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AEF-INFO
Barnefattigdom                                                          
Det er en stor skam at det i et av verdens rikeste land finnes barn som vokser opp i fattigdom.
Statsminister Erna Solberg varsler at antallet fattige barn i Norge kommer til å øke de neste årene. 
Hvert tiende barn vokser opp i fattige familier viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Det utgjør ca 100 000 barn. 
Barnefattigdommen har tredoblet seg siden 2001. Oppvekstrapporten fra 2017 viser at barn som vokser opp i 
familier med lite penger er mest utsatt for å oppleve vanskelige hendelser i livet. Den økende graden av barne-
fattigdom over hele landet er bekymringsverdig. Vi ser at disse barna har økt risiko for psykiske helseproblemer, 
å droppe ut av skolen og å bli arbeidsledig, 

Norge mangler en overordna plan mot barnefattigdom 
Stortinget har laget mange støtteordninger og lover som sikrer innbyggernes trygghet og økonomi. 
Disse ordningene er imidlertid ikke fullstendige og godt nok samkjørte. De som faller utenom har noen klare 
kjennetegn, og en plan mot fattigdom burde være et godt hjelpemiddel for endring. Yrkesdeltakelsen er så høy at 
de fleste har en god økonomi med bakgrunn i egen lønn. De som rammes av den relative fattigdommen står i stor 
grad utenfor arbeidslivet. Enten dette skyldes sjukdom, rus eller integreringsvansker, blir resultatet en vedvarende 
dårlig økonomi. Når solidariteten skal gjelde et mindretall som har en annen hverdag enn flertallet blir den mer 
krevende. 

AEF vil:
• At det skal lages en overordnet plan for bekjempelse av barnefattigdom
• At lovverket om gratis skolegang følges i praksis 
• At kommunene følger opp lokale tiltak som ungdomskort, ungdomsklubber, bibliotek o.s.v. 
• At det sees på skatte- og avgiftssystemet for å omfordele bedre.
• Støtte til frivillige organisasjoner slik at de kan drive med gratis aktiviteter, utlån av utstyr o.l. 
 slik at alle kan være med.

Kan du tenke deg å være med som leirleder i sommer?                                                    
Vi arrangerer sommerleirer for enslige forsørgere med barn i uke 27, barn i uke 28 og 30, for ungdom i uke 29 i 
Sarpsborg og Fredrikstad. Uke 33 skal vi ha lavvo-leir på Biri for enslige forsørgere med barn. 
Vi trenger hovedleirleder, faglig ansvarlig, kjøkkenansvarlig og aktivitetsledere. Vi skal ha leirlederkurs 1. og 2. juni, 
noe du må delta på og som selvfølgelig er gratis. Noe for deg? Ta kontakt med hovedkontoret på tlf. 47 45 55 32 eller 
send en mail til post@arbef.no Du kan også lese mer på hjemmesiden vår: www.arbef.no 



Kjære alle medlemmer!

Vi er allerede et stykke ut i 2019, og dette året har fått 
en litt rar start.  Vi vet ennå ikke hva vi får av midler av 
Helsedirektoratet til prosjekter i 2019.  Søknadsfristen 
var først 28.februar.  Dette er en helt uakseptabel måte 
å behandle frivillige organisasjoner på.
Det eneste vi vet er at vi får 300.000 fra BUF-dir til leire. 
Det betyr en god og aktiv leirsesong med 5 leiruker i 
sommer. Det blir barneleire, ungdomsleir og leire for 
enslige forsørgere med barn.
Forbundsstyrets medlemmer og varamedlemmer har 
vært ute med stand på samtlige av Arbeiderpartiets 
fylkesårsmøter med unntak av Telemark på grunn av 
sykdom. Nye medlemmer er blitt vervet.
Vi har også gjennomført eldre og rus konferanse i Bodø 
1.mars, og ganske mange besøk i lokale pensjonist-
foreninger. Vi har måttet konsentrere oss om områder 
med forholdsvis lave reisekostnader så langt på grunn 
av den økonomiske usikkerheten vi lever i. Vi håper nå 
på en snarlig avklaring på våre to prosjektsøknader.
Jeg vil også knytte noen ord til en viktig politisk sak 
som ligger i Stortinget denne våren. Det er saken om 
utredningen av overflytting av taxfreesalget av alkohol 
til Vinmonopolet.  AEF har programformulering på at vi 
ønsker at Vinmonopolet skal overta. Det har vi utfra et 
ønske om å styrke konsistensen i norsk alkoholpolitikk.
Vi ønsker ikke en anbudskonkurranse slik regjeringen 
legger opp til.  Dette mener vi vil kunne være uheldig 
for den EØS-rettslige vurderingen av monopol-
ordningen.  Vinmonopolet kan ikke opptre som en aktør 
med økonomiske motiver, det vil harmonere dårlig med 
Vinmonopolets alkoholpolitiske funksjon.  I likhet med 
Actis ber vi Stortinget be regjeringen fremme et lovfor-
slag som åpner for at Vinmonopolet kan overta taxfree 
salget av alkohol.  Det haster å få dette på plass før 
anbudsutlysningen i forkant av at inneværende anbuds-
periode utløper i 2022.

