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Presentasjon av nyansatt i AEF.                                                           

Trond Ivar Hansen begynte i AEF 7.november og skal jobbe med ruspolitiske konferanser og vårt prosjekt 
Eldre og rus. Han erstatter Kai Robert Johansen som begynte som spesialpedagog i Sarpsborg kommune.
Han er født og oppvokst i Fredrikstad, men bor nå i Sarpsborg med sin kone og sønn. 
Han har en bred yrkeserfaring. Trond Ivar har jobbet 10 år som orgelbygger og 10 år i Fredrikstad kommune 
med mennesker med bistandsbehov og atferdsvansker. 
Hans siste jobb før han begynte i AEF var 18 år som miljøarbeider på en alternativ skolearena i Sarpsborg kommune.
Han er gift med Monica, de har 4 barn til sammen og en fosterdatter fra Iran som har bodd hos dem i 10 år. 
På fritida er Trond Ivar musiker og han reiser mye rundt med musikken sin, noe han har stor glede av.
Vi gleder oss til mange spennende år og godt samarbeide fremover. 
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Siste mulighet til bidrag i 2018!
Årets slutt nærmer seg og vi minner for siste gang om at vi trenger hver og en av dere! For at din støtte gjennom 
medlemskap skal gjelde for 2018, må du betale din kontingent før utgangen av året. Vi får støtte fra 
Helsedirektoratet gjennom hvor mange medlemmer vi er. Vi trenger derfor alle medlemmer, både aktive og 
støttemedlemmer 

Vi håper du vil være med å bidra til vårt rus- og sosialpolitiske arbeid også videre. 

 

Følg oss på facebook 
og på www.arbef.no
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Kjære alle sammen!

Nå håper jeg alle er kommet i litt julestemning og gleder seg til noen velfortjente fridager sammen med familie 
og venner.  I allefall gjør jeg det.

Vi i AEF kan i disse dager glede oss over at medlemstallet øker i forhold til fjoråret.  
Vi har lagt bak oss et år med stor aktivitet.

Over dobbelt så mange pensjonistforeninger er blitt besøkt i forhold til 2017. 
Vi har gjennomført 10 ruspolitiske konferanser og 4 konferanser om eldre og rus.  
Vi har vært synlige over hele vårt langstrakte land. Årets leirsesong var den største noen sinne.

På høsten flyttet vi forbundskontoret ut av Oslo og til Sarpsborg. Dette har frigjort noe økonomi til drift, 
og gjort arbeidsdagen for våre ansatte langt lettere.

Styringsfarten inn i 2019 er god – og forbundsstyret var første helgen i desember samlet og la planene for 2019.

Søknader om midler er skrevet til de rette instanser.

Første kvartal neste år vil vi prioritere arbeidet med lokallaga, stands på årsmøter og landsmøter og 
selvsagt medlemsverving.

Våre tanker i disse dager går til alle de barna som gruer seg til jul.  
Vi oppfordrer så sterkt vi kan alle til å la alkoholen stå i juledagene.  La barn og unge få en trygg og rusfri jul!

Så ønsker vi dere alle en riktig god jul og et godt og fremgangsrikt nytt år for dere alle og for forbundet vårt.

Kjære AEF venner! 

Da er vi allerede godt inne i 2018 og våre aktiviteter og prosjekter er i full gang.  Vi har også for 2018 fått støtte fra 
Helsedirektoratet til ruspolitisk arbeid og til eldre og rus prosjektet. Riktignok en del mindre til ruspolitisk, noe som utfordrer 
oss på å få enda mer ut av hver krone i aktivitet. 

Medlemstallet økte noe i 2017 og det kommer oss til gode når vi skal søke driftstilskudd for 2019. 

Vi venter fortsatt i spenning når det gjelder BUF-dir. og støtte til ferietilbud for vanskeligstilte barn, unge og familier. 

Politisk får vi stadig bevis for at vårt arbeid for rusfrie soner er særdeles viktig. Senest i helga 10 og 11 mars endte flotte 
skiarrangement i Holmenkollen i et endeløst fyllekaos. En trist påminnelse om at idrett og alkohol ikke hører sammen. Det skal 
være trygt å ta med familien på idrettsarrangement, arrangementene skal være åpne for alle og da må man slippe uro, fyll og 
bråk. Det handler om trivsel og trygghet for store og små. 

