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Organisasjonskurs

12. og 13. februar samlet
vi medlemmer til organisasjonskurs på Olavsgaard
ved Lillestrøm.
27 etablerte medlemmer fra
Sandefjord i sør til Borkenes
i Nord deltok. De nye medlemmene fikk vite litt om hva
de forskjellige lokallagene
jobbet med, og det ble gode
samtaler lagene imellom.
Vi hadde arbeidsstasjoner
hvor 5 gruppeledere gikk fra
gruppe til gruppe og snakket
om arbeidet AEF jobber
med, og ikke minst hvordan

lokallagene jobber. Vi hadde
besøk av Gunn Randi Fjæstad
som «tok oss ut av bobla» vi
har vært i de siste 2 årene
med korona, de frivillige som
resurs og hvilken trygghet
medlemmene trenger for å
fremsnakke AEF. I grupper
snakket de om hva den
enkelte kan gjøre for og i sitt
lokallag. Til kurset hadde vi
også fått laget en oversikt
over styrets oppgaver i
lokal- og fylkeslag. Det skal
være gøy og givende å være
aktiv i et AEF lag, ikke føle på
et arbeidspress.

Vervekonkurranse
Vi trenger din hjelp til å verve nye medlemmer!

Alle kan delta i konkurransen, og du er med i trekningen om en flott
premie. Trekningen er på vår organisasjonskonferanse 21-23.oktober.
Vi får støtte etter antall medlemmer så flere medlemmer vi blir jo
sterkere blir vi i vårt viktige arbeid.
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Vi trenger leirledere!

Kunne du tenke deg å være leirleder på en
eller flere av våre sommerleire uke 27-31. Som
leirleder får du en uforglemmelig uke sammen
med herlig barn eller unge.
Alle som skal delta på våre leire må ha et
obligatorisk leirlederkurs som går 28-29. mai. Du
vil motta et lite honorar for jobben samt dekning
av reiseutgifter og fri kost og losj.
Høres dette interessant ut så ta kontakt på
ferieklubben@arbef.no eller tlf 453 96 790.

VÅR dag 21. mai
Dette er
frivilighetens år,
og vi ønsker å
markere det med
en felles VÅR dag
over hele landet.
Vi har valgt VÅR
dag 21. mai hvor vi
oppfordrer alle lag
til å ha en stand. Det
kan også være andre
måter å markere
dagen på, det er
opp til lokallaget å bestemme hvordan de
ønsker å markere dagen. Det viktigste er
at AEF synes i lokalmilø. Dette er en del av
vår 90 års feiring og vi håper flest mulig
kan delta i denne markering.
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LEDER

