
 

 

 

 

Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund  NR  2/2015 

BARNAS FERIEKLUBB/AEF TILBYR FOR FØRSTE GANG GRATIS BARNE- OG 
UNGDOMSLEIRE DENNE SOMMEREN ! 

Denne muligheten har vi fått takket være at vi fikk tilslag på vår søknad om fattigdomsmidler fra BUF-dir. Tilbudet er 
sendt ut til kommunene og hjelp oss gjerne med å spre det glade budskap. Det er fortsatt ledige plasser på leirene. 

Leirene finner sted: 

Barneleir i uke 29 fra 13 til 19 juli på Strandstua ved Fredrikstad 

Ungdomsleir i uke 30 fra 20 til 26 juli på Ullerøy i Sarpsborg 

Ungdomsleir i uke 31 fra 27.juli til 2.august på Ullerøy i Sarpsborg 

En god gjeng godt skolerte leirledere gleder seg til å ta imot. Leirlederkurs ble gjennomført 30 og 31.mai. 

Mer informasjon får du ved å ta kontakt med forbundskontoret. 

            

AEF ARRANGERTE ORGANISASJONSKURS FRA 11-12.APRIL I FREDRIKSTAD 

I helga 11 og 12 april arrangerte AEF organisasjonskurs i Fredrikstad hvor tillitsvalgte fra laga og forbundsstyret var 
invitert. Det ble et matnyttig og viktig kurs hvor vi blant annet gav opplæring i tale og debatt teknikk, hadde 
innledning om Arbeiderpartiets forslag når det gjelder rus ved Tove Karolin Larsen fra stortingsgruppa og jobbet med 
de tiltak/prosjekter som AEF jobber med. 

 

                                                                                                          Forbundsstyret og kontoret ønsker 

                                                                               dere alle en  riktig god sommer ! 

 

                                                                                  



 

Hei alle sammen 

Tida flyr, nå nærmer det seg  

Sommeren igjen.  AEF er i 

En god stim når det gjelder økonomiske tilskudd – og  

dermed muligheten til å starte aktiviteter. 

Vi har fire prioriterte områder hvor det skjer mye: 

Ruspolitiske arbeid – det er hittil vervet rundt 125 nye 
medlemmer i 2015 og vi blir mer og mer synlige ute.  I 
løpet av høsten vil det bli arrangert 10 ruspolitiske 
konferanser, disse er nå ferdig planlagt. 

Eldre og rus – her er det produsert to brosjyrer, en 
generell og en spesielt for profesjonene.  9 og 10 juni 
hadde vi stand under Pensjonistforbundets landsmøte 
på Gardermoen.  Mange av våre medlemmer bidrar 
med å spre informasjon om problematikken. 

Barn og Unge – tiltaket preges av mye flott aktivitet.  
Det er laget ny reklamefilm og ny logo.  Gruppe har 
vært i gang og flere planlegges for høsten. Det har 
vært arrangert flere frokostmøter i samarbeid med 
samarbeidene organisasjoner og tiltaket vil være synlig 
på stands under Arendalsuka. 

Barne- og ungdomsleirene er omtalt ellers i dette 
nummeret. 

Til høsten samles vi til organisasjonskonferanse fra 16-
18 oktober i Larvik, og det gleder jeg meg til. 

Så vil jeg ønske alle våre medlemmer og sympatisører 
en riktig god sommer og takke for innsatsen så langt. 

Vi er på rett vei ! 

Inger Christin Torp   

Forbundsleder 

 

MATERIELL SOM KAN BESTILLES 
FRA FORBUNDSKONTORET : 

Vervebrosjyrer 

Barn og Unge brosjyrer 

Eldre og rus – generell brosjyre 

Eldre og rus – for profesjonene innen helse 

Vi har også fortsatt 75 års beretninger på lager. 

 

 

 

VI BEKLAGER 

Forbundskontoret beklager at noen av dere som har 
mottatt purring på kontingent ikke skulle hatt den 
fordi dere hadde betalt.  Det var skjedd en feil med 
innbetalingene på en bestemt dato som forårsaket 
dette. 