Dessverre mener mange arrangører at alkoholservering må til på idrettsarrangementer.  Mange søker og får skjenkebevilling 
av kommunene. Etter vår mening er det nok arenaer med alkoholservering i samfunnet vårt, vi trenger ikke flere. Det er viktig 
å beholde idretten uten alkohol, ikke minst er det viktig at de barna som allerede sliter med rusproblematikk i hjemmet får 
oppleve idretten som et fristed hvor de slipper å bekymre seg for fulle voksne. 

AEF er stadig mer synlige i den ruspolitiske debatten. Nylig møtte vi til høring med medlemmer i helse og omsorgskomiteen i 
Stortinget om flere dokument8-forslag. Vi har også nylig holdt foredrag for en ressursgruppe i KORUS om eldre og rus 
prosjektet vårt. 

I disse dager er vi synlige på alle årsmøtene i Arbeiderpartiets fylkespartier med stand og informasjon. Vi håper riktig mange av 
deltakerne benytter anledningen til å melde seg inn i AEF. 

Ha en riktig god og avslappende påskehelg! 

 

 
Inger Christin Torp 
Forbundsleder 
 
 
Noen tanker om alkolås 

Av: Anne Sollie Hem, nestleder AEF 
 
Jeg leser i Sandefjord Blad 3. februar. Drosjesjåførene i 
Andebu og Kodal blåser i alkolåsen før drosjeturen. Dette er 
flott! 

Dette hadde vi interpellasjon på i Fylkestinget for mange år 
siden. Den gang gikk spørsmålet til busselskapet. 

I første omgang å starte med skoleruter. Deretter utvide 
dette til å gjelde alle busser i fylket. Har det skjedd noe i 
denne saken? 

Vår organisasjon har hatt dette oppe til debatt. Vi har sett 
til Sverige, der de har kommet langt på dette området.  

 
 

 
Planen deres er å installere alkolås i nye biler. Vi ønsker å se 
på dette på nytt. 

Vi vet at det er veldig mange sjåfører som er påvirket av 
alkohol og medikamenter. Mange ulykker og ikke minst liv 
kunne blitt spart, hadde det vært installert alkolås i bilen. 

Et sted må vi begynne. Begynn med bussene. Følg 
drosjesjåførenes eksempel! 

Dette er også en anmodning til bilforhandlere. Bare still et 
enkelt spørsmål til bilkjøpere. Vil dere ha montert alkolås i 
bilen? 

(Dette innlegget sto på trykk i Sandefjords blad)

  

Med vennlig hilsen

Inger Christin Torp
Forbundsleder

Vi ønsker alle en riktig 
God Jul og et riktig Godt Nyttår!

Dere gjør en viktig jobb!

AEF oppfordrer til en rusfri jul for barn og 
unge! 

 

Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund  
(AEF) ønsker at barn og unge får en rusfri jul! 

Minst 90.000 barn må feire jul i et hjem med foreldre 
som drikker for mye. Julehøytiden innebærer for 
mange en «legitimering» av høyt alkoholbruk og en 
tradisjon for å holde samværet innenfor 
kjernefamilien. 

AEF oppfordrer til at vi gjør en innsats for barn og 
unge, og gjør tiden fra 24 – 26.desember til rusfrie 
dager hvor de voksne avstår fra alkohol. 

Barn er spesielt utsatt i jula.  De ønsker voksne som 
er tilstede, uten påvirkning av alkohol. 

 

La julebordet være hyggelig for alle! 

 

En undersøkelse gjort av Respons analyse viser at 
16% av de yrkesaktive helt eller delvis lar være å gå 
på julebord fordi de opplever en drikkeforventning 
eller drikkepress. 

Mange arbeidsplasser er tydeligvis ikke flinke nok til 
å lage en hyggelig fest der alle føler seg inkludert. 

Et julebord er en viktig sosial møteplass for kolleger.  
I så måte oppfordrer Arbeiderbevegelsens Rus- og 
Sosialpolitiske Forbund (AEF) til at arrangøren har 
mindre fokus på alkohol og mer på innhold og 
underholdning. 