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

Ruspolitiske konferanser 2019

Vi planlegger ruspolitiske konferanser på 
følgende steder våren 2019:
Skien, Ski, Askim, Råde, Arendal og Horten.  
Og høsten 2019 besøker vi Drammen, Hamar, Steinkjer, 
Stavanger, Bergen, Ski, Finnmark, Sogndal.

Organisasjonsutviklingskurs 30-31.mars

Vi arrangerer organisasjonsutviklingskurs 30-31.mars 
og lagsledere, forbundsstyremedlemmer og nye 
medlemmer er invitert til kurset.
Nye medlemmer har fått invitasjon til organisasjons-
utviklingskurs lørdag 30. og søndag 31. mars på park 
inn by Radisson West på Gardermoen. Påmeldings-
fristen var 1.mars, men ta gjerne kontakt for å sjekke 
om det er flere plasser igjen.
Vi starter kl. 11.00 lørdag og avslutter med lunsj kl. 
13.00 på søndag. 
Dette er et tilbud vi gir våre nye medlemmer for at 
dere skal bli bedre kjent med organisasjonen vår og 
hva vi jobber med. Nye medlemmer i 2019 inviteres 
til neste års organisasjonsutviklingskurs.
Kurset er gratis og vi dekker utgifter for reise og 
opphold. Dere forplikter dere ikke til  noe i etterkant, 
men vi håper selvfølgelig at noen av dere får lyst til å 
bidra på frivillig basis i deres nærmiljø/lokallag hvis 
vi har lokallag der du bor.
Vårt slagord er AKTIV SOM MEDMENNESKE og vi 
jobber aktivt med våre 4 A’er
- Aktiv for barn, unge og eldre
- Aktiv for en god og ansvarlig ruspolitikk
- Aktiv for rusfrie soner
- Aktiv mot legalisering av narkotiske rusmidler

Vi håper dette kan være av interesse, og vi må ha 
påmelding. Påmeldingen er bindende, og sendes til 
post@arbef.no                                                         

Prosjektene våre!

Vi er godt i gang med søknadsarbeidet og har fått 
300 000 kr fra Buf-dir, og vi venter i spenning på om vi 
får støtte til prosjektene våre i 2019. Vi håper vi kan 
fortsette å reise rundt til pensjonistforeninger med 
informasjon rundt aldring, medisinbruk og alkohol. 
Vi håper også vi kan fortsette det ruspolitiske arbeidet 
vi har planlagt, som for eksempel 14 ruspolitiske 
konferanser rundt om i landet og organisasjonskurs for 
tillitsvalgte, lag og nye medlemmer.

Eldre og rus konferanser 2019

Vi skal ha Eldre og rus konferanser på 
følgende steder i 2019:
Gjøvik 6.mai. Orkanger 14. mai 
og Sarpsborg 21. november.



Vervekampanje og vervekonkurranse

Målet vårt er å bli mange flere medlemmer, målet er 
3000 medlemmer innen 2030. Det ble registrert 
99 nye medlemskap i 2018. Noen av disse er familie-
medlemsskap, så antall nye medlemmer blir noe 
høyere. Pr 31.12.2018 hadde vi 921 medlemmer og 152 
kollektive enheter i medlemsregisteret.

Vervekampanjen går ut på at for hvert medlem du 
verver så vil du motta et lodd når kontingenten er betalt. 
På organisasjonskonferansen i Drammen 25-27.oktober 
vil det bli trekning. Vinneren vil motta en flott gave!

Den som verver flest nye medlemmer vinner og laget 
som har flest nye medlemmer vil også motta en premie. 
Det blir premie for 1,2 og 3.plassen.

