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AEF feirer 90 år!

F

redag 17.juni feiret vi vår 90årsdag på X-Meeting Point på
Hellerudsletta. Vi startet med
jubileumskonferanse med mange
påmeldte deltakere. Ordfører Jørgen
Vik ønsket oss velkommen og orienterte om Lillestrøms ruspolitiske plan.
Forbundsleder Inger-Christin Torp
fortalte om AEF som ruspolitisk talerør
gjennom 90 år. Bernt Torp orienterte om
at vi taper kampen innenfra – samfunn
og rus. Generalsekretær i Actis Inger
Lise Hansen tok for seg samfunnskostnader og konsekvenser av alkoholbruk.
Stortingsrepresentant og ruspolitisk
talsmann for Arbeiderpartiet Even Rød
orienterte om jobben med ny helhetlig
stortingsmelding om forebygging og
behandling av rusavhengige.

Sigurd Birkelund

Jubileumsmiddag

Det var gjester og medlemmer som
gledet seg til jubileumsmiddagen
med kulturinnslag, allsang og god mat.
Det åpnet med teater fra vårt konstituerende landsmøte 25. juni 1932.
Skuespillerne «Martin Tranmæl», «Einar
Gerhardsen» og «Tina Thorleifsen» var
fra Arbeiderbevegelsens kulturnettverk
i Østfold. Deretter en allsang før forretten, en nydelig fiskesuppe, ble servert.
John Johnsen har skrevet vår 90 års
beretning, og han fortalte utdrag fra
boka før hovedretten, hjort, ble servert.
Tove Johansen fra AOF Norge holdt
hilsningstale og ga oss et nydelig trykk
i gave.
Det var flere hilsningstaler bl.a. av
Bernt Bull, Sigurd Birkelund og Bjarne
Mostaul. Det ble nå en allsang og deretter spilte og sang Tor Karset for oss både
før og etter desserten. Det var nydelig
pannacotta til dessert. Vi hadde et eget
flott pyntet lokale til jubileumsfesten.
Her var vi i fred og ro, og kunne feire på
vår måte.
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LEDER

Gratulerer
med 90 års
jubileet kjære
AEF-venner!
Som dere ser av andre artikler
i dette nummeret av AEF-info
så hadde vi den store feiringen
av 90 års jubileet vårt 17.juni.
I den forbindelse gav vi også
ut en 90 års beretning som
vårt arbeidsutvalgsmedlem
John Johnsen fra Ål har æren
av at ble ferdig trykket og
delt ut til alle gjestene på
jubileumsfesten. Dersom noen
ønsker å kjøpe denne kan det
gjøres fra forbundskontoret,
prisen er kr. 150,- + porto.
Hva betyr vår stolte historie
for forbundet og ikke minst for
hvert enkelt medlem? Vi har all
mulig grunn til å reise nakken
og gi oss sjøl en klapp på
skuldra. Være stolte av alt det
praktiske solidaritetsarbeidet
dette forbundet har utført på
90 år.
Vi kan nevne noen eksempler:
- 50 år med leire for barn,
ungdom og enslige forsørgere
med barn som ellers ikke får
ferie
- Drevet varmestuer flere
steder, i Moss gjennom
sammenhengende 35 år
- Bidratt til at AKAN og Statens
Edruskapsråd så dagens lys
- Tiltak for arbeidsledige
- De glemte og gjemte barna
- Behandlingskjeden Rus-Nett,
hvor blant annet nesten 1400
fikk behandling på Rus-Nett
Solvang.
- Kafe Nettverket i Stavanger
har vært i drift i 25 år
- Ruspolitiske konferanser
- Stands og politisk
påvirkningsarbeid gjennom
blant annet høringer og
landsmøteforslag

Leirlederkurs

- Eldre og rus, besøk i
pensjonistforeninger og
konferanser

Leirene er så godt som
fulle, og noen har ventelister. For å kunne jobbe på
våre sommerleire bør man
ha deltatt på obligatorisk
leirlederkurs, og politi
attest må fremvises.
18–19. juni var årets leirledere samlet på X-Meeting
Point på Hellerudsletta for
spennede kursdager.

