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Svein Magne takker av!
Mangeårig leder av Rus-Nett Rogaland og tillitsvalgt Svein Magne Johannessen trer inn i pensjonistenes rekker.
Heldigvis får vi beholde han litt til som tillitsvalgt i forbundsstyret, men vi takker Svein Magne for en uvurderlig
innsats med Rus-Nett Rogaland og som ansatt siden 1. juli 1997! Nå tar Øyvind Ur over og vi ønsker Øivind hjertelig
velkommen. En ytterligere presentasjon av Øivind finner du i denne utgaven av AEF-info.

Rekordpåmelding til leirene!
Nærmere 200 søkte om deltakelse på årets leire, noe som er rekordsøkning til våre sommerleirer! Det er vi selvsagt
veldig glade for, men dessverre har vi ikke hatt plass til alle. Heldigvis har vi hatt plass til rekordmange, drøye 140 i
tallet! Når du leser denne utgaven av AEF-info, har veldig mange barn og unge fått et unikt ferietilbud å snakke om
når de kommer hjem, og tilbake på skolen. Både på Ullerøy, Solbukta og Biri har ungdom, barn og enkelte enslige
forsørgere hatt fine sommeruker, sammen med verdens beste leirlederteam!

Kjære AEF venner!
Kjære alle sammen!
Håper dere alle har hatt en fin sommer så langt, selv ønsker jeg at det kommer litt regn nå.
Dette nummeret av AEF info kommer litt senere enn vanlig på grunn av at det har vært en svært hektisk
arbeidsperiode i forbundet nå.
Det er rekordmange påmeldinger til årets leire, og vi gir totalt et tilbud til nærmere 150 personer i år.
Samtidig fortsetter planleggingen av høstens aktiviteter med besøk i pensjonistforeninger, stands ved ulike
arrangement, konferanser om eldre og rus og ikke minst 10 ruspolitiske dagskonferanser.
Som om ikke dette er nok så forlater vår organisasjonsmedarbeider Vegar Fjell oss for å bli student denne høsten.
Som ny i hans stilling er Kai Robert Johansen tilsatt og han starter i jobben 13.august. Vi ønsker Vegar lykke til med
studiene og ønsker Kai Robert velkommen til oss.
Vi gleder oss også til å treffe mange av dere på organisasjonskonferansen fra 26-28.oktober på Gjøvik. For de av
dere som skal dit kan vi også nevne at det er ruspolitisk dagskonferanse på fagskolen innlandet på Gjøvik fredag
26.oktober. Verdt å få med seg samtidig.
Nyt resten av sommeren, lad batteriene så er vi alle klare for ny innsats over ferien. Fortsatt god sommer ønsker jeg
hver og en av dere.

Inger Christin Torp
Forbundsleder

Ruspolitiske konferanser høsten 2018
Programmene for årets ruspolitiske konferanser
begynner å ta form! Vi har tidligere i år arrangert en
ruspolitisk konferanse spesielt rettet mot ungdom, i
Oslo, som du kan lese mer om i denne utgaven i AEFinfo.
Høsten vil by på mange spennende konferanser rundt
omkring i landet. Blant annet blir det fokus på Eldre og
rus i Fredrikstad, innledning om poliklinisk
rusbehandling i Molde, Housing First i Ålesund, og
rusproblematikk i Risør. Se våre nettsider for mer info!

Høstens ruspolitiske konferanser:
28. august, Kommunestyresalen, Nissedal
28. august, Rådhuset, Risør
17.september, Biblioteksalen rådhuset, Ålesund
18. september, Gamle Onsøy Rådhus, Fredrikstad
19. september, Forsalen i rådhuset, Molde
3.oktober, Folkets Hus, Stavanger
16. oktober, Tromsø
18. oktober, Alta
26. oktober, Fagskolen Innlandet, Gjøvik
15. november, Sarpsborg
28. november, Lillestrøm
En konferanse i Bergen og Trønderlag er også under
planlegging, men dato er ikke spikret.

Vervekonkurranse
Det er enda ikke for sent å bli med på vår
vervekonkurranse. Den går frem til
organisasjonskonferansen 26-28.oktober på Gjøvik. Vi
nærmer oss målet om 1000 nye medlemmer i 2018,
men det er fortsatt et lite stykke igjen til målet.
Det å bli 1000 medlemmer har veldig mye å si for hvor
mye tilskudd vi får, så vi håper konkurranseinstinktet

våkner for alle. Hittil i år er det vervet hele 160 nye
medlemmer, og det er fantastisk bra! Vi har flotte
premier og vinneren vil bli utpekt på
organisasjonskonferansen.
Så nå er det bare å brette opp ermene og verve
mange nye medlemmer. Hvis alle bare klarer å verve
en venn, et familiemedlem eller en kollega så nærmer
vi oss målet for i år. Jo flere vi er, desto sterkere blir
vi!

Organisasjonskonferanse på Gjøvik
Årets organisasjonskonferanse avholdes på Quality Hotel Strand på Gjøvik fra 26.-28. oktober. For de som melder
seg på organisasjonskonferansen og kommer tidlig nok til Gjøvik, kan vi også varmt anbefale vår ruspolitiske
konferanse på Fagskolen Innlandet 26. oktober. Les mer om organisasjonskonferansen og den ruspolitiske
konferansen på våre hjemmesider www.arbef.no.