Tilbudet på alkoholfri drikke må være minst like godt, 
ha minst samme kvalitet og passe like godt til den 
maten som serveres som den alkoholholdige drikken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Vervekampanje

Vi setter også i gang verv en venn og få et lodd som 
trekkes i oktober 2019 på organisasjonskonferansen.  
Alle som verver en vil motta et lodd. 
Her kan du vinne en kjempefin gevinst. 
Vi har som mål å bli 1000 medlemmer i 2019, 
og hvis alle bare verver en så vil vi fort bli langt over 
1000 medlemmer. 
Vi oppfordrer forbundsstyret og lagsledere til å starte 
vervekampanjen så fort som mulig. 
Spre dette til alle du møter på din vei!
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Vervekonkurranse  
 
Vi har satt i gang en ny vervekonkurranse som varer til 
slutten av oktober 2019. Hele 170 personer ble vervet 
i 2018, og vi satser på at 2019 blir ennå bedre. Vi 
trenger alle medlemmer både aktive og 
støttemedlemmer. Vi får støtte fra Helsedirektoratet 
etter antall medlemmer i organisasjonen, og når vi 
1000 medlemmer vil støtten øke betraktelig. Hvis alle 
våre medlemmer bare klarte å verve et medlem så 
ville vi nådd målet i rekordfart. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tilbud til nye medlemmer! 
 
Vestfold og Telemark AEF arrangerer møte for nye 
medlemmer i laget onsdag 23.januar 2019 kl 18.00 på 
Telemark Arbeiderpartis kontor i Birgittesgate i Skien. 
Vi oppfordrer alle lag til å arrangere møte for nye 
medlemmer i laget dere. 
 
Vi skal invitere alle nye medlemmer som har betalt sin 
kontingent til vårt organisasjonsutviklingskurs 30-
31.mars 
 
Ruspolitiske konferanser 2019 
 
Vi planlegger ruspolitiske konferanser på følgende 
steder i 2019: 
Drammen, Skien, Steinkjer, Stavanger, Kristiansund, 
Bergen, Ski, Finnmark, Askim, Råde, Arendal, Horten, 
Sogndal og Hamar 
 
 
Eldre og rus konferanser 2019 
 
Vi skal ha Eldre og rus konferanser på følgende steder i 
2019: 
 Trondheim, Sarpsborg, Bodø og Gjøvik 
 
Årsmøter i lagene 
 
Vi minner om at årsmøter i lokallagene må være 
avholdt senest innen utgangen av mars 2019 
Vestfold/Telemark AEF skal ha årsmøte onsdag 
13.februar kl 18.00 på Folkets Hus i Larvik. De vil 
invitere spesielt alle nye medlemmer og AUF i Vestfold 
til årsmøte. 
Veldig fint om dere gir datoen på årsmøte til oss på 
forbundskontoret så fort dere vet tid og sted til 
årsmøte. 
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Fagforbundet Sogn og Fjordane ynskjer alle 
medlemmer God Jul og Godt Nyttår! 

 

Vi ønsker alle en riktig God Jul og Godt nyttår! 

 

Vi ønsker alle medlemmer og andre en riktig God Jul 
og et Godt Nyttår! 

 

 

 

 

Avd 103 Ringsaker 

 

 

 

"Fellesforbundet Avdeling 5 støtter Arbeiderbevegelsens 
rus- og sosialpolitiske forbund i det viktige arbeidet de gjør. 

  

Vi ønsker dere alle en god jul og et godt nyttår!" 

 

                          Avdeling 8 midt-Norge 

 

God jul og Godt nytt år! 

Vi støtter Arbeiderbevegelsens rus- og 
sosialpolitiske forbund, AEFs, arbeid for alkoholfrie 
soner.  

Skån barn og unge for voksnes alkoholbruk i 
julehøytid og nyttårshelg.  

