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Organisasjonskonferansen 2019
Ferieklubben for barn og unge
Årets viktigste konferanse avholdes denne gang på Scandic
Ambassadeur Drammen hotell fra fredag 25.oktober til
27.oktober. Det blir et variert og fint program med mange
viktige saker og faglig påfyll for forbundet. Det blir også
kulturinnslag.
Vinneren av vervekampanjen og vervekonkurransen blir
utropt her. Det er fortsatt mulig å delta på begge
konkurransene.
Hvert lag kan melde på 2 deltakere så her er det bare å
melde på slik at vi blir riktig mange på
organisasjonskonferansen. Flere har allerede meldt seg på.
Da gleder vi oss til å se dere!

Leirsesongen 2019 består av totalt 7 sommer- og høstleirer.
Høstleirene gjennomføres i ukene 40 og 41 på Biri.
I uke 27 var vi på Solbukta i Fredrikstad med 19 enslige
forsørgere med til sammen 45 barn.
I uke 28 var vi på Ullerøy med 21 barn. Uke 29 var vi også
på Ullerøy, denne uken var det 28 ungdommer.
I uke 30 var vi på Strandstua med 20 barn, og siste
sommerleiren var lavvoleir på Biri i uke 33 der 10 enslige
forsørger med til sammen 24 barn fikk en uke ferie før
skolestart.
Så langt i år har 167 deltagere fått en uke ferie der lek og
nye venner har vært i fokus. Deltagerne i Fredrikstad og
Sarpsborg fikk en opplevelsesdag på Inspiria Science
Center, ungdommen fikk en dag i klatreparken i Halden.
Deltagerne på Biri fikk prøve seg på kano-padling og var på
tur til Maihaugen. De hadde besøk av redningsskøyta og
fikk delta på Røde Kors kurs som hadde samling der samme
uken.
En kjempestor takk til alle leirledere som var med på å
gjøre denne sommeren til noe helt spesielt for så mange
deltagere! Vi hadde ikke klart det uten dere!!

Ruspolitisk konferanse i Drammen
Vi arrangerer ruspolitisk konferanse i Drammen 25.oktober
kl 12-16. Det blir på Røde Kors huset. Vi jobber for å få til et
bredt program med flinke og spennende innledere denne
dagen. Konferansen er gratis å delta på og det serveres
kaffe/te og frukt. Påmelding til post@arbef.no innen
23.oktober

Vi har startet jakten på leirledere for neste sesong. Det er
viktig for oss at leirledere blir skolert gjennom et
leirlederkurs vi har til våren, så hvis du, eller om du kjenner
noen som kunne passe til dette er interessert så ta kontakt
med oss. Vi ønsker leirledere i alle aldre, pensjonist eller
ufør. Det eneste vi ønsker er at du er over 18 år.

Kjære medlem!
Vi har nettopp lagt en valgkamp bak oss som dessverre ikke
gav det resultatet vi hadde håpet på. Arbeiderbevegelsens
verdier nådde ikke frem denne gang. Vi gratulerer de som
ble valgt til kommunestyre- og fylkestingsmedlemmer, og
håper på et godt samarbeid for å nå våre mål.
Vi setter svært stor pris på den støtten du gir til vårt arbeid
gjennom å være medlem i forbundet. Du er viktig for at de
som trenger det mest skal kunne nyte godt av våre
tjenester, uten deg hadde vi ikke eksistert. Jeg håper nå at
de av dere som av en eller annen grunn ikke har hatt
anledning til å betale medlemskontingenten nå prioriterer å
gjøre det. Hjelp oss å gjøre 2019 til et rekordår hva gjelder
medlemmer!

Vi retter en stor takk til alle butikker som har støttet
leirene våre for barn, ungdom og enslige forsørgere med
barn i sommer! Vi er glade for at dere deler vårt
engasjement for barn og unge, og for at de får et
ferietilbud. Takk til følgende butikker for at
gjennomføringen av årets leire har vært mulig:
Kiwi Grålum, Odd’s Konditori, Fasvo Bakeri, Kiwi Årum, Kiwi
Kråkerøy, Kiwi Vestkilen, Kiwi Onsøyveien, Kiwi Lisleby, Kiwi
Elingardskilen, Rema 1000 Glemmen, Coop Torsnes, Coop
Extra Gressvik, Coop Extra Ørebekk, Meny Willbergjordet,
Joker Svinndal, Joker Folkestad, Europris Sellebakk, Europris
Kråkerøy, 7 eleven, Kiwi Borg, Kiwi Borgenhaugen, Rema
1000 Tunejordet , Rema1000 Iseveien, Coop Extra Lande
senter, Coop Extra Alvim, Coop extra Isevn , Rema 1000
Skjeberg