 

NEI TIL FORDEKT ALKOHOLREKLAME – JA TIL 
ADVARSELSMERKING AV ALKOHOL 

Norsk alkoholpolitikk har som overordnet målsetting å 
begrense de samfunnsmessige og individuelle skader som 
alkoholbruk kan medføre. 

Alkoholreklameforbudet er et at flere virkemidler i dette 
arbeidet.  All reklame for alkoholholdig drikk er forbudt. 

Med reklame forstås enhver form for 
massekommunikasjon i markedsføringsøyemed, herunder 
reklame i trykt skrift. 

Hva da med alle vin- og ølreportasjene i aviser og ukeblad ? 

Hvorfor foretar ikke Helsedirektoratet seg noe her ? 

Stortingsmelding 30 «Se meg» var klar på at det er viktig å 
redusere forbruksdrivende informasjon om 
alkoholprodukter.  Redaksjonell omtale av alkoholholdig 
drikk har uheldig effekt på holdninger, drikkemønster og 
forbruk. 

 Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund (AEF) 
krever en strengere håndheving av reklameforbudet og en 
advarselmerking av alkohol på linje med den som trykkes 
på tobakksprodukter. 

LANDSMØTET 2016 

Neste år er landsmøteår, og i den forbindelse skal 
forbundsstyret tidlig på høsten fastsette hvilke temaer 
som det skal vedtas manifester og programmer på. 

Dersom noen av dere har innspill/forslag mottas de med 
takk innen 15 august. 

 

 

 

 

Med ønske om en flott og solrik sommer! 

Vi støtter Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske 
forbund(AEF) og deres arbeid for rusfrie soner bl.a. gjennom 
tiltaket Barn og Unge, ruspolitisk arbeid, prosjektet eldre og 
rus og Barnas Ferieklubb - leire for barn og ungdom. 

 

Med ønske om en flott og solrik sommer! 

Vi støtter Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske 
forbund(AEF) og deres arbeid for rusfrie soner bl.a. gjennom 
tiltaket Barn og Unge, ruspolitisk arbeid, prosjektet eldre og 
rus og Barnas Ferieklubb - leire for barn og ungdom. 

 

Vi ønsker dere en morsom og solrik sommer!
Vi støtter Arbeiderbevegelsenes rus- og sosialpolitiske forbund (AEF) og  

deres arbeid for rusfrie soner bl.a. gjennom tiltaket Barn- og Unge, ruspolitisk arbeid, prosjektet eldre og rus 
og Barnas Ferieklubb – leire for barn og ungdom.
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Med ønske om en flott og solrik sommer! 

Vi støtter Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske 
forbund(AEF) og deres arbeid for rusfrie soner bl.a. gjennom 
tiltaket Barn og Unge, ruspolitisk arbeid, prosjektet eldre og 
rus og Barnas Ferieklubb - leire for barn og ungdom. 

... ”Jeg skal sykle hjem i mørket jeg nå”...
Var det mørkt? Ikke ute, men for en gutt var det mørkt. 
Han ville så gjerne bli sett! 

Det er så utrolig viktig å vite at ikke alle blir sett. 
Vi går nå mot en sommerferie. Og det er ikke alle barn 
som får et avbrekk fra sitt hjemme miljø.
Når andre drar på ferie er de igjen med sin hverdag. 
En hverdag som er mørk fordi solen skinner ikke 
innvendig. Selvom solen skinner ute, er det mange som 
ikke ”ser” den. Mens andre spiser is og kjører karusell. 
Kjører disse barna også karusell, men det er i en 
berg og dalbane av følelser, håp og fortvilelse.

Noen hendelser setter dype spor og inntrykk.. 
Inntrykk som forteller og bekrefter viktigheten av å 
skape arenaer for barna våre..

....”Men jeg kan sette på lyset på sykkelen min da slik 
at noen ser meg!
Da kommer jeg trygt igjennom gatene.. Har hatt det så 
fint her jeg!”....

Lyset på sykkelen gjennom de ”mørke” by gatene sier 
så mye mer!
Gutten med plastposen i hånden med sine joggesko, 
hadde hatt en kjempe fin kveld med idrett han ikke 
hadde kunne prøve før! 
Idretten handler om så mye mer enn en resultater. 
Spesielt når hverdagen flyter over til ferietid.
Det handler om inkludering, samhold og trygghet! 