God jul og Godt nytt år!
Vi støtter Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske 

forbund, AEFs, arbeid for alkoholfrie soner. 
Skån barn og unge for voksnes alkoholbruk 

i julehøytid og nyttårshelg. 
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Leirutvalget 2019:

Leder: Kai Robert Johansen, Sarpsborg AEF og
forbundsstyret
 Karin Bergersen - Oppland AEF
  Asle Lorch-Falch – Hedmark AEF
 Kjersti Østin Omundsen – AEF Rogaland
 Trine Lund – Forbundssekretær og Fredrikstad  AEF                
Forbundsleder Inger-Christin Torp deltar også 
på møtene

INNSPILL FRA ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND TIL NY 
FOLKEHELSEMELDING: 

Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund (AEF) ønsker at vi som nasjon skal ha ambisiøse mål for 
folkehelsepolitikken. Alkohol er en av de viktigste årsakene til dårlig helse og for tidlig død i vestlige land. Alkohol er 
ofte medvirkende årsak til psykisk uhelse, skader, vold og ulykker. Alkoholkonsum påfører store kostnader og er 
derfor ingen ordinær salgsvare. Alkoholpolitikk er helsepolitikk. 

AEF krever derfor at det settes nasjonale folkehelsemål og indikatorer spesifikt for rusbruk, som kan legge føringer 
på nasjonal og lokal alkoholpolitikk. 

Forslag til folkehelsemål innen 2025: 
- Det skadelige alkoholforbruket skal reduseres med minst 10 % og det må utarbeides en  
   nasjonal alkoholstrategi for å nå målet. 
- Alkoholrelaterte sykehusinnleggelser og kostnader for helsevesenet skal halveres. 
- Den positive trenden med synkende andel unge som drikker seg full skal opprettholdes og    
  forsterkes. 

I ny folkehelsemelding forutsetter AEF at de folkehelsemessige utfordringene knyttet til doping, narkotika og 
pengespill vektlegges 

Forslag til folkehelsemål her innen 2025: 
- Opprettholde den lave bruken av og aksepten for narkotika blant ungdom og i den  
  generelle befolkningen. 

- Utarbeide en strategi for å møte utfordringen knyttet til nye psykoaktive stoffer 
- Dødsfall som skyldes bruk av narkotika skal halveres fra 2014 nivå. 
- Aksept for og bruk av doping skal ikke øke 
- Utbredelsen av problematisk spilleatferd i befolkningen skal ikke øke 

For øvrig vil vi gjenta vårt forslag om advarselsmerking av alkohol og helsemerking. 

Forebyggende arbeid må skje der folk bor. 

Ungdata bør gjennomføres på alle ungdomsskoler og videregående skoler i alle kommuner hvert år. 

Ungdom må ha en lett tilgjengelig helsetjeneste. 

En standardisert og obligatorisk undervisning om rus må innføres i skoleverket til erstatning for dagens ofte noe 
tilfeldige system. 

Meldingen må også inneholde et folkehelseperspektiv når det gjelder tilnærming til eldres alkoholbruk og ikke minst 
i blanding med legemidler. 

Kompetansen om eldre og alkohol i kommunehelsetjenesten må økes betraktelig. 

  
 
 
 

 
 
 
Leirutvalget 2919: 
 
Leder: Kai Robert Johansen, Sarpsborg AEF og 
forbundsstyret 
            Karin Bergersen - Oppland AEF 
            Asle Lorch-Falch – Hedmark AEF 
            Kjersti Østin Omundsen – AEF Rogaland 
            Trine Lund – Forbundssekretær og Fredrikstad   
            AEF                 
Forbundsleder Inger-Christin Torp deltar også på 
møtene 
 
 
 
 
 

 
 
Leirledere til sommeren 2019 
 
Vi søker leirledere og vi søker deg som er opptatt av at 
alle barn, ungdom og deres familier skal få ferie 
uavhengig av økonomi og livssituasjon. Vi søker deg 
som vil bruke 1 uke av ferien din til å glede andre. Vi 
søker deg som er leken og full av energi, og deg som er 
så voksen at du er en bestemor/bestefar figur for de  
som trenger det. Felles for alle er at dere er voksne, 
kan ta avgjørelser i fellesskap, er glad i barn, har 
gleden av å glede andre og kan bruke 1 uke der dere 
setter andre foran dere selv.  
Du får en attest med verdi for videre jobbsøknader, du 
får nye venner og en uforglemmelig uke. 
Du må delta på leirlederkurs og du må levere 
politiattest. 