Ruspolitisk konferanse spesielt for unge
mellom 15-25 år
Det ble en fin konferanse på Nedre Fossum gård på
Stovner i Oslo med spennende innledere og
forskjellige temaer.
Konferansen åpnet med kulturinnslag av 13 år gamle
Fyah Yardie. Han skriver sine egne rapper og kommer
fra Stovner. Han var kjempeflink og hadde fine tekster.
Første innleder var Ida Johanna Aaraas fra Ung
Coaching med foredraget «Jeg er bra nok for faen!».
Hun var et fyrverkeri på scenen og deltakerne lærte
trolig utrolig mye av henne. Aaraas er 20 år, og
snakket mye om sin ungdomstid og hva hun slet med
da. Nå er hun Norges yngste profesjonelle
foredragsholder og driver nettstedet ungcoaching.no
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Neste var Geir Lippestad fra Helse- og
omsorgskomiteen. Han snakket om generell politikk
samt alkoholpolitisk handlingsplan i Oslo. Lippestad
var som vanlig utrolig inspirerende å høre på!
Videre orienterte Tove Christiansen fra Framfylkingen
om hva de jobber med, mens Line Olsen orienterte
om hva AEF jobber med.
Dette var den første av i alt 4 konferanser for
Groruddalen. Neste konferanse arrangeres høsten
2018. Målet er å etablere Ung Arena i Groruddalen!
Evalueringene viste at de var meget fornøyde med
innledere, lokale og temaene. Vi fikk også ønske om
temaer til neste konferanse. Vi takker våre
samarbeidspartnere Det hvite bånd og Framfylkingen
for godt samarbeide og støtte!

Hjertelig takk!

(På bildet henter vi brød hos Goman Bakeri på Rolvøy, en stor bidragsyter til leirene i år!)

Vi retter en stor takk til alle de som har støttet leirene våre for barn, ungdom og enslige forsørgere i sommer! Vi er
glade for at dere deler vårt engasjement for barn og unge, og for at de skal få et ferietilbud. Takk til følgende for at
gjennomføring av årets leire har vært mulig!:
Boye Schlytters Legat, 40 000,Lions Tune, 5000,LO Sarpsborg 5000,Goman Bakeri, Rolvsøy. Brød og kaker
Rema 1000 Iseveien – Fruktkurver
Kiwi Kurland – Matvarer
Kiwi Grålum – gavekort kr 500,Europris – Uteleker
Rema 1000 Tunejordet – Grillpølser, pølsebrød
Rema 1000 Rolvsøyvn – Matvarer
Kiwi Årum – Gavekort 400,Kiwi Vestkilen, Gressvik – saft, juice og brød
Europris Sellebakk – leker og godteri
Europris Dikeveien – leker
Rema 1000, Brogt – Fruktkurv
Coop Sellebakk – lomper, pølsebrød, hamburgerbrød, pølser, ketchup, sennep
Coop Marked, Torsnes – 100 grillpølser, lomper, pølsebrød og poteter
Kiwi Onsøy – Gavekort 300,XXL Fredrikstad, Rolvsøy – Diverse baller pluss ballpumpe

Presentasjon av ansatt

Navn: Øyvind Uhr
Alder: 38 år
Bor: Stavanger

Øyvind har nå flere år rusfri tid med en årrekke lang
rus-historie som kompetanse – og får nå muligheten
til å fortsette arbeidet i Rus-nett Rogaland.
Øyvind selv sier dette om tiden fremover: «Kafeen er
en ettervernskafé for rusavhengige i tilfriskning som
ønsker å dele styrke, erfaringer, og håp. Driften går sin
gang med nyoppussede lokaler og ny iver. Med Svein
Magne som mentor har vi ingenting å frykte. Svært
takknemlig for å ta del i AEF sin ruspolitiske
organisasjon og mange takk til Svein Magne som har
gjort det mulig for oss å fortsette dette viktige
arbeidet i Rus-nett kafe i Berglandsgata 40B».

Vi vil gjerne besøke flere pensjonistforeninger
Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å spre budskapet om at Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund
gjerne vil ut og besøke flere pensjonistforeninger. Vi har allerede besøkt mange foreninger for å snakke om temaet
«Eldre og rus» - og vi besøker gjerne enda flere! 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 til post@arbef.no eller på
telefon 23214579.
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Nye åpningstider Rus-Nett
Endringene i personell i Rus-Nett Rogaland medfører også endringer i åpningstider.
Følgende åpningstider er nå gjeldende:
Mandag, onsdag og fredag: kl.09.00-1530
Kafeen har åpent fra kl.10.00-14.00.

Høstferieleir på Biri
For første gang prøver vi en høstferieleir i tillegg til sommerleirene. Høstferieleiren finner sted på Biristrand i uke
40. Her er det plass til barn, med tanken om at de som faller mellom stolene SFO og for små til å være alene
hjemme, til grunn. Vi ønsker å se om dette er noe vi kan videreføre i årene fremover, men har tro og håp på at dette
også blir et godt tilbud vi kan være stolte av på lik linje med sommerleirene våre.

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

Trine Lund
Forbundssekretær

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 😊

Forbundsstyret 2016-2020
Inger Christin Torp, Gangveien 4, 1738 Borgenhaugen
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Anne Sollie Hem, Rødsåsen 17, 3219 Sandefjord.
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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
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