Det ligger noe i det afrikanske ordtaket: ...
det tar en hel landsby for å oppdra et barn!...
Alle kan gjøre en forskjell for det ene unike barnet, 

som det finnes kun et exemplar av i hele verden. 
En arena med andre barn og ungdommer, og ikke 
minst voksne som sier: ”velkommen til oss! ” 
De ”mørke” by gatene blir ikke fullt så skumle lengre, 
fordi lyset på sykkelen viser vei og barnet har blitt sett!

Vi må gi barn trygghet, bli sett. Vi må være den trygge 
havnen i en ellers hektisk hverdag, der det å være bra 
nok, se bra nok ut, prestere. Det er KRAV etter KRAV. 
La barn få ha arena der de får mestring. 
La barn få være barn, bli sett, la oss klappe de frem i 
”toget” til voksenlivet.

Jeg møter mange mennesker i idretten og i jobb. 
Noe utadvendte, andre beskjedene. 
Noen prater fort og går fort, andre prater sakte 
og går sakte. 
Det er barn, søsken, foreldre, besteforeldre 
og oldeforeldre. 
Uansett, ulike, og alle helt unike hver og en av dem. 
Og alle har noe å bringe til bordet! 
Alle har et inneboende potensiale. 
Alle er gode på noe! La oss heie de frem, la oss gi barn 
en arena der de kan få mestre og bare være bra nok. 
Der man ikke MÅ ha de rette merkene av utstyr for 
å kunne delta. Vi voksen har et ansvar. Vi har et ansvar 
å senke listen for at barn kan delta. Vi har et ansvar 
å inkludere. Det handler om å se det ene barnet.
 
Jeg opplever at vi voksne i møte med barn ofte har 
fasit i hånd på hvordan ting bør, skal, må være. 
Og det er vell og bra. 
Vi skal være den trygge havnen i møte med barn og 
unge. Være kompasset på den noen ganger kronglete 
stien, med navn - livet. 

Se meg, inkluder meg! Jeg trenger deg.



Vi skal være en inkluderende og trygg voksen, 
som viser vei. Og som BRYR OSS OM.
Men vi må også våge i større grad å sette pris på 
forskjellene, det er det som skaper et bra fellesskap. 
Vi må ikke glemme og la barn være barn. 
Ingen må se et barn etter en mal. 
La hver og en være seg selv, ha det høyt under taket, 
barn er og skal få være ulike på sin unike og noen 
ganger sære måte... 
Og vi voksne skal klappe frem, inkludere og invitere 
ALLE inn

Vi har alle en sekk på ryggen, noen med overvekt av 
dårlige opplevelser. Vi som voksne har et ansvar å løfte 
barn.
Jeg kjenner meg igjen og vet hvor viktig idretten var for 
meg. En arena der jeg følte jeg kunne, der jeg var med 
venner, der jeg hadde voksne som så meg.

Alle ha vi vel følt oss liten… 
Husker godt min første håndballtrening som 9 åring... 
Stor på en måte, men veldig liten på en annen.. 
Den store hallen, de andre ”store” barna, den store 
baggen, det store målet og den store ballen
Ja alt var stort, uten lille meg..
Ja var jeg liten? i størrelse var jeg nok det… Men i iver, 
pågangsmot og innsats var jeg stor
Jeg gikk bort til treneren, rakk fram hånden og sa: 
” hei, jeg heter Terese”. Mot. Og ikke minst, en voksen 
person som stod der full av varme og trygghet. 
Treneren SÅ MEG!
 Ja, uansett alt det som var stort rundt meg inkl.
 forventningsfulle foreldre.. Følte jeg meg akkurat stor 
nok… Den varme hånden, og det trygge smilet fra 
treneren, gjorde at det skumle rundt som var så stort, 
ble litt borte… Og jeg hadde plutselig lagvenninner  
rundt meg, vi var barn som kom med de samme 
forventningene og ble møtt av en som inkluderte oss 
alle..
 