Vi hadde ikke greid dette
uten hver og en av dere!
Hundretusener av dugnadstimer
har vært lagt ned av våre
frivillige. I disse dager setter vi
i gang årets leirsesong – 6 uker
med leirtilbud som rundt 250
personer vil nyte godt av.
Har du lyst til å bidra til en
jubileumsgave til AEF kan du
verve et nytt medlem. Det kan
være et ungdomsmedlemskap,
et enkeltmedlemskap, et
familiemedlemskap eller et
kollektivt medlem. Send navn,
adresse, fødselsdata og type
medlemskap til post@arbef.no
Jeg vil avslutte med noen ord av
vår første forbundsleder Martin
Tranmæl:
«Vi trenger nu fornyelse i
våre rekker. Vi mangler tro,
tro basert på bevissthet og
klarsynthet, tro som kan ildne
og mane oss til kamp mot
utbytterne og uretten og for et
nytt og bedre samfunn.»
Martin Tranmæl var vår
veiviser til et bedre samfunn.
En riktig god sommer til dere
alle, så håper jeg mange
av oss treffes på høstens
organisasjonskonferanse.
Inger-Christin Torp
Forbundsleder

Det var spennede og viktige kursdager
på Hellerudsletta i juni.
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90 års kamp mot fylla
Arbeiderbevegelsens Rus- og
Sosialpolitiske Forbund (AEF)
runder 90 år, men er minst like
aktuelle nå som i 1932 da blant
andre kjemper som Martin
Tranmæl og Einar Gerhardsen
frontet bevegelsens kamp
mot fylla. I tillegg til å være
en spydspiss for en edruelig
livsstil sørger AEF for at
både enslige forsørgere,
barn og ungdommer får gode
ferieopplevelser helt gratis.
Forbundets hovedkontor ligger i
Sarpsborg, og det er ganske sikkert en
tilfeldighet at Sandesund er valgt som
lokasjon for kontoret. Men malplassert
er det definitivt ikke. Det er nemlig ingen
godt bevart hemmelighet at det i hine
hårde dager ble konsumert mye sterk
drikke i området ved Pæddekummen.
Etter sigende hendte det at både
sjauere og Borregaardsarbeidere
på lønningsdager ikke rakk helt
fram til familiene sine før seddel- og
myntposene arbeidsgiverne hadde
utdelt var tomme.

Seks sommerleirer
I dag handler det ikke lenger kun om
alkohol og flatfyll på lønningsdagen.
Rusbildet er mer sammensatt enn som
så. 90-årsjubilanten følger dog godt
med i tiden, og jobber utrettelig videre
med å hjelpe dem som trenger det. Ikke
minst er AEF en viktig bevegelse hva
angår forebyggende rusarbeid.
I tillegg har organisasjonen gjennom
50 år vokst til å bli hoffleverandør av
trygge og gode ferieopplevelser.

I jubileumsåret
kan AEF ønske
velkommen til
hele seks ulike
sommerleirer. To
av leirene er et
tilbud til ungdom
mellom 13- og
17 år. Stedet for
å skape gode
ferieminner for
nevnte er Ullerøy
leirskole.
Den
lokale
ildsjelen
og
A P- p o li ti ke r e n
I n g e r- C h r i s t i n
Torp har vært
forbundsleder
gjennom hele
2000-tallet.
Kai Robert Johansen og Inger-Christin Torp.
Med seg i forbundsstyret har
hun blant andre Kai Robert Johansen.
Sistnevnte er dessuten fagansvarlig for Givende arbeid
nevnte leirer. Det er følgelig også han Kai Robert Johansen, har som de
som arrangerer kurs for voksne som fleste sarpinger vet, sunget og spilt på
vil være med som frivillige ledere på utallige scener både i vårt langstrakte
kongerike så vel som i utlandet. Men
de ulike ferieklubb-ukene.
– Både offentlig støtte og ulike spon- i tillegg til musikken har læreren Kai
sorer og foreninger gjør det mulig for Robert årelang erfaring med barneoss å avholde gratis sommerleirer for og ungdomsarbeid. Nå håper at han
enslige forsørgere med barn i alle aldre, at det ville melde seg flere frivillige til
rene barneleirer og ungdomsleirer. Vi sommerleirene.
har igjen noen plasser på et par av – De vil bli gitt nødvendig opplæring, og
ferieklubb-ukene i sommer. Andre igjen jeg kan forsikre at det de som bruker ei
er allerede fulltegnet med ventelister, sommerferieuke til å bidra som ledere
på en av våre leirer vil få noen svært
sier Torp til Sarpsborg Arbeiderblad.
Foruten ungdomsleirene i Ullerøy blir givende og hyggelige dager, forklarer
det i år barneleir på Strandstua leirsted den blide entertaineren fra Grålum.
i Engelsviken. For enslige forsørgere
med barn er det Solbukta i Øyenkilen
som blir samlingssted.