Hvis alle leserne av AEF-info bare klarte å verve et 
eneste medlem så ville vi i løpet av meget kort tid nå 
vårt mål om over 1000 medlemmer.

For å bli med på vervekampanjen så må du sende mail 
til line@arbef.no med navn, adresse,e-mail og telefon-
nummer på den du verver. Når kontingenten er betalt 
vil du motta et lodd fra oss.

Årsmøter i lagene

Vi minner om at årsmøter i lokallagene må være avholdt 
senest innen utgangen av mars 2019
Veldig fint om dere gir datoen på årsmøte til 
forbundskontoret så fort dere vet tid og sted for årsmø-
te. Vi kan hjelpe dere med å sende innkallinger til 
medlemmene i deres lokallag.

Edvin Hurlen til minne

Mangeårig tillitsvalgt i AEF Edvin Hurlen døde 
26.januar i år.  AEF har mye å takke Edvin for, han 
jobbet utrettelig i Telemark med Porsgrunn AEF, 
barneleire og i de senere år som aktiv frivillig i drift av 
varmestua i senter 8 i Porsgrunn.
Edvin var organisasjonsmann på sin hals og ingen kunne 
lover og regler så godt som han. Det var barn, oppvekst, 
sosialpolitikk og alkohol som engasjerte ham i debatter 
og innlegg.  Jeg husker Edvin tilbake til landsmøte i AEF 
i 1978 hvor vedtekts debatten omkring avholdskrav for 
tillitsvalgte engasjerte ham sterkt.  
Men det var helt greit å være uenig med Edvin for han 
visste å skille sak og person. Når avstemningen var over 
var han like blid selv når han tapte og like god venn med 
sine motstandere.
Barneleirene drev han sammen med sin avdøde 
ektefelle Bjørg i flere tiår.
Vi savner Edvin som aktiv i våre rekker og lyser fred over 
hans minne.

For Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund
Inger-Christin Torp

Forbundsleder

Tilbud til nye medlemmer!

Vestfold og Telemark AEF har arrangert møte for nye 
medlemmer 23.januar og 13.februar
Vi oppfordrer alle lag til å arrangere møte eller andre 
aktiviteter for nye medlemmer i laget deres.
Vi har invitert alle nye medlemmer som har betalt 
sin kontingent til vårt organisasjonsutviklingskurs 
30-31.mars

 

Forbundsstyret 2016-2020 
 

Inger Christin Torp, Gangveien 4, 1738 Borgenhaugen                                                                                         
Leder, tlf 913 90 014  
epost: inger.christin.torp@arbeiderpartiet.no 

Anne Sollie 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 

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, Fladebyåsen 1, 1798 Aremark 
Tlf 992 25 284/epost janaagemyhre@gmail.com 
 
 
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 
45 28 90 12 

Line Olsen, organisasjonsmedarbeider 
line@arbef.no  
45 28 90 11- 975 97 898 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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. 

	
	

	
	

	
Vervekampanje	og	vervekonkurranse	
	
Målet	vårt	er	å	bli	mange	flere	medlemmer,	målet	er	3000	
medlemmer	innen	2010.	Det	ble	registrert	99	nye	
medlemskap	i	2018.	Noen	av	disse	er	familiemedlemsskap,	
så	antall	nye	medlemmer	blir	noe	høyere.	Pr	31.12.2018	
hadde	vi	921	medlemmer	og	152	kollektive	enheter	i	
medlemsregisteret.	
	
Vervekampanjen	går	ut	på	at	for	hvert	medlem	du	verver	så	
vil	du	motta	et	lodd	når	kontingenten	er	betalt.	På	
organisasjonskonferansen	i	Drammen	25-27.oktober	vil	det	
bli	trekning.	Vinneren	vil	motta	en	flott	gave!	
	
Vervekonkurransen	går	ut	på	at	den	som	verver	flest	nye	
medlemmer	vinner	og	laget	som	har	flest	nye	medlemmer	
vil	også	motta	en	premie.	Vervekonkurransen	går	også	frem	
til	organisasjonskonferansen	og	vinnerne	vil	motta	fine	
premier.	Det	blir	premie	for	1,2	og	3.plassen.	
	
Hvis	alle	leserne	av	AEF-info	bare	klarte	å	verve	et	eneste	
medlem	så	ville	vi	i	løpet	av	meget	kort	tid	nå	vårt	mål	om	
over	1000	medlemmer.	
	
