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Medlemspleie i Brussel 
Vår forbundsleder Inger-Christin Torp var i Brüssel da hun 
hører en stemme si at han må hilse på sjefen. Sjefen tenker 
hun, det er jo deg Jens Stoltenberg. Men nei han måtte 
hilse på sjefen i AEF da han selv er medlem. De hadde en fin 
prat om AEF. Jens Stoltenberg er meget opptatt av jobben 
vi gjør, og støtter oss fult ut. 
 

 
 
Nytt lokallag er stiftet 
Det er ikke hver dag et nytt lokallag blir stiftet. Haugaland 
AEF ble stiftet 16.oktober 2019. Vi gratulerer så mye og ser 
frem til videre samarbeid med Haugaland AEF. Synnøve 
Bårdsen Lindanger ble valgt som leder. De var også 
representert på organisasjonskonferansen i Drammen 25-
27.oktober. Følgende personer sitter i det nye styret: 
Leder::               Synnøve Bårdsen Lindanger 
Kasserer:           Godfrey Thomas 
Sekretær:           Ellinor Skjelstad 
Styremedlem:    Atle G Heskja 
Styremedlem.    Torjus Eigestad 
Styremedlem:    Per Molland 

 

 

Organisasjonskonferansen 2019 
 
Det ble en vellykket organisasjonskonferanse 25-27.oktober 
i Drammen. Vi jobbet med forskjellige organisasjonssaker, 
og luftet mulighetene for et nytt prosjekt for barn og unge. 
Lørdag fikk vi besøk av generalsekretæren i Actis Pernille 
Huseby som orienterte om den kommende rusreformen. 
Her har vi mye å jobbe med frem til den blir vedtatt. Videre 
fikk vi besøk av Marius Løken som ble knivstukket under 
Haloween drapet i 2011. Han snakket om sin kamerat som 
under hasjpsykose drepte en kamerat og knivstakk Marius 
18 steder. Han svevde under liv og død i mange dager, og 
har hatt en lang vei tilbake til livet. Han hadde en meget 
sterk historie å fortelle, og blandet alvor og humor under 
sitt foredrag. På lørdagskvelden var det å kåre vinneren av 
vervekampanjen. Vinner ble Anne Sollie Hem. Asle Lorch-
Falch ble nr 2 og Karin Bergersen ble nr 3. Lagsvinner ble 
Telemark og Vestfold AEF. Vi hadde også en verve-
konkurranse hvor alle som vervet fikk et lodd. Vinner ble 
Anne Sollie Hem som vant et hotellopphold for 2 dager. 
Trond Ivar Hansen spilte og sang for oss. 
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Presentasjon av nyansatt i AEF. 
 
Trond Ivar Hansen begynte i AEF 7.november og skal jobbe med ruspolitiske konferanser og vårt prosjekt Eldre og 
rus. Han erstatter Kai Robert Johansen som begynte som spesialpedagog i Sarpsborg kommune. 
Han er født og oppvokst i Fredrikstad, men bor nå i Sarpsborg med sin kone og sønn. Han har en bred yrkeserfaring. 
Trond Ivar har jobbet 10 år som orgelbygger og 10 år i Fredrikstad kommune med mennesker med bistandsbehov og 
atferdsvansker. Hans siste jobb før han begynte i AEF var 18 år som miljøarbeider på en alternativ skole arena i 
Sarpsborg kommune. 
Han er gift med Monica og har 4 barn til sammen og en fosterdatter fra Iran som har bodd hos dem i 10 år. På fritida 
er Trond Ivar musiker og han reiser mye rundt med musikken sin, noe han har stor glede av. 
Vi gleder oss til mange spennende år og godt samarbeide fremover. Trond Ivar treffer du på trond.ivar@arbef.no 
eller tlf 46 28 90 12 

                                              
 
 
Siste mulighet til bidrag i 2018!
Årets slutt nærmer seg og vi minner for siste gang om at vi trenger hver og en av dere! For at din støtte gjennom 
medlemskap skal gjelde for 2018, må du betale din kontingent før utgangen av året. Vi får støtte fra 
Helsedirektoratet gjennom hvor mange medlemmer vi er. Vi trenger derfor alle medlemmer, både aktive og 
støttemedlemmer 

Vi håper du vil være med å bidra til vårt rus- og sosialpolitiske arbeid også videre. 