Kjære AEF-venner!
Etter drøye to år med pandemi er
samfunnet i ferd med å komme
skikkelig i gang igjen. Det er igjen
fysiske møter og aktiviteter, i AEF
gleder vi oss over å komme ut og treffe
medlemmer og ikke minst alle de som
kan bli våre nye medlemmer. Lørdag
21.mai vil dere kunne møte medlemmer
av lokallag ute på gater og torg hvor
de forteller at AEF finnes og ikke minst
at vi har et dundrende jubileumsår i
2022. AEF er 90 år i juni, Ferieklubben
for barn og ungdom er 50 år denne
sommeren, varmestua i Moss er 35 år og Rus-Nett Rogaland er
25 år. Dette viser vel mer enn noe hvor stort behov det er for oss
ute i samfunnet.
Fredag 17.juni er det en ruspolitisk jubileumskonferanse på
dagen og fest for inviterte på kvelden hvor vi virkelig skal minnes
90 aktive år og feire oss selv.
Men opp i all feiringen glemmer vi ikke å gjøre den jobben
vi er til for. Arbeidet med de to prosjektene Eldre og rus og
Ruspolitisk arbeid går for fullt med både konferanser og besøk i
pensjonistforeninger.
Årets leirsesong står også snart for døra. Her gir vi gjennom
6 ukesleire et bredt leirtilbud til barn, ungdom og enslige
forsørgere med barn. Vi takker alle frivillige som stiller opp som
leirledere.
Rett før dette nummeret av AEF-info skulle gå i trykken fikk
vi også den gledelige meldingen om at søknaden vår om midler
fra Gjensidigestiftelsen gav full uttelling med et tilskudd til årets
leire på 300.000,- Dette er penger som i tillegg til 500.000 fra
Buf-dir kommer godt med for å gi alle deltakerne en minneverdig
og aktiv leiruke. Påmeldingene strømmer inn og vi gleder oss.
Dersom du som leser dette tenker at det hadde jammen vært
gøy å være med som leirleder er du hjertelig velkommen til å ta
kontakt med oss. Leirlederkurset er i år fra 28.–29.mai.
Vi gleder oss også over en og annen politisk seier. Fra
september i år kan ikke lenger barnetrygden regnes inn i
grunnlaget for sosialstønad, dette er en sak AEF har vært opptatt
av lenge og som vi håper vil gagne de mange barna der ute som
lever i lavinntektsfamilier.
Nylig ble rapporten «Samfunnskostnader ved alkoholbruk»
utarbeidet av Oslo Economics på oppdrag fra Actis, Blå kors
og Av og til. Denne rapporten viser at de samlede kostnadene
for samfunnet ved alkoholbruk kan være på over 90 milliarder
kroner. Prislappen for tapt helse og livskvalitet er anslått til
mellom 68 og 77 milliarder kroner. I tillegg kommer kostnadene
for arbeidslivet ved høyere sykefravær, forsinket utdanning og
tapt produktivitet som beregnes til mellom 10 og 13 milliarder
kroner i året. Utgiftene til helse og omsorgssektoren er årlig
opp mot 7 milliarder kroner. Det forebyggende arbeidet er
nøkkelen til å redusere disse enorme kostnadene, og her kommer
innsatsen fra frivillige organisasjoner som oss inn med full
tyngde. Vi vil oppfordre Storting og Regjering til å gi økte midler
til arbeidet i frivillige organisasjoner og ikke skjære ned slik vi
opplevde i vår statsstøtte for 2022.
Inger-Christin Torp
Forbundsleder

Jubileumskonferanse
og feiring
Vi skal feire at vi nå er 90 år
med en dagskonferanse og
festmiddag fredag 17. juni på
X-Meeting Point, Hellerudsletta.
Middagen blir med mange
inviterte gjester.

Ruspolitiske og Eldre
og rus-konferanser
Vi har heldigvis kommet godt i gang
med ruspolitiske konferanser etter
pandemien. Hittil i år har vi hatt
ruspolitiske konferanser med tema
Ungdom og rus i Vadsø og Kirkenes.
På begge konferansene var det bra
med deltakere og positive evalueringer.
Vi har hatt Eldre og rus-konferanser i
Drammen, Tønsberg, Gjøvik og Hamar.
Også her var det bra med deltakere.
Vi skal ha ruspolitiske konferanser i
Harstad, Narvik, Bergen, Mo i Rana 11.
mai. Hønefoss, Lillestrøm, Sauda, Stord,
Sarpsborg 15. september og Stavanger
22. september. Eldre og rus-konferanser
blir det i Kongsvinger, Vestnes, Narvik og
Bryne 21. september.

Vi minnes
Magnus Sele
Magnus
Sele døde
23.03.22 67
år gammel.
Magnus var
medlem i AEF
siden 1997.
En periode
var han
veldig aktiv. Han hadde tillitsverv i
Rogaland. Og satt i forbundsstyre
i mange år. Magnus var med og
fikk AEF i Stavanger/Rogaland til å
bli Norges største lokallag i antall
medlemmer. Magnus var også
veldig aktiv i Rus-Nett Rogaland
Som frivillig deltok han ved
hjemmebesøk og presenterte AEF
og Rus-Nett ute i lag, foreninger og
bedrifter. Magnus var en av de som
fikk i gang Skalldyraften på RusNett kafeen i Bergelandsgata.
Vi lyser fred over hans minne.
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AEF fyller 90 år!
Det konstituerende landsmøte
ble holdt i Oslo Arbeidersamfunn
25-26.juni 1932. Her møtte 50
representanter fra 36 lag. Sammen
med landsutvalgets 11 medlemmer
og de innbudte gjester var det en
forsamling på 69 personer.
Det er nødvendig at vi danner en
organisasjon som kan gå i spissen for
et aktivt edruskapsarbeid sa Martin
Tranmæl
Som gjest for Det Norske
Arbeiderparti møtte formannen Oscar
Torp, Konrad Nordahl fra LO, Kåre
Hansen fra AUF, Sigrid Syvertsen
fra arbeiderpartiets kvinneutvalg
og Trygve Lie fra Arbeidernes
Idrettsforbund.