 
Leirsteder som er klare: 
Ullerøy i Sarpsborg uke 28 – ungdom 13-17 år 
Ullerøy i Sarpsborg uke 29 – barn 6-12 år 
Solbukta i Fredrikstad  uke 30 – enslig forsørgere med 
barn 
Biri i Oppland uke 33 – lavoleir for enslig forsørgere 
med barn 
Biri i Oppland – høstferieleir mandag til torsdag i uke 
40 og 41  
 
Hvis du synes dette høres spennende ut så ta kontakt 
med Trine Lund på tlf 47455532 eller post@arbef.no 
 
Aktiviteter i laga 
 
Vi oppfordrer lagene til å tenke kreativt med å få til 
ulike aktiviteter i laga. Vestfold/Telemark AEF skal stå 
på stand sammen med IOGT i forbindelse med 
aksjonen Hvit Jul. Sarpsborg AEF vil prøve å få i gang 
Natteravner i Sarpsborg igjen i samarbeide med andre 
organisasjoner og FAU på de enkelte skoler. Oslo AEF 
skal ha 2-3 ungdomskonferanser og ønsker å starte 
med Ung Arena i Groruddalen. 
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Leder: Kai Robert Johansen, Sarpsborg AEF og 
forbundsstyret 
            Karin Bergersen - Oppland AEF 
            Asle Lorch-Falch – Hedmark AEF 
            Kjersti Østin Omundsen – AEF Rogaland 
            Trine Lund – Forbundssekretær og Fredrikstad   
            AEF                 
Forbundsleder Inger-Christin Torp deltar også på 
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Fagforbundet Sogn og Fjordane ynskjer alle 
medlemmer God Jul og Godt Nyttår! 

 

Vi ønsker alle en riktig God Jul og Godt nyttår! 

 

Vi ønsker alle medlemmer og andre en riktig God Jul 
og et Godt Nyttår! 

 

 

 

 

Avd 103 Ringsaker 

 

 

 

"Fellesforbundet Avdeling 5 støtter Arbeiderbevegelsens 
rus- og sosialpolitiske forbund i det viktige arbeidet de gjør. 

  

Vi ønsker dere alle en god jul og et godt nyttår!" 

 

                          Avdeling 8 midt-Norge 

 

God jul og Godt nytt år! 

Vi støtter Arbeiderbevegelsens rus- og 
sosialpolitiske forbund, AEFs, arbeid for alkoholfrie 
soner.  

Skån barn og unge for voksnes alkoholbruk i 
julehøytid og nyttårshelg.  

Fagforbundet Sogn og Fjordane ynskjer 
alle medlemmer God Jul og Godt Nyttår!
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julehøytid og nyttårshelg.  



Julesamling 2018

Vi var i helga 1-2.desember samlet til årets 
julesamling på Quality Olavsgaard. 
Her jobbet vi med evaluering av arbeidet i 2018, 
evaluering av leirsesongen 2018 og tanker om videre 
utvikling av leirene. Vi jobbet mye med hvordan få 
flere medlemmer og hvordan danne nye lag. 
Hvordan vi skal gi nye medlemmer et tilbud var vi 
opptatt av. Vi var også meget opptatt av hvordan
få inaktive lag på bena igjen. 
Vi jobbet med handlingsprogram for 2019, og vi har 
mye spennende arbeide i året som kommer.
Gledelig var det også å se vår tidligere medarbeider 
Toril Eide igjen. Vi inviterer ansatte som har blitt 
pensjonister til julebord på lørdagskvelden. 