 

Følg oss på facebook 
og på www.arbef.no



Kjære medlem! 

Da er vi ved enden av nok et viktig arbeidsår for AEF og vi 
kan være stolte av det arbeidet som er utført i 2019.  Det 
står respekt av å ha gjennomført 48 besøk i 
pensjonistforeninger med rundt 1700 tilhørere og 
gjennomført 4 konferanser om eldre og rus med totalt 197 
deltakere. 

Det er gjennomført 11 ruspolitiske konferanser med 407 
deltakere, i tillegg har vi besøkt en rekke møter i 
fagbevegelsen og partiet og gitt orienteringer. Og hatt 
stands på landsmøter i flere LO forbund og Arbeiderpartiet, 
samt fylkesårsmøter i Arbeiderpartiet. 

I løpet av sommeren og høsten ble det gjennomført 7 leire 
hvor 165 barn og unge og 27 enslige forsørgere fikk et 
minneverdig ferietilbud. Dette er ikke minst takket være 
våre mange frivillige leirledere som stiller opp. 

Det viktige ettervernarbeidet som drives i Stavanger hvor 
det gis tilbud om ulike aktiviteter som bowling, turer i skog 
og mark og Yoga må også nevnes. Dette tilbudet er blitt 
utvidet gjennom 2019. 

I Moss driver lokallaget vårt varmestua, som de har gjort i 
over 30 år, og vil også i år servere julemat og markere lille 
julaften sammen med brukerne. 

AEF gjør en forskjell for mange og det skal vi fortsette med, 
vi er en fra prat til praksis organisasjon. 

På denne tiden av året går det mye tid til å forberede 
rapportering og ikke minst til å søke nye økonomiske 
tilskudd for 2020. Vi går inn i noen måneder hvor vi ikke 
helt vet hva vi har å drive for i 2020, men en ting er i alle 
fall sikkert vi skal arrangere vårt 27.ordinære landsmøte i 
juni måned. 

Landsmøtet er alltid spennende og her vedtas 
satsningsområder og manifester/program for de fire neste 
årene og det velges nye tillitsvalgte. Alle lag har rett til 
representasjon ut fra sitt medlemstall og representantene 
skal velges på lagets ordinære årsmøte våren 2020. Det vil 
også bli rikelig anledning til å komme med innspill til de ting 
som skal vedtas på landsmøtet. 

Men først av alt skal vi snart ha en velfortjent juleferie og 
lade batteriene for ny frivillig innsats til beste for AEF og 
det vi jobber for. 

Jeg takker dere alle for den innsatsen dere legger ned for 
AEF og ønsker hver og en av dere en riktig god jul sammen 
med deres nære og kjære! 

Inger-Christin Torp 
Forbundsleder 

 

 

 

Uttalelser vedtatt på organisasjonskonferansen: 

Gjengs leie prinsippet må skrotes! 

Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund (AEF) 
krever at gjengs leie prinsippet må skrotes. 

Prinsippet går ut på at beboere i kommunale leiligheter må 
betale gjennomsnittet av det leietakere i private boliger av 
tilsvarende størrelser betaler i husleie. For mange som 
lever på trygd kan det bety at de har en husleie på 10-
12.000 i måneden og sitter igjen med 5-7.000,- til alle andre 
utgifter. 

Dette er et usosialt prinsipp som rammer familier og 
enkeltpersoner som trenger bolig svært hardt. 

AEF vil på det sterkeste oppfordre de kommunene som har 
ordningen om å vurdere hele prinsippet når det gjelder 
kommunale boliger. 

Prinsippet gjelder også leie av lokaler for frivilligheten, og 
også her blir prisen en stor utfordring for gode frivillige 
tiltak. 

Alkoholloven må innskjerpes når det gjelder reklame! 

Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund (AEF) 
har over lengre tid sett hvordan tekstreklamen for alkohol 
bare øker på. 