film og radio blir
tatt i edruelighetsarbeidets
tjeneste å støtte
Arbeiderpartiets
politikk og fagorganisasjonens
virksomhet.
Som nevnt var det
spørsmål om landsøl
skulle kunne drikkes
av landslagets medlemmer. Ved voteringen ble forslaget
vedtatt med 35 mot
12 stemmer, og et
tilleggsforslag fra
Tranmæl om at lag
som hadde forbud
mot å drikke landsøl
inntil videre kunne
ha anledning til å
opprettholde dette.
Her må det tilføyes at
avholdslagene ellers
hadde forbud mot å
drikke landsøl.

Etterkrigsårene
og frem til 25
års-jubileet

Formålsparagrafen som var av stor
viktighet lyder slik:
• Å vekke sansen og interessen
for avhold og edruelighet blant
arbeiderne, og da i første rekke
ungdommen.
• Få fjernet rusdrikken fra arbeidsplasser og arbeiderhjemmene og fra
arbeidernes sammenkomster
• Gjøre fag- og partiforeninger, ungdomslag, kvinnegrupper og arbeidernes idrettsbevegelse interessert
i avholds- og edruelighetsarbeidet.
• Gjøre fag- og partiforeninger, ungdomslag, kvinnegrupper og arbeidernes idrettsbevegelse interessert
i avholds- og edruelighetsarbeidet.
• Bekjempe alkoholondet ved forbedring av de økonomiske og sosiale
vilkår og å få avskaffes de privatkapitalistiske spekulasjonsinteresser i
rusdrikken.
• Arbeide for at alkoholundervisning
får en bred plass i skolen, og at

Martin Tranmæl

Det skulle ikke går lang tid etter frigjøringen i 1945 før arbeidet ble tatt opp
igjen i Arbeidernes Avholdslandslag.
Det første sentralstyremøte ble holdt
23.mai 1945.
Med ny forretningsfører ble organiseringen av lagene tatt opp for alvor,
men det viste seg at krigen hadde
medført slikt innhogg at man måtte
bygge opp lagene helt fra grunnen av.
Dette arbeidet var stort sett ferdig i
begynnelsen av 1946 og sentralstyret
besluttet da å kalle inn til landsmøte
29.-30.mai samme år.
Landsmøtet i 1946 ble holdt i prøvesalen i Folketeateret. Det møtte i alt 34
deltakere fra lag og distriktslag. Martin
Tranmæl åpnet landsmøte med å holde
en minnetale over de som var gått bort
under krigen.

Opptakten til dannelsen av
AKAN
Etter landsmøtet i 1949 ble det satt
ned et arbeidsutvalg som skulle søke
kontakt med de faglige instanser
og med landslagets avdelinger og
distriktslag som skulle bistå med å

formidle samarbeidet. Det skulle vise
seg at dette intiativ hurtig førte til
gode resulatater når det gjaldt å skape
edruelige forhold på arbeidsplassene.
Dette arbeidet fra landslagets side
skulle bli opptakten til dannelsen av
Arbeidslivets Komite mot Alkoholisme
og Narkomani – forkortet til AKAN –
som ble stiftet i 1963.

Enorm vekst fra
1932-40
• -Stadig flere medlemmer. Det
var 6000 medlemmer når
krigen brøt ut 9.april 1940.
• I løpet av sommeren 1940
måtte 18 lag legges ned.
Medlemstallet sank til 4000
• 25. september 1940 ble
politiske partier forbudt.
• AAL kjempet mot en
nazifisering. Gestapo beslagla
våre kontorer. AAL ble oppløst
1. februar 1941. Sentralstyret
holdt kontakten i det skjulte.