For	å	bli	med	på	vervekampanjen	så	må	du	sende	mail	til	
line@arbef.no	med	navn,	adresse,e-mail	og	
telefonnummer	på	den	du	verver.	Når	kontingenten	er	
betalt	vil	du	motta	et	lodd	fra	oss.	
	
Prosjektene	våre!	
	
Vi	er	godt	i	gang	med	søknadsarbeidet	og	har	fått	300	000	
kr	fra	Buf-dir,	og	vi	venter	i	spenning	på	om	vi	får	støtte	til	
prosjektene	våre	i	2019.	Vi	håper	vi	kan	fortsette	å	reise	
rundt	til	pensjonistforeninger	med	informasjon	rundt	
aldring,	medisinbruk	og	alkohol.	Vi	håper	også	vi	kan	
fortsette	det	ruspolitiske	arbeidet	vi	har	planlagt,	som	for	
eksempel	14	ruspolitiske	konferanser	rundt	om	i	landet	og	
organisasjonskurs	for	tillitsvalgte,	lag	og	nye	medlemmer.	
	
	
	
	
	

	
Eldre	og	rus	konferanser	2019	
	
Vi	skal	ha	Eldre	og	rus	konferanser	på	følgende	steder	i	
2019:	
Bodø	1.mars,	Kristiansund	4.mars,	Gjøvik	6.mai.	
Orkanger	14.	mai	og	Sarpsborg	21.	november.	
	
	
Årsmøter	i	lagene	
	
Vi	minner	om	at	årsmøter	i	lokallagene	må	være	
avholdt	senest	innen	utgangen	av	mars	2019	
Veldig	fint	om	dere	gir	datoen	på	årsmøte	til	oss	på	
forbundskontoret	så	fort	dere	vet	tid	og	sted	til	
årsmøte.	Vi	kan	hjelpe	dere	med	å	sende	innkallinger	
til	medlemmene	i	deres	lokallag.	
	
Tilbud	til	nye	medlemmer!	
	
Vestfold	og	Telemark	AEF	har	arrangert	møte	for	nye	
medlemmer	23.januar	og	13.februar	
Vi	oppfordrer	alle	lag	til	å	arrangere	møte	eller	andre	
aktiviteter	for	nye	medlemmer	i	laget	deres.	
Vi	har	invitert	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:	
Skien	25.april.	Ski	25.april,	Askim.	Råde,	Arendal	og	
Horten	blir	i	løpet	av	våren.		Drammen	25.oktober	og	
Hamar,	Steinkjer,	Stavanger,	Bergen,	Ski,	Finnmark,	
Sogndal	blir	i	løpet	av	høsten	
	
	
	

	
	
	



Returadresse:
Arbeiderbevegelsens 
Rus- og Sosialpolitiske Forbund
Strandgata 9, 
1724 Sarpsborg

Følg oss på facebook 
og på www.arbef.no

Forbundsstyret 2016-2020

Inger Christin Torp, Gangveien 4, 1738 Borgenhaugen                                                                                        
Leder, tlf 913 90 014 
epost: inger.christin.torp@arbeiderpartiet.no

Anne Sollie 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

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

Ingar Horrigmo, Øvre Vikaraunet 2, 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, Skaugårdgt 2 K, 3970 Langesund
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, Fladebyåsen 1, 1798 Aremark
Tlf 992 25 284/epost janaagemyhre@gmail.com

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 mange avtaler for 2019. 
Vi har besøkt flere pensjonistlag allerede, og flere står 
for tur. Vi besøkte Sanne pensjonistforening 15.mars, 
Hakadal PF 18.mars, Nordre Minnesund PF 19.mars. 
Videre besøker vi Larvik PF og Kirkøy PF 1.April, Sjetten 
PF 7.mai, Rykkin PF 8.mai, Venner i vest i Oslo 
11.september, EL og IT i Sarpsborg 25.september.  
Vi ønsker å besøke flere pensjonistforeninger, og opp-
fordrer alle medlemmer til å spre budskapet om at vi 
gjerne besøker flere foreninger. Kjenner du noen som 

er med i en pensjonist-
forening, eller selv er 
medlem i en, eller 
kanskje vet du om en 
aktuell forening? 
Ta kontakt med oss på 
mail eller telefon.