Det produseres svært mye redaksjonelt stoff om alkohol og 
hva som passer til hvilken mat og så videre. Dette er ren 
alkoholreklame og bør forbys i alkoholloven! 

AEF vil ta initiativ til innføring av et slikt lovforbud. 

 
Årsmøter i lagene 
Vi minner om at årsmøter i lokallagene må være 
avholdt senest innen utgangen av mars 2020 
Veldig fint om dere gir datoen på årsmøte til oss på 
forbundskontoret så fort dere vet tid og sted. Husk at 
det er på årsmøte dere velger delegater til landsmøtet 
neste år! Tid og sted for landsmøte blir planlagt på 
forbundsstyresamlingen vi har i desember.  
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Statsbudsjettet for 2020 svikter neste generasjon! 

Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund (AEF) 
oppfatter forslaget til statsbudsjett for 2020 som svært 
usosialt. 

Mange som vil i jobb får ikke jobb og de som ikke er i jobb 
får kutt i ytelsene sine. Nytt i neste års statsbudsjett er kutt 
i arbeidsavklaringspenger for de yngste uføre. Dette må 
reverseres i stortingets behandling! 

AEF er kritiske til manglende sluttfinansiering av 
opptrappingsplanen for rusfeltet og manglende satsning på 
§12 soning, behandling av rusproblemer under soning og 
ikke minst savner vi en bedre tilrettelegging ved løslatelse. 

I stedet for å bruke penger på overnevnte velger 
regjeringen å foreslå 13 millioner til et forsøksprosjekt med 
heroinassistert behandling med oppstart andre halvår 
2020. Dette er AEF sterkt imot! 

Når det gjelder alkoholavgiftene merker vi oss at det også 
for 2020 kun er en prisjustering på 2 % som foreslås i 
økning. 

Vi er glad for at potten til momskompensasjon for frivillige 
organisasjoner endelig øker noe.   

AEF krever også at potten til frivillig rusforebyggende 
arbeid må økes betydelig, her gjøres det svært mye 
gratisinnsats og organisasjonene bør ikke i tillegg slite for å 
dekke sine driftsutgifter. 

Hvordan har barn og unge det i Norge? 

Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund (AEF) 
har sett på resultatene av den nylig fremlagte ungdata 
undersøkelsen.  Denne viser mindre framtidsoptimisme 
enn tidligere. Færre ungdommer trives på skolen, de kjeder 
seg og bruker mindre tid på lekser. 

Alt for mange barn og unge gjennomfører ikke 
videregående opplæring eller går ut av skolen uten 
karakterer i et eller flere fag. 

Barn fra lavere sosiale lag deltar i langt mindre grad enn 
gjennomsnittet i organiserte fritidsaktiviteter. Det er i 
idretten vi finner de største sosiale forskjellene i hvem som 
deltar. 

Stadig flere unge mellom 18 og 25 år oppsøker rusmiljøene 
og det er også en økning blant de mindreårige. 
Cannabisbruk øker i hele landet. De som bruker dette 
stoffet trives dårligst på skolen, har flere helseplager og er 
mer utsatt for mobbing enn annen ungdom. Mange unge 
som går ut av ungdomsskolen har prøvd hasj eller 
marihuana. Parallelt med at vi ser denne enorme økningen 
har politiet stadig mindre kapasitet. 

AEF synes det er trist at vi ser denne utviklingen og vi 
mener det viser at behovet for flere rusforebyggende tiltak 
og økt kapasitet for tidlig innsats er stort. Et mer synlig og 
oppsøkende politi, flere ressurser til gatenære 
lavterskeltilbud og enda flere rimelige fritidstilbud til barn 
og unge er noen av de tiltaka vi vet fungerer.  AEF krever 
mer midler til dette! 

Andelen ungdommer som rapporterer om psykiske 
helseplager fortsetter å øke, ensomhetstallene har aldri 
vært høyere. Dette må vi gjøre noe med, vi må skape gode 
møteplasser for sosial kontakt i alle lokalmiljøer! 

AEF vil i tiden fremover jobbe frem et nytt prosjekt for barn 
og unge som vårt bidrag i dette viktige arbeidet. 