3

AEF A4 01-2022.indd 3

06.05.2022 09:36

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

Forbundssekretærens hjørne
Endelig går vi mot lysere tider,
ikke bare når det gjelder årstiden vi går mot, men vi ser at
det blir stadig lettere å komme
ut på oppdrag.
Vi har startet opp igjen besøk i pensjonistforeninger, foreninger og klubber,
og vi har startet opp igjen med fysiske
konferanser. Jo, det er fortsatt vanskelig og folk er slitne etter to år med
restriksjoner, men vi ser lys i enden av
tunnelen og tror at vi etter sommeren
er i full gang.
Vi har hatt stand på de fleste fylkesårsmøtene i Arbeiderpartiet, noe vi ikke
har hatt siden 2019. Her ble det vervet
noen nye medlemmer, men vi ligger
langt etter når det gjelder verving, så
vi setter stor pris på hjelp fra dere for
å øke medlemstallet i AEF.
Som dere sikkert har lest, så er AEF
90 år i år. Det er 50 år siden vi startet
sommerleirene, 35 år siden Moss AEF
tok over styringa av Varmestua og
25 år siden vi startet Rus-Nett kafé
nettverket i Stavanger. John Johnsen
jobber med AEF’s historie siden 75-års
boken ble gitt ut, og vi gleder oss til å
se det ferdige resultatet. Vi prøver å

ta med litt av historien gjennom 90 år
i alle utgavene av AEF-info i år, noe vi
håper dere medlemmer vil sette pris på.
Leirstedene er klare og leirbrosjyrene
er sendt ut og vi er veldig klare for å
hjelpe enslige forsørgere, ungdom
og barn med en uke ferie i sommer.
Vi har fått tilskudd fra BUF-dir og
Gjensidigestiftelesen og leirene blir
gjennomført som planlagt. Gode og
trygge leirledere som ønsker å gjøre en
forskjell, er vi stadig på jakt etter. Ta
kontakt hvis du kan tenke deg å bidra,
og snakk gjerne med kjente om dette.
Med dette ønsker jeg dere en fin vår.
Trine Lund
Forbundssekretær

Forbundsstyret 2020-2024
Inger Christin Torp, Gangveien 4, 1738 Borgenhaugen
Leder, tlf 913 90 014 / e-post: inger.christin.torp@arbeiderpartiet.no

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

Anne Sollie Hem, Rødsåsen 17, 3219 Sandefjord.
Nestleder tlf 412 57 876 / e-post: annehem2411@gmail.com

Anne E. Norskag, Nordåkeren 4 C, 7650 Verdal
Tlf 959 39 096 / e-post: anne.norskag@gmail.com

Trine Lund, Østgårdveien 4b, 1617 Fredrikstad
Forbundssekretær, tlf 474 55 532

Asle Lorch-Falch, Vilsbergvn 130, 2240 Magnor
Tlf: 975 98 316 / e-post: fam.falch@bbnett.no

Elin Tamnes, Tamnesveien 1008, 7370 Brekkebygd
tlf 951 66 421 / e-post: runetam@frisurf.no

Ellinor Skjelstad, Vestre Veaveg 50, 4275 Søvelandsvik
Tlf: 992 39 579 / e-post: skjelstad_87_@hotmail.com

Kai Robert Johansen, Åsveien 24, 1712 Grålum
tlf 915 99 633 / e-post: kairobert@kairobert.no

Marianne Bjørnstad, Stenholtsvei 7, 1738 Borgenhaugen,
tlf 984 63 767 / e-post: janibh94@gmail.com

Bjarne Mostaul, Skaugårdgt 2 K, 3970 Langesund
tlf 922 64 686 / e-post: mostaul@online.no

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

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

Trine Lund, forbundssekretær

Øyvind Ur, prosjektmedarbeider
rog-rus@online.no / 51 51 06 40

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

Tommy Aalen, prosjektmedarbeider
tommy_aalen@yahoo.no / 926 96 288
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