God Jul

Julen nærmer seg! De fleste gleder seg til jul, 
med god mat, gode venner, julegaver og en god og 
varm stue med juletre og levende lys. De fleste … 
er det virkelig sånn? Eller er det faktisk sånn at de 
fleste gruer seg til jul? Se på barna for eksempel, 
vi vet at rundt 100 000 barn i Norge har et eller flere 
familiemedlemmer som sliter med alkohol eller annen 
rus. I julen samles familiene, store og små. 
Mange mener at julen ikke er det samme uten barn 
til stede… gleden det er å se barn på julaften, pyntet 
og med øyne så store som tinntallerkener når nissen 
kommer med den store sekken med gaver, har nissen 
med seg det jeg ønsker meg mest av alt? 
Det er jo sånn (i mange hjem) at med julemiddagen 
hører alkohol til.  De fleste har nok et greit forhold til 
alkohol, men hva med disse 100 000 barna da? 
Tror du de gleder seg til jul? Hva tror du står øverst på 
ønskelista som blir sendt til Nissen? Tenk på dette når 
du inviterer til hyggelig julefeiring. Kanskje har du et 
familiemedlem som du vet, eller har mistanke om 
kan drikke litt for mye. Hva med å invitere til 
julefeiring uten alkohol for å gi barna den julefeiringen 
de ønsket seg til jul? Det ønske som sto øverst på 
lista som ble sendt til julenissen; Jeg ønsker meg 
en fredelig jul.

Det er mange flere som har spesielle ønsker for julen. 
Alle de som ikke har et hjem å gå til, alle de som ikke 
har råd til å kjøpe julemiddag eller gaver til barna sine, 
alle de eldre som sitter ensomme i julen. 
Her kan vi faktisk bidra noe alle sammen. 

All ære til Varmestuene, Frivilligsentralene, 
Frelsesarmeen, Kirkens bymisjon og alle andre som 
hjelper de svakeste i samfunnet i den tiden vi går i 
møte. Selv har jeg gitt gave til Kirkens Bymisjon, 
det kan du også gjøre ved å sende sms. 
GLEDE til 2490. Da gir du kr 80 som gir 2 middager til 
mennesker som trenger det. Hjelp oss å hjelpe har 
også innsamling til familier som sliter, søk de opp og 
se hvordan du kan hjelpe. Det som er så fint, er at det 
behøver ikke koste så mye. Hvis alle som kan bidrar 
litt, gjør vi mange familier litt gladere til jul.

Er du selv ensom i julen? Ta kontakt med de som 
hjelper de svake i din kommune, kanskje får du en 
jul du sent vil glemme. Det er så lite som skal til for 
å glede andre, vi må bare bestemme oss for hvordan 
og hva vi vil gjøre, og ikke minst stå for det valget 
vi tar. 
Med dette så håper jeg alle får en fredelig jul og 
et godt 2019

De beste juleønsker fra meg til dere alle

Sekretærens hjørne

Trine Lund
Forbundssekretær

Sekretærens hjørne 
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Høring om sprøyterom
Helse- og omsorgsdepartementet har sendt forslag til 
endringer i sprøyteromsordningen ut på høring. 
Forslagene omfatter utvidelse av typer narkotiske 
stoffer som kan inntas i sprøyterom, endring i 
begrepsbruken fra «sprøyterom» til «brukerrom», 
samt at personellet i sprøyterommene skal kunne gi 
opplæring i overgang fra injisering til mer skånsom 
bruk, i tillegg til at brukerne skal få anledning til å 
prøve andre mer skånsomme inntaksmåter. 

Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund 
(AEF) er uenig i forslagene. AEF var i mot 
prøveordningen med sprøyterom i sin tid da 
forbundet anser sprøyterom som en legalisering av 
heroin. Således er vi spesielt sterkt uenig i utvidelse av 
type narkotiske stoffer som kan inntas i 
sprøyterommene. 

Sekretærens hjørne 

FOR EN SOMMER VI HAR! 

Vi er selvfølgelig glade for at finværet holder seg, nå 
som sommerleirene våre er i full gang. Ukene 28 og 29 
hadde vi en fin gjeng med ungdommer på Ullerøy. Nå 
skriver vi uke 30 og Solbukta feriested i Fredrikstad er 
fylt til randen med barn fra 6 til 12 år og en fin bukett 
enslige forsørgere med barn. Jeg kan ikke huske sist vi 
var så heldige med været gjennom ukene med 
sommerleirer! I uke 31 er det også sommerleir, da 
kommer enslige forsørgere med barn til Biristrand 
leirsted. Her skal de bo i lavvoer, noe vi ikke har gjort 
tidligere. Tror det blir en artig og litt annerledes leir. 

