupsreise og nyter sin 
nye tilværelse som herr og fru. 
Toril Eide har mange av dere snakket med på telefon, 
hun har jobbet med medlemmer i mange år. 1. oktober 
slutter hun i jobben og skal nyte livet som pensjonist. Vi 
ønsker alt godt for Toril, vi vil savne henne på kontoret.  
Når en slutter, ja, da må vi jo ansette en ny medarbei-
der. Forbundsleder og jeg har gått igjennom 73 søkna-
der til stillingen som får tittelen «administrasjonssekre-
tær/informasjonsansvarlig» Etter en intervjurunde med 
11 flotte kandidater, falt valget på Line Olsen. Line ble 
valgt til forbundssekretær i 2004 og jobbet i AEF i 6 år. 
Hun kjenner AEF godt, har vært medlem i mange år og 
er genuint interessert i jobben AEF gjør. Line vil bli å 
treffe på hovedkontoret i en 100% stilling fra 1. august. 
Vi ønsker Line velkommen tilbake til familien  
Da vil jeg ønske dere alle en riktig fin sommer, nyt de 
soldagene dere får og ha omtanke for de rundt dere.

VERVING  
Verving av nye medlemmer er en utrolig viktig jobb for 
at organisasjonen skal vokse og utvikle seg.  
Jo flere vi er, desto flere er vi til å spre vårt budskap 
og snakke vår sak. Nærmere 90 nye medlemmer ble 
vervet i mars, og det viser at det er mulig å nå vårt mål 
om 1000 medlemmer innen utgangen av 2017. 
AEF skal fortsette å være synlige på flest mulig 
arrangementer med stand og vervemateriell.  
Vi ønsker også å invitere oss ut til alle som kan ha 
interesse av vårt budskap. Det er bare å ta kontakt 
med forbundskontoret hvis du vet om noen som 
ønsker besøk fra oss. Vi har en vervekampanje som 
går frem til 20.oktober hvor den som har vervet flest 
vil få en premie.  Snakk om AEF til venner og familie 
og verv gjerne en venn. Vi er også avhengige at våre 
nåværende medlemmer betaler inn sin kontingent. 

Forbundstyrets høringsuttalelse – 
Forslag til endring i 
Oslo kommunes forskrift om 
serverings- salgs og skjenkebevillinger
Forslaget bærer sterkt preg av å være en næringssak 
og mangler den sosialpolitiske vinklingen som ligger til 
grunn i alkoholloven.
Vi ønsker ikke å støtte den utvidede salgstiden for 
alkoholholdig drikk i butikk på dager før søn- og 
helligdager fra kl 15 – til kl 18 00. 
Hvis vi må gjøre en prioritering er julaften spesielt viktig 
for oss av hensyn til barnefamilier.
Inndelingen i åpningstider i og utenfor sentrum for 
serveringssteder mener vi burde vært begrenset til 
kl 02 30 ikke 03 30 som foreslått.
Boligområder vil alltid være en definisjon men vi 
merker oss uttalelsen fra Aker brygge boligeierforening 
og mener denne bør hensyntas.
Vi vil peke på alkoholpolitisk handlingsplan for Oslo 
hvor det er klare føringer på at Oslo skal være en 
trygg by med bedre folkehelse og redusert skadelig 
alkoholforbruk.  Dette krever en restriktiv salgs- og 
skjenkepolitikk.

ORGANISASJONKONFERANSE 2017 
På julesamlingen kom det et ønske om at neste års 
organisasjonskonferanse skulle være i Akershus. 
Vi kan derfor glede dere med at organisasjons-
konferansen 2017 blir avholdt 27-29.oktober på 
Quality Hotell på Mastermyr i Akershus.  

Varmestua på vei inn i nye lokaler 
 

 

 

 
 

Som nevnt i et par tidligere utgaver av AEF-info, er Moss 
AEF og Varmestua på vei inn i nye lokaler. Bildet til venstre 
er et illustrasjonsbilde av det nye huset i Helgerødgata 9 i 
Moss.  

Leder i Moss AEF, Arild Nilsen, sier i en kommentar til AEF-
info at det foreløpig ikke er så mye å si om den nye 
varmestua enda, men at det blir en flott stue som de tror 
både brukere og frivillige vil trives i.  Han legger til at 
kompensasjonspengene fra BaneNor er overført, og at den 
nye varmestua nå er betalt for. 

 
 
Vi ser fremover! 

 
 

Over tjue medlemmer fra forskjellige AEF-lokallag var 
samlet på Olavsgaard i Skjetten 25.-26. februar på 
Organisasjonsutviklingskonferanse. Til stedet var 
medlemmer fra ti forskjellige lokal/fylkeslag.  
 
Konferansen tok for seg viktig tema som eldre og rus, 
leirene og det ruspolitiske arbeidet. 
 

Deltakerne fikk mye tid til å myldre om utvikling av AEF 
som organisasjon og tid i grupper for å konkretisere mål for 
2017 for sine respektive lokallag.  
 
Nå ser vi fremover og frem imot nye ruspolitiske 
konferanser, lokalt arbeid, ferieklubben for barn og 
ungdom og arbeidet med å utvikle organisasjonen og bli 
flere i vårt viktige arbeid! 

 
 
Sekretærens hjørne
Påsken står for døren og det har vært og er en hektisk tid 
for AEF som dere ser i denne utgaven av AEF-info.  