Vi nærmer oss årets organisasjonskonferanse som er den
siste i denne landsmøteperioden. I 2020 skal AEF ha
landsmøte og utforme nytt handlingsprogram og ulike
manifester. I desember kommer forbundsstyret til å vedta
hvilke områder disse manifestene skal omhandle og velge
forberedende komiteer. Har du innspill tar vi dem gjerne i
mot.
Vi vokser og blir stadig mer kjent. Denne høsten preges av
mye reisevirksomhet ut til pensjonistforeninger, fagforbund
i LO og partilag/kommunepartier i Arbeiderpartiet. Det er
bra og tilbakemeldingene der ute er gode. I høst vil mange
også møte oss på stand på landsmøtene i Fellesforbundet
og Fellesorganisasjonen.
I Oktober får vi et nytt lag i Haugaland – velkommen til
dere! Vi gleder oss til å møte dere på
organisasjonskonferansen i slutten av oktober i Drammen.
Dette er et resultat av tidligere besøk ute.
Politisk vil vi denne høsten jobbe videre med innsats mot
barnefattigdom og arbeidet mot legalisering av nye
rusmidler.
Inger-Christin Torp
Forbundsleder

Aktivitetsmessen Fyll dagene 2019 i
Stavanger 11.september.
Dette var en aktivitetsmesse for den som har eller har hatt
utfordringer med rus og/eller psykisk helse. Messen var
også for pårørende, ansatte og andre som ønsket
informasjon om de ulike aktivitetstilbudene som finnes i
regionen. Stavanger AEF deltok på messen

Hva skjer i AEF og våre lokallag i høst:

Har du lyst til å vinne et hotellopphold?
Vi fortsetter med vår vervekampanje. Vi har et mål om å bli
1000 medlemmer i 2019, og derfor er det viktig at flest
mulig deltar i vår vervekampanje. Vi får støtte etter antall
medlemmer, og støtten blir betydelig høyere med over
1000 medlemmer. Hvis alle bare verver et medlem så vil vi
nå målet om kort tid. Du sender navn og kontaktinfo på den
du verver til kontoret, og når vedkommende har betalt vil
du motta et lodd. Alle har like stor mulighet til å vinne et
hotellopphold. Trekningen vil være på
Organisasjonskonferansen i Drammen 25-27.oktober. Så
brett opp armene og verv i vei!

Vi minnes Idar Eliassen

Ruspolitiske konferanser:
Sogndal 17.okt, Askim 17.okt, Bergen 21.okt,
Drammen 25.okt, Hamar 28.okt, Stavanger 13.nov og
Sarpsborg har Eldre og rus konferanse 21.nov
Våre lokallag:
Oppland AEF:
Arrangerer aktivitetsdag for hele familien søndag
6.oktober kl 12-16 på Strandenga leirsted på Biristrand
Stavanger AEF:
Miljøkafe, møtested for selvhjelpsgrupper, ettervern,
frivillig matutlevering, bowling og Nada akupunktur 2
ganger pr uke. Disse tilbudene er aktive uke for uke.
Har også klatregruppe og yoga timer, som aktivt tilbud
for brukere. Samarbeider også om en pilegrimstur for
brukere.
Oslo AEF:
Planlegger tre ungdomskonferanser i Groruddalen.
20.sept på Ammerudklubben, 11.okt på The Raven og
14 nov. på Kaldbakkenklubben
Moss AEF:
Driver varmestue
Fredrikstad AEF:
Planlegger juleverksted i desember
Arendalsuka 2019

For noen få uker siden
nådde den triste meldingen oss om at Idar Eliassen er gått
bort. Idar døde 4.september – 86 år gammel.
AEF har mye å takke Idar for, han var tillitsvalgt i en årrekke
i sitt lokallag Oslo AEF, satt som medlem av forbundsstyret
og i nyere tid som leder av forbundets kontrollkomite. Sist
landsmøte gjenvalgte ham som leder av kontrollkomiteen,
et verv han skjøttet frem til han kom på sykehjem og måtte
søke seg fritatt for vervet våren 2019.
Idar var en organisasjonsmann på sin hals og alltid opptatt
av medlemsverving. Han finleste alle protokoller og hadde
synspunkter på det meste.
Størstedelen av sitt yrkesaktive liv tilbrakte han som
organisasjonssekretær i Oslo Arbeiderparti.
Vi takker Idar for all tid han brukte for AEF og våre tanker
går til hans kone, datter og barnebarn.
Hvil i fred!
Inger-Christin Torp
Forbundsleder