 

 
Har du lyst til å vinne et hotellopphold? 
Vi fortsetter med vår vervekampanje. Vi har et mål om å bli 
1000 medlemmer i 2020, 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 31. oktober 2020.  Så 
brett opp armene og verv i vei! 
 
Hva skjer i AEF og våre lokallag: 
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 2 ungdomskonferanser i Groruddalen.  
Moss AEF: 
Driver varmestue 
Fredrikstad AEF: 
Planlegger juleverksted i desember 
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Inger-Christin Torp 
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Uttalelser vedtatt på organisasjonskonferansen: 

Gjengs leie prinsippet må skrotes! 

Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund (AEF) 
krever at gjengs leie prinsippet må skrotes. 

Prinsippet går ut på at beboere i kommunale leiligheter må 
betale gjennomsnittet av det leietakere i private boliger av 
tilsvarende størrelser betaler i husleie. For mange som 
lever på trygd kan det bety at de har en husleie på 10-
12.000 i måneden og sitter igjen med 5-7.000,- til alle andre 
utgifter. 

Dette er et usosialt prinsipp som rammer familier og 
enkeltpersoner som trenger bolig svært hardt. 

AEF vil på det sterkeste oppfordre de kommunene som har 
ordningen om å vurdere hele prinsippet når det gjelder 
kommunale boliger. 

Prinsippet gjelder også leie av lokaler for frivilligheten, og 
også her blir prisen en stor utfordring for gode frivillige 
tiltak. 

Alkoholloven må innskjerpes når det gjelder reklame! 

Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund (AEF) 
har over lengre tid sett hvordan tekstreklamen for alkohol 
bare øker på. 

Det produseres svært mye redaksjonelt stoff om alkohol og 
hva som passer til hvilken mat og så videre. Dette er ren 
alkoholreklame og bør forbys i alkoholloven! 

AEF vil ta initiativ til innføring av et slikt lovforbud. 

 
Årsmøter i lagene 
Vi minner om at årsmøter i lokallagene må være 
avholdt senest innen utgangen av mars 2020 
Veldig fint om dere gir datoen på årsmøte til oss på 
forbundskontoret så fort dere vet tid og sted. Husk at 
det er på årsmøte dere velger delegater til landsmøtet 
neste år! Tid og sted for landsmøte blir planlagt på 
forbundsstyresamlingen vi har i desember.  
 

 

Statsbudsjettet for 2020 svikter neste generasjon! 

Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund (AEF) 
oppfatter forslaget til statsbudsjett for 2020 som svært 
usosialt. 

Mange som vil i jobb får ikke jobb og de som ikke er i jobb 
får kutt i ytelsene sine. Nytt i neste års statsbudsjett er kutt 
i arbeidsavklaringspenger for de yngste uføre. Dette må 
reverseres i stortingets behandling! 

AEF er kritiske til manglende sluttfinansiering av 
opptrappingsplanen for rusfeltet og manglende satsning på 
§12 soning, behandling av rusproblemer under soning og 
ikke minst savner vi en bedre tilrettelegging ved løslatelse. 

I stedet for å bruke penger på overnevnte velger 
regjeringen å foreslå 13 millioner til et forsøksprosjekt med 
heroinassistert behandling med oppstart andre halvår 
2020. Dette er AEF sterkt imot! 

Når det gjelder alkoholavgiftene merker vi oss at det også 
for 2020 kun er en prisjustering på 2 % som foreslås i 
økning. 

Vi er glad for at potten til momskompensasjon for frivillige 
organisasjoner endelig øker noe.   

AEF krever også at potten til frivillig rusforebyggende 
arbeid må økes betydelig, her gjøres det svært mye 
gratisinnsats og organisasjonene bør ikke i tillegg slite for å 
dekke sine driftsutgifter. 

Hvordan har barn og unge det i Norge? 

Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund (AEF) 
har sett på resultatene av den nylig fremlagte ungdata 
undersøkelsen.  Denne viser mindre framtidsoptimisme 
enn tidligere. Færre ungdommer trives på skolen, de kjeder 
seg og bruker mindre tid på lekser. 