Nytt i år, er at vi skal ha en høstferieleir i uke 40. Her 
vil vi prøve å finne ut om dette er noe vi skal satse på i 
årene som kommer. Vi starter smått på Biristrand, i et 
koselig lite hus der det er plass til 12 barn. Tanken er 
at de som er «for store» til SFO-tilbud, men for små til 
å være hjemme alene, kan komme noen dager og ha 
det gøy med andre barn. Det er tross alt ikke alle som 
har mulighet eller økonomi til å ta fri fra jobb selv om 
skolebarna har ferie.  

Det har vært enormt med påmeldinger til leirene våre 
i år. I følge de som har vært i forbundsstyret i AEF i 
mange år, har ikke pågangen vært så stor noen gang. 
Dette skyldes i stor grad tilbudet til enslige mødre og 
fedre som i år har fått tilbud. Gleden er så stor, det at 
en mor eller far kan ta med  

seg barna sine, enten de er 2 eller 18 år på en uke 
sommerferie der de er garantert å møte andre på 
samme alder. Det er som de sier, man trenger ikke dra 
langt for å føle at de har ferie. Så vakkert som Norge 
er og så heldige vi har vært med været i år. Det er kun 
én liten «negativ» ting med været nå, for første gang 
noen sinne på sommerleir er det så varmt og så tørt at 
leirdeltagerne ikke får gleden av grilling, eller å tenne 
et bål der de kan lage pinnebrød og grille pølser på 
pinne.  

Jeg vet jeg drømmer, men tenk om vi kunne hatt så 
fine leirsteder som vi har hatt i år hver sommer 
fremover! Én til to uker med ungdom, gjerne 2 uker 
for enslige forsørgere og én uke for barn. Da snakker 
vi om rundt 150 personer som får én uke ferie som de 
så sårt trenger. Får vi til leir i høstferie og vinterferie 
også, så kan vi ha gleden av å glede rundt 200 barn, 
unge og enslige. Det er drømmen det… Økonomien til 
en frivillig organisasjon er det dessverre verre med. 

Nå tar jeg 4 uker ferie, gleder meg veldig til å slappe 
av i en nyinnkjøpt gammel campingvogn på rot som 
jeg håper skal gi med mange gode minner i årene som 
kommer.  

ØNSKER HVER OG EN AV DERE EN FORTSATT GOD 
SOMMER 😊😊  

Trine Lund
Forbundssekretær



AEF oppfordrer til en rusfri jul for 
barn og unge!

Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund  
(AEF) ønsker at barn og unge får en rusfri jul!
Minst 90.000 barn må feire jul i et hjem med foreldre 
som drikker for mye. Julehøytiden innebærer for 
mange en «legitimering» av høyt alkoholbruk og en 
tradisjon for å holde samværet innenfor kjernefamilien.
AEF oppfordrer til at vi gjør en innsats for barn og 
unge, og gjør tiden fra 24 – 26.desember til rusfrie 
dager hvor de voksne avstår fra alkohol.
Barn er spesielt utsatt i jula.  De ønsker voksne som 
er tilstede, uten påvirkning av alkohol.

La julebordet være hyggelig for alle!

En undersøkelse gjort av Respons analyse viser at 
16% av de yrkesaktive helt eller delvis lar være å gå 
på julebord fordi de opplever en drikkeforventning 
eller drikkepress.
Mange arbeidsplasser er tydeligvis ikke flinke nok til 
å lage en hyggelig fest der alle føler seg inkludert.
Et julebord er en viktig sosial møteplass for kolleger. 
 I så måte oppfordrer Arbeiderbevegelsens Rus- 
og Sosialpolitiske Forbund (AEF) til at arrangøren 
har mindre fokus på alkohol og mer på innhold og 
underholdning.
Tilbudet på alkoholfri drikke må være minst like godt, 
ha minst samme kvalitet og passe like godt til den 
maten som serveres som den alkoholholdige drikken.
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ALT I UNDERHOLDNING! 

www.kairobert.no  Tlf: 91599633 

God Jul og Godt Nyttår! 

 

 

Vi ønsker alle en riktig God Jul og et riktig Godt Nyttår! 

Dere gjør en viktig jobb! 
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God Jul og Godt Nyttår!