De fleste lagene har gjennomført årsmøte i løpet av februar 
og mars. Det ble stiftet et nytt lag i desember, Hedmark 
AEF ønskes velkommen. Leder av laget, Asle Lorc-Falch og 
jeg sto på stand under Hedmark Arbeiderparti sitt 
fylkesårsmøte 11. og 12. mars. Der fikk Hedmark AEF 21 
nye medlemmer!! Spesielt hyggelig at så mange unge 
AUF’ere vil være en del av AEF 

Brosjyren om leirtilbud fra Ferieklubben for Barn og 
Ungdom er sendt ut, og påmeldingene har begynt å 
komme. I uke 27 har vi ungdomsleir i Sør-Fron, uke 28 har 
vi barneleir i Eggesvik, Beiarn og en ny ungdomsleir i Sør-
Fron. Uke 29 har vi barneleir i Fredrikstad. Vi jobber 
fortsatt med å få til en leir for enslige forsørgere og krysser 
fingrene for at denne snart er på plass. 

Kunne du tenke deg å være med som frivillig leirleder på en 
av leirene? Ring meg på 23 21 45 79 eller 47 45 55 32. Du 
kan også sende mail til post@arbef.no Leirlederkurset 
holder vi i Fredrikstad 6. og 7. mai, det er obligatorisk og 
gratis. Ta kontakt da vel, hvis du lurer på noe.  

Ønsker deg en fredfull påske med mye sol! 

 

 

 

 

   

       Trine Lund                      
Forbundssekretær 

Trine Lund
Forbundssekretær

Dette er et bilde fra en av våre fire ruspolitiske konferanser denne våren
Generalsekretær i IOGT i Norge innledet om tryggere uteliv, mindre fyll, 
mindre vold og skader, mindre skadelige rusmidler og mer og bedre 
forebygging.



Returadresse:
Arbeiderbevegelsens 
Rus- og Sosialpolitiske Forbund
Torggt. 1, 
0181 Oslo

DELTE OVERSKUDDET SITT 
Heimdalenga barnehage i Rygge arrangerte 
restaurant en dag i mai, og fikk inn hele 10.000 
kr. Det var 70 gjester på middag i barnehagen 
hvor alle ble oppfordret til å betale så mye de 
ville. Det ble servert både blomkålsuppe og 
pasta bolognese med is og brownie til dessert. 
Råvarene hadde de fått fra lokale produsenter, 
og derfor synes barna at de måtte gi noe tilbake 
til de som trenger det. Vi ønsket å gi til et lokalt 
sted, og da synes vi Varmestua var en bra plass 
sier Lars Erik Arnesen fra Heimdalenga barne-
hage. Da jeg forklarte barna at det er til 
mennesker som ikke har det like godt som 
oss, var det ikke tvil om hvem som skulle få 
pengene. Barna var invitert til Varmestua av de 
ansatte hvor de fikk muffins og saft som takk for 
gaven. Leder Arild Nilsen sier det er helt enormt 
at barna tenker på oss, og det er brukerne som 
vil nyte godt av denne gaven. 

ARENDALSUKA
Actis har fått stand 54 på kanalplassen og
AEF står på stand 
tirsdag 15/8 kl. 11-14, 
onsdag 16/8 kl. 14-17 og 
torsdag 17/8 kl. 11-15.30

Forbundsstyret 2012-2016 
Inger Christin Torp, Gangveien 4, 1738 Borgenhaugen, Leder,                                   
tlf 913 90 014/epost ingtor1@ostfoldfk.no  

Anne Solli Hem, Rødsåsen 17, 3219 Sandefjord, Nestleder,
tlf 412 57 876/epost anne@roadtrip.no 

Trine Lund, Østgårdveien 4B, 1617 Fredrikstad, Forbundssekretær, 
tlf 474 55 532 / epost post@arbef.no 

Svein-Magne Johannessen, Selestranda 44 B, 4354 Voll, AU, 
tlf 911 84 961/epost sv-m-jo@online.no 

Ingar Horrigmo, Øvre Vikaraunet 4, 7057 Jonsvatnet, 
tlf 411 01 350/epost ingarho@online.no 

Marianne Hansen, Tastagata 31, 4007 Stavanger, 
tlf 928 89 365/epost mar.hansen@lyse.net 

Elin Tamnes, Femundsvn. 30, 7374 Røros, 
tlf 951 66 421/epost runetam@frisurf.no 

Kai Robert Johansen, Åsveien 24, 1712 Grålum, 
tlf 915 99 633 / epost kairobert@kairobert.no

Bjarne Mostaul, Strandveien 4, 3965 Herre, 
tlf 922 64 686/epost mostaul@online.no
 
John W Johnsen, Postboks 5, 3571 Ål, 
tlf 958 72 393/epost jo-willy@online.no 

Jan Åge Myhre,
tlf 992 25 284/epost janaagemyhre@hotmail.com 

Forbundskontoret 
AEF, Torggt. 1, 0181 Oslo 
post@arbef.no (alle henvendelser til AEF og forbundskontoret)   
Hoved nummer: 23 21 45 78 

Trine Lund, forbundssekretær 
23 21 45 79 – 47 45 55 32

Toril Eide, kontormedarbeider 
23 21 45 77 (tirsdag, onsdag, torsdag) 

Vegar Fjell, organisasjonsmedarbeider
23 21 45 78 – 957 41 431