Det gjorde ikke noe om ballen var altfor stor, heller 
ikke de nye knebeskytterne, for jeg følte at var blitt sett 
og tatt vare på.. som jeg tror ut ifra smilene, de andre 
barna følte også..
 
Vi var blitt inkludert, uansett størrelse, utseende og 
bakgrunn.. vi ble mottatt med likeverd..
Vi fikk alle utløp for vår fantasi, mestringsbehov å 
hygge.
 

Som den gangen har vi voksne også i dag ansvar for 
å ta barn på alvor, se dem og la barn være barn på og 
utenfor banen. Det er ikke vi voksne som spiller, 
vi er STØTTEspillere på gode og litt vondere dager. 
Uansett må vi gi barn mestring uansett stedet. 
Alle trenger påfyll og utvikle seg - vi må ta barn 
på alvor.
Før vi vet ordet av det, har barnet forsvunnet langt 
inn i en voksen og spiller på et dame/herrelag.
Vi må legge til rette for at barn utvikler seg til 
selvstendige, trygge mennesker, som tørr å stå opp for 
seg selv og si fra når ting ikke er bra.. 
Og ha svar og være stolte av beundring, når de har 
spørsmål.
La barn føle det er deres dag hver dag , 
se og hei de frem.

Alle strever vi for å skape et godt liv for oss selv og 
våre egne. Slik er vi mennesker. 
Men hele vår ide er at vi tilhører et fellesskap. 
Der vi tar felles ansvar. Der jeg vet at noen stiller opp 
for meg når det trengs. At vi er med på noe større - 
denne enkle setningen - at ingen får det dårligere ved 
at alle får det bedre - og at vi har et felles ansvar for å 
trekke i den retningen.
 
Det godt å ha familie og gode venner rundt seg. 
Ofte er det nok å vite at det bare er noen der. 
En liten historie om Ole Brumm og hans venn Nasse 
Nøff sier noe om hvor viktig det er å vite at noen bryr 
seg. Nøff gikk forsiktig nærmere Brumm. «Brumm!» 
hvisket han. «Ja, Nøff?» ’Ingenting’, sa Nøff og tok 
labben hans. «Jeg ville bare være sikker på at du 
var her.»
For de fleste av oss er vennskap en viktig støtte i livet. 
En venn er en som er der når du trenger det. En venn 
er en som kjenner svakhetene dine og likevel er glad i 
deg.

Nå er hverdagen her... 
Og takk for det.... 

Vi fleste sier tommel opp selvfølgelig for en pause, 
timeout fra hverdagen og ekstra god tid med familien.

Vi trenger alle fri og lade batteriene.
Men et sted der ute sitter det barn , en mamma, 
en pappa som synes denne felles tiden ikke er noe ok!

              Forts. neste side >>



Ja som faktiske trenger en timeout fra akkurat den 
tiden, fordi de gruer seg, de ønsker at hverdagen er 
der og om ikke bare den er trygg og god, er det trygger 
rammer enn i denne ”nå koser vi vårs” tiden.

Jeg sier tusen takk og heier på alle de som skaper 
arenaene for barn og unge!

Som en idrettsmamma opplever jeg at en trening ikke 
nødvendigvis bare er en trening for å oppnå resultater. 
Men et møtepunkt der man treffer venner, svetter, 
skravler og ikke minst har sin trygge havn!

Nå som sommeren står for dør må vi ta innover oss at 
ikke alle har muligheten til reiser, hotell eller dyre 
merkeklær.
Men vi kan være med på å skape muligheter på 
arenaer der alle kan delta. 
Det kan være å telte i skogen, en fotballkamp på løkka, 
en skitur, en skøytedag med bål, sove under åpen 
himmel med venner der det er kun stjerne på 
himmelen man teller ikke antall stjerner etter 
fasiliteter og standard.
Bry deg!

Vi må ha mot og vilje til å bry oss! Aldri gi opp å finne 
nye muligheter, spesielt for dem som trenger noe 
ekstra i hverdag og ferie. 
Skap arenaer der alle kan delta uansett bakgrunn, 
ferdigheter og økonomi. 
Den største trussel mot rettferdighet er likegyldighet, 
eller at vi ikke tørr å se.
... Bra gjort er bedre enn bra sagt ... 
Vi må bry oss ved å tørre å se og handle! 
Vi har alle et ansvar. 
Vi må ikke komme i den situasjonen at barn stiller 
spørsmålet... 

