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Vi gratulerer Arbeiderpartiet med et godt valg, og nå blir 
det regjeringsbytte. Nå blir det spennende fremover over 
hvilken regjering vi får. Støres drømmeregjering er AP,SP 
og SV. Vi gleder oss til 4 år med Jonas Gahr Støre som 
statsminister. Flere lokallag har deltatt i valgkampen 
med stand og postkasseaksjoner.

Vi arrangerer høstleire i uke 40 og 41 på 
Strandenga på Biri for barn 9 – 12 år. Invitasjoner 
er gått ut til aktuelle påmeldende instanser.
Det ble ingen høstleir i fjor grunnet corona, så vi 
gleder oss veldig til å ønske barna velkomne til 
høstleir.

Vellykket leirsesong

V
i hadde fire fantas-
tiske uker med seks 
sommerleire. En bar-
neleir på Strandstua i 

Fredrikstad med 23 deltakere.  
Her fikk barna en uke fylt med 
aktiviteter og moro. De var på 
to utflukter og vennskapsbånd 
ble knyttet. Vi hadde to ung-
domsleire på Ullerøy leirskole i 
Sarpsborg. Det var til sammen 
37 ungdommer som deltok.  
Hver leir hadde to utflukter. 
Mange av deltakerne har vært 
med i flere år. Vi hadde tre leire 
for enslige forsørgere med 

barn på Solbukta i Fredrikstad. 
Det var 53 foresatte med til 
sammen 108 barn som deltok. 
Også her var det to utflukter 
pr leir. Det er fint å se hvordan 
alle koser seg sammen, og 
blir kjent med noen kanskje 
for livet ut. Barna koser seg 
og foresatte får slappet av 
litt og kost seg på ferie med 
barna. Det var til sammen 30 
leirledere på sommerleirene. 
Noen var med på flere leire. 
Vi takker alle for en fantastisk 
innsats. Uten dere kunne vi 
ikke arrangert sommerleire. 

Høstleire på Biri

Valget 2021

Verdens overdosedag
Sarpsborg AEF markerte denne 
dagen 31.august med stand i 
sentrum. Marianne Bjørnstad, 
Trond Ivar Hansen og Line Olsen 
deltok. Dette er en viktig dag å 
markere da det i 2020 var hele 
324 narkotikautløste dødsfall. 
Dette er det høyeste tallet 
siden 2001. Svært sterk heroin 
og pandemi-restriksjoner kan 
være blant forklaringene. Moss 
AEF markerte også dagen.
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Kjære medlem
En tøff valgkamp er 
overstått og igjen 
kan vi glede oss 
over en rødgrønn 
regjering i Norge. 
Vi tror på en bedre 
politikk for vanlige 
folk og en politikk 
for forebygging, 
behandling og 
ettervern som henger 
sammen. Gratulerer 
til vårt medlem Jonas Gahr Støre som 
kommende statsminister.

AEF skal gjøre vårt i høringer og innspill til 
politisk ledelse slik at du og regjeringen husker 
på oss.

31.august markerte vi igjen overdosedagen 
og mintes alle mennesker som har gått bort 
etter en rusmiddeloverdose.  I Norge har vi en 
nullvisjon for overdoser, men vi er likevel langt 
fra målet. Vi har nå det høyeste antall døde på 
20 år – 324 døde i fjor. Størst økning der Covid-
19 restriksjonene har vært flest. Vi minnes dem 
alle.

Forebyggende arbeid blir bare viktigere og 
viktigere og herunder også frivillighetens rolle 
i forebyggingsarbeidet. I forberedelsene til 
neste års Actis-kongress har AEF fått æren av å 
lede arbeidsgruppa som skal utarbeide det nye 
utkastet til forebyggingsplattform for Actis som 
kongressen skal behandle i april 2022. Dette er 
en oppgave jeg som forbundsleder gleder meg 
enormt til.

For oss i AEF vil denne høsten og våren 2022 
dreie seg om å gjenreise organisasjonen etter 
pandemien. Kan du hjelpe oss med å verve et 
medlem eller to blir vi veldig glade.

Første store aktivitet blir organisasjons-
konferansen i oktober hvor vi gleder oss til og 
treffes og bidra til videreutvikling av AEF.

Som dere også ser annet sted i dette 
nummeret av AEF-info planlegges det et 
organisasjonskurs 12-13.februar hvor vi inviterer 
tillitsvalgte i laga, alle nye medlemmer siden 
2019 og alle ungdomsmedlemmer.  Invitasjon 
kommer snart og vi håper mange setter av 
datoene og blir med!

Jeg ønsker alle en aktiv og fin høst.