Vi var tilstede under Arendalsuka med stand under
Actis. Det var mange personer bortom vår stand og
det ble delt ut masse brosjyrer og annet materiell. Det
var Anne Sollie Hem og Bjarne Mostaul fra
Vestfold/Telemark AEF som deltok fra oss.

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, Tamnesveien 1008, 7370 Brekkebygd
tlf 951 66 421/epost runetam@frisurf.no

Besøk i pensjonistforeninger
Det har kommet inn mange avtaler for 2019. Vi har besøkt flere
pensjonistlag allerede, og flere står for tur. Fagforbundet Kristiansand
8.okt, Fauske P.F 8.okt, Alvdal P.F 10.okt, Vinje P.F 14.okt,Trysil P.F
29.okt, Drangedal P.F og Torsnes P.F 31.okt, Tverrlandet P.F 7.nov, Lund
P.f 8.nov, Egersund P.F 13.nov og Evenes P.F 18.nov
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
Høsten har kommet til Østfold og hovedkontoret er fullt bemannet etter
ferien. Vi kan snart ønske velkommen til høstferieleir på Biristrand.
Nærmere 40 barn fordelt på ukene 40 og 41 skal få 4 dager med lek,
moro og gode ferieminner. På kontoret jobbes det for fullt med
organisasjonskonferansen som skal være i Drammen 25 til 27. oktober.
Vi er i gang med ruspolitiske konferanser og vi reiser land og strand
rundt til pensjonistforeninger. Takk og lov for frivillige som stiller opp,
uten dere hadde vi ikke klart å få til alt som står på programmet ut året.

Bjarne Mostaul, Skaugårdgt 2 K, 3970 Langesund
tlf 922 64 686/epost mostaul@online.no

12. til 15. oktober skal vi ha informasjonsstand på landsmøtet til
Fellesforbundet i Oslo Kongressenter. Anne Sollie Hem bemanner
standen lørdag og søndag og Asle Lorch-Falch mandag og tirsdag. Kunne
du tenke deg å være med en av disse dagene, ta kontakt med
hovedkontoret.

John W. Johnsen, Postboks 5, 3571 Ål
tlf 958 72 393/epost jo-willy@online.no

20. til 24. november skal vi ha stand på landsmøtet til
Fellesorganisasjonen på Clarion Oslo Airport. John Johnsen skal bidra
her, men det er 5 dager, så vi trenger hjelp hvis du vil.

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

Anne Ragnhild Hasle, Bjerkholtsvei 4A, !743 Klavestadhaugen
Tlf 909 49 883/epost knutarha@online.no

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
trond.ivar@arbef.no
46 28 90 12
Line Olsen, organisasjonsmedarbeider
line@arbef.no
46 28 90 11- 975 97 898
Øyvind Ur, prosjektmedarbeider
Rog-rus@online.no
51 51 06 40

Vi har ruspolitiske konferanser i høst og vinter også, hvis du går inn på
hjemmesiden vår finner du program etter hvert som de er klare. Narvik
23/9, Råde 24/9, Harstad 25/9. Sogndal 17/10, Askim 17/10, Bergen
21/10, Drammen 25/10, Hamar 28/10 og Stavanger 13/11. Vi synes det
er veldig hyggelig å treffe noen av medlemmene våre på disse
konferansene, så meld deg gjerne på!
Når det gjelder eldre og rus, har vi 1 konferanse igjen i Sarpsborg 21.
november. Vi skal besøke pensjonistforeninger også. Pr. 19/9 har vi 18
pensjonistforeninger som venter besøk ut året. I løpet av 2019 vil vi ha
besøkt nær 50 pensjonistforeninger!!
I neste nummer av AEF-info håper vi å kunne presentere et nytt lag;
Haugaland AEF. Det er alltid gøy når vi får engasjerte medlemmer som
har lyst til å gjøre en innsats for nærmiljøet sitt 😊
Ønsker dere en fin høst, ta vare på de rundt deg <3

Trine LundForbundssekretær