Forbundssekretærens hjørne

Vi skriver mars og lengter vel alle etter vår, sol og varme 
nå. Påsken er sen, med palmesøndag på selveste 1. 
sommerdag! Da er vel våren her, eller? 
Det har vært et par hektiske måneder med søknad-
skriving og rapportering på all den gode jobben som 
gjøres i AEF, både av dere frivillige der ute, forbunds-
styret, leirutvalget og ansatte på kontoret. Nå blir det 
spennende å se om vi fortsatt får støtte til prosjektene 
våre. Ferieklubben for Barn og Ungdom har fått midler 
fra Buf.dir, så nå gjenstår bare å få tak i dyktige leir-
ledere til alle leirene. Nysgjerrig på dette? Ring meg 
gjerne! Du kan også lese mer på www.arbef.no og på 
facebook siden vår. På disse sidene prøver vi å være 
flinke til å legge ut nyttig informasjon. Er det noe du vil 
vi skal skrive om? Ta gjerne kontakt, så ser vi på det. 
Jeg gleder meg veldig til organisasjonskurset vi skal ha 
30. og 31. mars på Gardermoen. Synes det er ekstra 
hyggelig at noen av våre nye medlemmer har meldt seg 
på. Nye medlemmer som blir vervet i år vil få tilbud om 
å delta på kurs i 2020, så verv i vei.

Da gjenstår det bare å 
ønske dere en riktig fin 
vår og håper dere nyter 
påskedagene når den tid 
kommer.

Trine Lund
Forbundssekretær
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Inger Christin Torp, Gangveien 4, 1738 Borgenhaugen                                                                                         
Leder, tlf 913 90 014  
epost: inger.christin.torp@arbeiderpartiet.no 

Anne Sollie 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 

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

Ingar Horrigmo, Øvre Vikaraunet 2, 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, Skaugårdgt 2 K, 3970 Langesund 
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, Fladebyåsen 1, 1798 Aremark 
Tlf 992 25 284/epost janaagemyhre@gmail.com 
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post@arbef.no (alle henvendelser til AEF og forbundskontoret)   	
tlf 47 45 55 32 
Trine Lund, forbundssekretær  

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

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

	

	

	

	

	

Besøk	i	pensjonistforeninger	

Det	begynner	å	komme	inn	mange	avtaler	for	2019.	Vi	har	besøkt	
flere	pensjonistlag	allerede,	og	flere	står	for	tur.	Vi	besøker	Sanne	
pensjonistforening	15.mars,	Hakadal	PF	18.mars,	Nordre	
Minnesund	PF	19.mars,	Larvik	PF	og	Kirkøy	PF	1.April,	Sjetten	PF	
7.mai,	Rykkin	PF	8.mai,	Venner	i	vest	i	Oslo	11.september,	EL	og	
IT	i	Sarpsborg	25.september.		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.	
	

	
Forbundssekretærens hjørne 
Vi skriver mars og lengter vel alle etter vår, sol og varme 
nå. Påsken er sen, med palmesøndag på selveste 1. 
sommerdag! Da er vel våren her, eller?  

Det har vært et par hektiske måneder med søknad-
skriving og rapportering på all den gode jobben som 
gjøres i AEF, både av dere frivillige der ute, 
forbundsstyret, leirutvalget og ansatte på kontoret. Nå 
blir det spennende å se om vi fortsatt får støtte til 
prosjektene våre. Ferieklubben for Barn og Ungdom har 
fått midler fra Buf.dir, så nå gjenstår bare å få tak i 
dyktige leirledere til alle leirene. Nysgjerrig på dette? 
Ring meg gjerne! Du kan også lese mer på www.arbef.no 
og på facebook siden vår.  

På disse sidene prøver vi å være flinke til å legge ut 
nyttig informasjon. Er det noe du vil vi skal skrive om? 
Ta gjerne kontakt, så ser vi på det.  

Jeg gleder meg veldig til organisasjonskurset vi skal ha 
30. og 31. mars på Gardermoen. Synes det er ekstra 
hyggelig at noen av våre nye medlemmer har meldt seg 
på. Nye medlemmer som blir vervet i år vil få tilbud om 
å delta på kurs i 2020, så verv i vei  

Da gjenstår det bare å 
ønske dere en riktig 
fin vår og håper dere 
nyter påskedagene når 
den tid kommer. 

Trine Lund-
Forbundssekretær 

 

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