 

 

 

Med ønske om ei God Jul  

og et Godt Nytt År! 
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Forbundskontoret 

Forbundskontoret
AEF, Strandgata 9, 1724 Sarpsborg
post@arbef.no (alle henvendelser til AEF og forbundskontoret)   
tlf 47 45 55 32

Trine Lund, forbundssekretær 

Trond Ivar Hansen, organisasjonsmedarbeider
46 28 90 12
trond.ivar@arbef.no

Line Olsen, organisasjonsmedarbeider
line@arbef.no 
46 28 90 11- 975 97 898

Besøk i pensjonistforeninger

Det begynner å komme inn avtaler for 2019. 
8. januar skal vi til Stokke Pensjonistforening. 
15. januar Fagforbundet Sarpsborg Pensjonistforening
30. januar skal vi til Ås Pensjonistforening, 
31. januar skal vi til Torsnes Pensjonistforening, 
28. februar skal vi til Eidsberg Pensjonistforening, 
og 24. april skal vi til Løken Pensjonistforening. 
Vi ønsker å besøke flere pensjonistforeninger, 
og oppfordrer alle medlemmer til å spre budskapet 
om at vi gjerne besøker flere foreninger. Kjenner du 
noen som er med i en pensjonistforening, eller selv 
er medlem i en, eller kanskje vet du om en aktuell 
forening? Ta kontakt med oss på mail eller telefon.

MEDVANDRERNE

-Sammen kan vi-
Motivasjonsturer
Med naturen som metode vise at det er mulig å reise 
sammen som en gruppe, uavhengig av fortid, historie 
og andre vilkår. Rusavhengige som hjelper andre 
rusavhengige.
Vi vil fokusere på det som gjør den enkelte frisk, 
flytte fokus vekk fra selve «sykdomsbildet». 
Gjennom mestring, ansvar og samhold vil «magien» 
vise sitt sanne ansikt. De fleste i Teamet har bred 
brukererfaring. Sammen med deltagerne vil det bli 
skapt en gruppedynamikk basert på åpenhet, 
ærlighet og villighet.

Gjennom unike opplevelser i naturen sammen med 
andre skape en mestringsfølelse hos den enkelte som i 
sin tur vil kunne gi motivasjon, et ønske og en tro på et 
ansvarlig liv uten bruk av rusmidler.

-”En blir ikke rusfri kun ved å ta seg en tur i skauen....”
I samarbeid med etablerte ettervernstilbud, 
brukerstyrte rusfrie tiltak, behandlingssteder og selv-
hjelpsgrupper så kan denne form for motivasjonstur 
være det første steget,eller veien videre gjennom en 
personlig prosess.
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Kvinner drikker seg syke 

Stor økning i alkoholrelaterte leverskader hos amerikanske 
kvinner. Kvinner drikker stadig mer, og nå får de også i 
langt større grad helseskader som følge av konsumet: 

Forskere har funnet at alkoholrelatert skrumplever har økt 
med hele 50 prosent hos amerikanske kvinner.  

Dette går frem av en studie publisert i det medisinske 
tidsskriftet Hepatology. Studien fulgte over 100 millioner 
amerikanere over en periode på syv år. 

Kvinner mer utsatt 
I gruppen som ble undersøkt var det høyere forekomst av 
skrumplever enn flere vanlige typer kreft. 

Forekomsten av alkoholrelatert skrumplever hos menn økte 
med 30 prosent i samme periode. 

Det er spesielt bekymringsfullt at kvinner drikker mer, fordi 
de fysisk sett har lavere toleranse for alkohol og lettere får 
skader på leveren enn menn.  

Størst relativ økning 
Det finnes ikke tilsvarende tall for norske kvinner, men det 
er grunn til å være føre var fordi også norske kvinner de 
siste tiårene har endret drikkekonsum- og hyppighet. Mange 
«koser» seg langt mer enn de er klar over, særlig kvinner 
mellom 50 og 70 år. 

Kvinners økende alkoholkonsum gir særlig grunn til 
bekymring, det er de som har den største relative økningen. 
De drikker oftere på hverdagene, og særlig har vinforbruket 
økt siden 1970-tallet. 