UTDANNING STYRKER OG
ÅPNER MULIGHETER
Fagskoleutdanninger
Fagbrevutdanniger
Generell studiekompetanse
Helse- og oppvekstfag
Norsk for fremmedspråklige
aofostfold.no

69 13 04 10

HMS kurs
Datakurs
Reisespråkkurs
Jegerprøvenkurs
Båtførerprøven

ostfold@aof.no
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Edruelighetspolitikk i
etterkrigsårene
Av de spørsmål som fikk
bred plass på dette første
landsmøte etter krigen var
edruelighetspolitikken i
etterkrigstiden. Det ble innledet av sosialminister Svein
Oftedal. Han pekte på den
triste kjensgjerning at krigen
hadde hatt stor innvirkning
på folks innstilling overfor
alkoholen.
Brennevinsrasjoneringen og tyskerbrennevinet hadde hatt en demokratiserende virkning, og oppgaven var å
bringe tilstandene på dette området
til førkrigsforholdene, ja helst frem til
noe enda bedre. I sitt foredrag trakk
han opp de retningslinjene han mente
vi burde følge. I presse, Kringkasting
og film måtte vi legge opp en bred
kampanje for større folkeedruskap,
liksom vi samtidig måtte treffe tiltak
til effektiv organisering av fritiden og
legge forholdene til rette for alkoholfri
sosialistisk kultur.
Det ble vedtatt uttalelser bl.a sterk
begrensing av salgstider, et begrenset
antall pr kjøper og intet salg på lønningsdagen. Det ble videre henstilt at
alkoholomsorgen ble utbygget, at det
ble reist flere kursteder og at edruelighetsnemndene ble videre utbygget.

Opptakten til dannelsen av
AKAN
På landsmøtet i 1949 ble spørsmålet
om fredlysing av arbeidsplassen for
fyll et sentralt spørsmål. Det ble innledet av landslagets formann Martin
Tranmæl, og det ble gjort et vedtak
som viste til de retningslinjene LO
hadde vedtatt om edruelighetsarbeidet om å fredlyse arbeidsplassen for
alkoholtrafikk av enhver art.
Det ble foreslått nedsatt spesielle
arbeidsutvalg som skulle søke kontakt med de faglige instanser og med
landslagets avdelinger og distriktslag
som skulle bistå med å formidle
samarbeidet.

myndighetenes forskjellige tiltak.
Landslaget innflytelse ble særlig stor
da Nygårdsvolds regjering ble dannet i 1935.
Et av de store spørsmål var opprettingen av Statens Edruelighetsråd
og edruelighetsnemdene rundt om i
landet.
Helt fra starten knyttet Landslaget
et samarbeid med arbeideravholdslag i Norden og med Det internasjonale forbundet. På landsmøtet i 1934
ble spørsmålet om det internasjonale
samarbeide behandlet. Det ble besluttet at Avholdslandslaget skulle slutte
seg til Det Internasjonale sosialistiske
antialkoholforbund (ISA)Vi samarbeidet også tett med arbeideravholdslaSvein Oftedal
gene i Norden.
Utendørsstevner og agitasjonsmøter var i disse årene en viktig oppgave for Landslaget. Vi nevner at det
i Oslo ble holdt en rekke store stevner,
b.la. årlige stevner på Etterstadsletta.
Arbeidet blant barn og ungdom var
også en meget viktig oppgave. Det
var et tett samarbeid med AUF og
Det skulle vise seg at dette initia- Framfylkingen. Også samarbeide med
tiv hurtig førte til gode resultater når arbeiderkvinnenes sekretariat var
det gjaldt å skape edruelige forhold på meget intens disse årene. Vi peker her
arbeidsplassene.
Dette arbeidet fra landslagets side
skulle bli opptakten til dannelsen av
Arbeidslivets Komite mot Alkoholisme
og Narkomani – forkortet til AKAN –
ssom ble stiftet i 1963.

25 års jubileet
I 1957 kunne Arbeidernes
Avholdslandslag se tilbake på 25 års
virksomhet. Det kunne ikke holdes
noe landsmøte, da det i 1938 var
bestemt at landsmøtet skulle holdes bare hvert 3.år. Det ble utgitt en
jubileums beretning, og en rekke lag
hadde festmøter hvor jubileet ble
feiret.