Hvorfor var det ingen som så meg?... 
Å bry seg koster, men likegyldighet koster mer! 
Uteblir barn fra trening, bursdag, sosiale kvelder 
ta kontakt. Ta en tlf og hør. 
Inviter alle med, og inn! 
Vi voksen har et ansvar. Ikke la et barn utestenges 
fra bursdager, sett ned gavejag og status. 
Vi må sikre oss at et barn ikke står igjen når alle andre 
har felles’n.

Bry deg!

Ønsker alle en sommer der vi alle føler at alle er med 
du, jeg, barn, voksne – sammen er vi VI.

Hilsen
Terese Thulin

Terese Thulin, 43 år, 3 barn.
Utdannet helsefaglig. 
Jobbet mange år i tiltak tilknyttet rusomsorgen i 
Sarpsborg kommune. 
Leder tiltak for vanskeligstilte og arbeidsavklaring.
Sittet som bystyrerepresentant for Ap i Sarpsborg i 4 år. 
Jobbet innen kriminalomsorgen med ettervern. 
Foredragsholder.
Utdannet trener. 
Og vært trener for barn og unge i 20 år. 
Selv aktiv på høyt nivå.

HUSK PÅMELDING TIL 
ORGANISASJONSKONFERANSEN

I lagssending som vil bli sendt ut rundt St.hans vil det
komme formell innkalling til årets 
organisasjonskonferanse som finner sted i Larvik fra 
16-18 oktober. Sett av datoene.

Påmelding innen 15 august til post@arbef.no

HILSEN FRA EN ORDFØRER

Over år har vi sett at alkoholforbruket generelt i 
befolkningen øker. Det er bekymringsfullt. 

Heldigvis er tendensen blant ungdom at forbruket går 
ned, noe som lover bra for framtida. Godt og målrettet 
holdningsskapende arbeid i skolene våre og på 
fritidsarenaene til barn og ungdom, har gitt resultater, 
og det skal både frivillige organisasjoner, ansatte i 
kommunen og foresatte ha en stor takk for ! I den 
voksne befolkningen har dessverre over 10% et 
skadelig forhold til alkohol. De negative 
konsekvensene av alkoholbruk koster samfunnet over 
20 milliarder hvert år. Dette forteller oss at det er viktig 
at vi opprettholder en relativt restriktiv alkoholpolitikk 
med tydelige grenser og rammer for hva som skal 
tillates. 

Arbeiderpartiet er opptatt av å ha en slik politikk. I vårt 
program tydeliggjør vi bl.a. at vi vil verne om 
Vinmonopolets viktige samfunnsrolle både når det 
gjelder salgs- og markedsføringskontroll av alkohol i 
Norge. Dagens samfunn er veldig åpent. 
Tilgjengeligheten er større enn noen gang, og av stor 
betydning spesielt med tanke på forebygging. I Skien 
kommune har vi i vår «Alkoholpolitiske 
handlingsplan» sterk fokus på forebygging. For oss er 
det en målsetting å redusere de skadevirkningene 
alkoholforbruket påfører den enkelte, deres familier og 
samfunnet. 

Vi er opptatt av å ha en levende by og et levende 
sentrum. Vi har mange store arrangementer i byen vår 
som trekker til seg folk i alle aldre. Det er viktig at alle 
skal få lov til å kjenne seg velkommen, både barn, unge 
og voksne. Som vertskap har vi sett det nødvendig å 
sette noen grenser for alkoholbruk og håndtering av 
dette. Hensynet til barn og unge gjenspeiles i hele vår 
handlingsplan. 

Noen synes kanskje at vi til tider er vel restriktive på 
enkelte områder. Men vi mener det er nødvendig. 