Inger-Christin Torp 
Forbundsleder

Årets organisasjonskonferanse er fra 22-24.
oktober på Clarion Hotel & Congress  Oslo 
Airport. Vi gleder oss til spennende dager 
sammen. Her blir det mange diskusjoner, 
innledere og gruppearbeid. Hvert lag kan 
melde på 2 personer pluss  forbundsstyret  
og kontrollkomiteen.

Organisasjonskonferanse

Arendalsuka

AEF stod på stand i Arendalsuka fra tirsdag 17. 
august til torsdag 19,august. Arendalsuka er et 
fantastisk sted å få vist seg frem. Her er det mange 
organisasjoner samlet på et sted, og her kan man 
knytte  mange kontakter. I år var det også valg, og 
det var mange fine debatter å følge. Fra oss deltok 
Anne Sollie Hem, John Johnsen og Trond Ivar 
Hansen.

Eldre og rus
Her er det planlagt følgende konferanser:
Arendal, 15. september og Stavanger 28. 
september. Det skal også være konferanser i 
Sarpsborg og Ski. Datoer er ikke fastsatt ennå. 
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Vi retter en stor takk til alle 
næringsdrivende har støttet leirene 
våre for barn, ungdom og enslige 
forsørgere med barn i sommer. Vi 
er veldig glade for at dere deler vårt 
engasjement for barn og unge, og for 
at de får et ferietilbud. Takk til følgende 
næringsdrivere for at gjennomføringen 
av årets leire har vært mulig:
Kiwi: Ørebekk, Råbekken, Lisleby, 
Årum, Kråkerøybrua, Kurland, 
Borgenhaugen,  Sandbakken, Borg, 
Råde, Frydenberg, Kråkerøyhallen, 
Onsøy,  Grålum og Elingaardkilen.

Rema 1000: Skjeberg, Stadion, 
Tunejordet, Sellebakk, Amfi Borg, 
Hvaler, Fredrikstad Øst og Iseveien. 
Coop Extra: Iseveien, Glommen 
Brygge, Ørebekk, Kurland, Manstad  
og Yven. Coop Prix: Råde og Torsnes.
Meny: Ørebekk og Østfoldhallen.
Joker: Agentgata og Vikane Gressvik.

Fasvo Bakeri, Nortura, Hansa Borg 
bryggerier, Prozo,  Brynildsens 
fabrikker, Europris hovedlager, Gosh 
Farup.

Vi var også i år på Frøystadtunets 
omsorgsboliger og det kom hele 
54 stykker, og vi tenkte Oi det var 
mye mer enn vi hadde tenkt skulle 
komme.

Bunnpris ROA, Kiwi Grua og Kiwi 
Roa sponset pølser med tilbehør til 
grilling masse frukt og god drikke. 
Frøystadtunet sponset kaffen til 
kakene som styrets medlemmer 
hadde bakt. 

Vi hadde laget en liten postløype 
med spørsmål fra hjemmesiden 
til AEF. Beboere med ledsagere 
fra Frøystad og Harestua boliger, 
pårørende og ansatte koste seg med 
løypen som var på 10 poster.

Alle fikk utlevert hvert sitt nett 
fra AEF med reklamemateriell fra 
AEF, Kiwi, Bunnpris, brosjyren fra 
Actis om Dette mener partiene om 
ruspolitikken.  Vi grillet , koste oss, 
drakk kaffe og spiste kake. Så hadde 
vi loddtrekning og alle som var 
der fikk gevinst ordnet av styret i 
Oppland AEF. Tilbakemeldingene fra 
beboere, ledsagere og ansatte var 
kjempebra, de koste seg og gleder 

seg allerede til neste gang.
 Vi i Oppland AEF rekruterte 2 nye 
medlemmer, hvor den ene var med 
på aktivitetsdagen til Oppland AEF.
 Vi i styret gleder oss også til neste 
arrangement. 

Alle nye medlemmer fra 
2019-2020 og 2021 samt 
ungdomsmedlemmer, laga og 
tillitsvalgte i forbundet inviteres. 
Sett av datoen – invitasjon 
kommer.

Takk for all hjelp!

Oppland AEF arrangerte 
aktivitetsdag for 3. gang

Lions Club Sarpsborg/Tune bevilget kr 10 000 
Lions Club Lillehammer bevilget kr 2000
Lions Club Borg bevilget kr 10 000

En stor takk til følgende 
Lionsklubber:

Kurs 12-13/2-2022

Høring om endringer i alkoholloven 
og alkoholforskriften
Helse- og omsorgsdepartementet 
sitt høringsnotat vedrørende forslag 
til endringer i alkoholloven og 
alkoholforskriften, der det foreslås 
å innføre fleksibilitet i grensen for 
alkoholinnhold (alkoholholdig drikk 
gruppe 1).