Ragna Karlsen

på at arbeiderkvinnene nedla et spesielt arbeid når det gjaldt opprettelsen
av Edruskapsrådet og nemdene. De
var også aktive i arbeidet med alkoholfrie hoteller og restauranter. I proSentrale saker de første 25 år paganda for alkoholfri servering var
Dannelsen av Arbeidernes
Ragna Karlsen en ledende represenAvholdslandslag i 1932 skulle komme tant for Landslaget.
til å få stor virkning på den edruskapspolitikk som ble ført gjennom
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Med ønske om en riktig god sommer!

LO i Levanger

Vi støtter Arbeiderbevegelsen Rus-og
Sosialpolitiske Forbund og deres arbeid for
rusfrie soner bl.a gjennom tiltaket Barn og
unge.

Avd 9 - Nord
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Vi støtter Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske
forbund (AEF) og deres arbeid for rusfrie soner bl.a.
gjennom tiltaket Barn og Unge.

Båtsfjord
Leder: Ståle A. Olsen
Telefon: 977 64 493
E-post: hamningberg@hotmail.com

Avd 7 Sør-Vest

Vestfold og
Telemark
Arbeiderparti

Stavanger
Arbeiderparti

Kultur Oslo
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Avd 108

Sør-Valdres
Oslo

Vi kan hjelpe deg med alt
innen reklame og proﬁlering

Storveien 8, 1816 Skiptvet
tlf: 468 02 209 epost: hilde@ppnorge.no
Se våre hjemmesider for mer inspirasjon

www.ppnorge.no

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

Forbundssekretærens hjørne
Endelig er sommeren som
vi har ventet så lenge på
her! Noen av dere er kanskje
bortreist når AEF-info treffer
postkassen, men da har dere
noe å lese på når dere kommer
hjem.
Det har vært, og er, hektisk på forbundskontoret om dagen, noe det alltid
er når vi nærmer oss ferieavvikling.
På X-Meeting Point, gjennomførte
vi jubileumskonferansen vår den 17.
juni på dagen, og jubileumsmiddag
med mange flotte gjester og strålende
underholdning på kvelden. Samme
helg, 18. og 19. juni, gjennomførte
vi leirlederkurs for 19 engasjerte
leirledere som skal ønske alle leirdeltakerne velkommen til sommerleir
i juli og august. Vi har fått inn over
150 søknader til leirene våre. Leirene
for enslige forsørgere med barn har
vi i ukene 27, 28 og 30 på Solbukta
i Øyenkilen. I ukene 28 og 29 har vi
ungdomsleirene på Ullerøy i Skjeberg
og i uke 31 kommer barn i alderen 8-12
år til Strandstua i Fredrikstad. Pr. 22.
juni er det kun ungdomsleirene vi ikke
har venteliste på. Selv om vi nå ser
frem til å lade batteriene i sommer,
ser vi også fram mot høsten. Nå kan
vi reise rundt å informere om AEF, vi
kan ha fysiske konferanser og vi kan
stå med stand rund omkring. Vi kan

igjen besøke pensjonistforeninger med
informasjon om eldre og rus, og hvorfor
vi må være forsiktige med å kombinere
legemidler og alkohol.
21. til 23. oktober gjennomføres
den årlige organisasjonskonferansen.
I år skal vi besøke Larvik, nærmere
bestemt Quality Grand Farris. Noen
husker kanskje at vi var der i 2015
også?
Dersom du er litt nysgjerrig på hva
som foregår på organisasjonskonferansen, eller til og med kan tenke deg
å delta, ta kontakt med laget ditt for
en prat. Tilhører du ikke et lag, eller
er usikker på om du gjør det, kan du
kontakte oss på forbundskontoret, så
finner vi det ut. Vi er alltid glade for
å få nytt blod inn i organisasjonen og
sitter du og føler på at du kunne tenke
deg å være mer aktiv, så nøl ikke med
å ta kontakt. Kanskje kjenner du noen
som har et ønske om å engasjere seg

også? Da synes jeg du skal verve denne
personen. For, etter så lang tid med
Corona og restriksjoner, har vi fått en
medlemsnedgang på grunn av at det
er vervet for få nye medlemmer. Det er
medlemmene som gjør at vi eksisterer!
Hjelp oss å bli flere så organisasjonen
kan vokse.
HA EN RIKTIG FIN SOMMER OG NYT
LATE DAGER!
Trine Lund
Forbundssekretær

Vi ønsker
alle en
riktig god
sommer!

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, Waldemar Aunesveg 14 B, 7027 Trondheim
Tlf 959 39 096 / e-post: annenorskag@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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