Det sies at den beste måten å betale for en god 
opplevelse, er å nyte den. Vi vil at alle skal nyte byen 
vår. Hvordan man nyter best er opp til den enkelte, 
men vi skal legge til rette for at alle skal ha muligheter 
til å benytte seg av mulighetene og festlighetene byen 
vår byr på. Alle skal føle seg velkomne til Skien ! 

Vi ønsker dere lykke til med det flotte og viktige 
arbeidet dere gjør ! 

Hedda Foss Five 

Ordfører i Skien kommune 

PLANLAGTE  RUSPOLITISKE 
KONFERANSER HØSTEN 2015: 

Det vil komme en fullstendig oversikt i lagssending før 
ferien tar til for fullt, men dette er foreløpig helt 
spikret: 

Sarpsborg 25.august 

Jessheim 25.august 

Oslo 26.august  

Ålesund 10.september   

Bergen 14.oktober 

Larvik 16 oktober 

Stavanger 28 oktober 

Alta 28 oktober 

Hamar 4.november 

Tromsø 12.november 

Follo 25 november 
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Forbundsstyret 2012-2016 

Inger Christin Torp, Gangveien 4, 1738 Borgenhaugen 
Leder, tlf 913 90 014/epost ingtor1@ostfoldfk.no 

Kirsti Lie Sataslåtten, Risløkkvn.19, 0580 Oslo 
Nestleder, tlf 901 40 768/epost kirstiliesata@gmail.com 

Eva K Svensrud, Nordskogenvn. 19, 1407 Vinterbro 
Forbundssekretær, tlf 905 34 774 eller kontaktinfo 
forbundskontoret 

Ingar Horrigmo, Øvre Vikaraunet 4, 7057 Jonsvatnet 
AU, tlf 411 01 350/epost ingarho@online.no 

Svein-Magne Johannessen, Selestranda 44 B, 4354 Voll, tlf 911 
84 961/epost sv-m-jo@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 

Dagny Gullaksen, Nordlia 14, 5223 Nesttun 
tlf 959 94 283/epost dagnygull@hotmail.com 

Anne Solli Hem, Rødsåsen 17, 3219 Sandefjord 
tlf 412 57 876/epost anne@roadtrip.no 

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

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

Forbundskontoret 

Forbundskontoret 
AEF, Torggt. 1, 0181 Oslo 
post@arbef.no (alle henvendelser til AEF og forbundskontoret)   
tlf 23 21 45 78 
Eva K Svensrud, forbundssekretær 

Toril Eide, kontormedarbeider 
23 21 45 77 (tirsdag,onsdag, torsdag) 

Rune Nilsen, organisasjonsmedarbeider til 31.07 
23 21 45 79 – 988 21 564 

Trine Lund, organisasjonsmedarbeider  

23214579 – 980 33 276 

Barn og Unge 
Helle C. Skjønsberg 
helle@barnogunge.no  – 23 21 45 76 

ENDRINGER PÅ 
FORBUNDSKONTORET 

Rune Nilsen takker for seg som 
organisasjonsmedarbeider hos oss og fratrer for å gå i 
ferie 31.07. 

Han ønsker å takke dere alle for samarbeidet i de 2 
årene som har gått siden han begynte i stillingen. 

Og vi takker selvsagt Rune for jobben han har gjort for 
vårt forbund og ønsker lykke til videre. 

Som ny organisasjonsmedarbeider starter Trine Lund. 
Mange kjenner vel Trine fra hun jobbet hos oss sist. 
Hun fungerte som forbundssekretær frem til landsmøtet 
i 2004, og hadde da jobbet hos oss som kontorsekretær 
fra 1999.  

For de av dere som ikke har møtt Trine så er hun 47 år 
og bosatt i Fredrikstad. Hun har en datter på 20 og er 
opprinnelig utdannet frisør, og har senere tatt eksamen 
i kontorfag.  Trine liker organisasjonsarbeid. 

Trine starter med tilrettelegging av leirene, men vil gå 
inn i Rune sine arbeidsoppgaver når han fratrer. 

TAKK TIL LIONS SARPSBORG OG 
LIONS TUNE 

Vi takker Lions Sarpsborg og Lions Tune for deres 
bidrag til aktiviteter på ungdomsleirene våre i sommer 
! Det kommer godt med. 
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