Arbeiderbevegelsens Rus- og 
Sosialpolitiske forbund mener at 
salg av alkoholholdig drikk over 
3,5 volumprosent hører hjemme i 
Vinmonopolets utsalg. Av den grunn 
mener vi at det ikke må gis fleksibilitet 
i grensen for alkoholinnhold med +0,3 
volumprosent, da dette vil kunne 
være starten på stadig økning av 
alkoholinnholdet.

Høring: Revidering av «forskrift 
om faste grenser for påvirkning av 
andre berusende eller bedøvende 
middel enn alkohol m.m.
Samferdselsdepartementet sendte på 
høring forskrift om endring i forskrift 
20.januar 2012 nr. 85 om faste grenser 
for påvirkning av andre berusende eller 
bedøvende middel enn alkohol.

AEF mener det ikke er forenelig å 
føre motorisert kjøretøy når en er 
påvirket av et stemningsendrende 
middel. 
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Forbundssekretærens hjørne
Høsten er i anmarsj og vi har lagt bak 
oss en flott sommer med 6 nydelige 
uker med sommerleirer. Foran oss 
venter høstleirene hvor vi inviterer barn 
fra 9 til 12 år til Biri. Det gir en enorm 
glede når vi i ettertid oppsummerer og 
ser hvor mange familier vi gleder i løpet 
av et år. Ja, selvsagt skulle vi gjerne 
hatt mulighet til å tilby mange flere et 
ferieopphold sammen med oss, men 
når høstferien er over vil jeg tro vi har 
gledet noe over 250 hjerter rundt om i 
Norges land.

Det er godt å se 
at samfunnet åpnes 
igjen, og det er så godt 
å møte folk ansikt til 
ansikt igjen. Fysiske 
konferanser, møter i 
pensjonistforeninger, 
organisasjonskon-
feransen som er 
rett rundt hjørnet… 

Varmestua i Moss AEF og kafénettver-
ket i Stavanger AEF som snart er tilbake 
til normalen. Mange vil nok fortsatt 
være forsiktige og antibac har kanskje 
kommet for å bli? Den nye normalen 
blir kanskje aldri som før 2020, men 
sakte men sikkert kan vi forhåpentlig 
vis legge pandemien bak oss.  

Vi håper også at vi snart kan blåse liv 
i alle lokallagene våre rundt om i landet. 
Det ble jo stiftet noen nye lag rett før 
og under pandemien som aldri fikk 

startet arbeidet sitt, så nå 
håper vi at vi kan kjøre på, 
planlegge aktiviteter og 
være ute blant folk igjen.

Håper dere får en nydelig 
høst, så møtes vi kanskje 
etter hvert?  

Trine Lund
Forbundssekretær

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

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

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

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

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

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

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

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

Anne E. Norskag, Romoslia 19B, 7029 Trondheim 
Tlf 959 39 096 / e-post: annnord@vktv.no

Renate Van Gemert, Skilsøveien 376, 4818 Færvik 
Tlf 948 28 657 / e-post: agder.aef@gmail.com

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

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

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

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

Forbundsstyret 2020-2024

Forbundskontoret

Vi minnes  
Bjørn Hæhre  

I juli fikk vi det triste budskapet 
om at Bjørn Hæhre var gått bort 
3.juli.

AEF har veldig mye å takke 
Bjørn for, han var tillitsvalgt 
i en årrekke både som leder 
av sitt lokallag i Modum, 
forbundsstyremedlem fra 
1982 til 1996 og fra 1996 
frem til landsmøtet i 2012 var 
han medlem av forbundets 
kontrollkomite. Han var også 
en viktig forkjemper for 
barneleirene og var mange år 
med som leirleder.

Bjørn deltok alltid med liv og 
lyst i debatten på våre møter, 
organisasjonskonferanser og 
landsmøter. Det var verdt å lytte 
til hans sterke og klare budskap.

Vi takker Bjørn for all tid han 
brukte for AEF og våre tanker går 
til hans familie.
Hvil i fred!
Inger-Christin Torp
Forbundsleder

Ruspolitiske konferanser
Vi gleder oss til høstens 
konferanser. Vi håper det nå blir 
mulig med fysiske konferanser 
igjen. Det er planlagt 8 
ruspolitiske konferanser med 
ulike temaer. 14.september 
var den første konferansen i 
Arendal med Ungdom og rus som 

tema. Deretter er det Notodden 
26.oktober, Tønsberg 27.oktober, 
Harstad 2. november, Tromsø 
4. november, Lillehammer 
9.november og Trondheim og 
Fredrikstad. De to siste er ikke 
dato bestemt ennå.
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