Alt for mange barn og unge gjennomfører ikke 
videregående opplæring eller går ut av skolen uten 
karakterer i et eller flere fag. 

Barn fra lavere sosiale lag deltar i langt mindre grad enn 
gjennomsnittet i organiserte fritidsaktiviteter. Det er i 
idretten vi finner de største sosiale forskjellene i hvem som 
deltar. 

Stadig flere unge mellom 18 og 25 år oppsøker rusmiljøene 
og det er også en økning blant de mindreårige. 
Cannabisbruk øker i hele landet. De som bruker dette 
stoffet trives dårligst på skolen, har flere helseplager og er 
mer utsatt for mobbing enn annen ungdom. Mange unge 
som går ut av ungdomsskolen har prøvd hasj eller 
marihuana. Parallelt med at vi ser denne enorme økningen 
har politiet stadig mindre kapasitet. 

AEF synes det er trist at vi ser denne utviklingen og vi 
mener det viser at behovet for flere rusforebyggende tiltak 
og økt kapasitet for tidlig innsats er stort. Et mer synlig og 
oppsøkende politi, flere ressurser til gatenære 
lavterskeltilbud og enda flere rimelige fritidstilbud til barn 
og unge er noen av de tiltaka vi vet fungerer.  AEF krever 
mer midler til dette! 

Andelen ungdommer som rapporterer om psykiske 
helseplager fortsetter å øke, ensomhetstallene har aldri 
vært høyere. Dette må vi gjøre noe med, vi må skape gode 
møteplasser for sosial kontakt i alle lokalmiljøer! 

AEF vil i tiden fremover jobbe frem et nytt prosjekt for barn 
og unge som vårt bidrag i dette viktige arbeidet. 

 

 
Har du lyst til å vinne et hotellopphold? 
Vi fortsetter med vår vervekampanje. Vi har et mål om å bli 
1000 medlemmer i 2020, 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 31. oktober 2020.  Så 
brett opp armene og verv i vei! 
 
Hva skjer i AEF og våre lokallag: 
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 2 ungdomskonferanser i Groruddalen.  
Moss AEF: 
Driver varmestue 
Fredrikstad AEF: 
Planlegger juleverksted i desember 
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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. 

 Gjerdrum Arbeiderparti
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                      

 

 

God Jul og Godt Nytt År! 
 

 

 

 

 

Avd. 7 Sør-Vest 

 

God Jul og Godt Nytt År! 

 

Avd. 6 Vest 

        FFrreeddrriikkssttaadd  AArrbbeeiiddeerrppaarrttii                    
God jul og Godt nytt år! 

Vi støtter Arbeiderbevegelsens rus- og 
sosialpolitiske forbund, AEFs, arbeid for 
alkoholfrie soner.  
Skån barn og unge for voksnes alkoholbruk i 
julehøytid og nyttårshelg.  

 

 

God Jul og Godt Nytt År 
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AEF oppfordrer til en rusfri jul for barn og             

unge!                                                                                                                   

 

Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund 
(AEF) ønsker at barn og unge får en rusfri jul! 

Minst 90.000 barn må feire jul i et hjem med foreldre 
som drikker for mye. Julehøytiden innebærer for 
mange en «legitimering» av høyt alkoholbruk og en 
tradisjon for å holde samværet innenfor 
kjernefamilien. 

AEF oppfordrer til at vi gjør en innsats for barn og 
unge, og gjør tiden fra 24 – 26.desember til rusfrie 
dager hvor de voksne avstår fra alkohol. 

Barn er spesielt utsatt i jula.  De ønsker voksne som 
er tilstede, uten påvirkning av alkohol. 

 

MMeedd  øønnsskkee  oomm  eenn  RRiikkttiigg  GGoodd  JJuull  oogg  eett  GGooddtt  NNyytttt  ÅÅrr!!  
 

Med ønske om en riktig god jul og et godt nyttår! 

Vi støtter Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske 
forbund (AEF) og deres arbeid for rusfrie soner bl.a. 

gjennom tiltaket Barn og Unge.  

 

 
 

 

    Ha ei stålande juletid! 

 

 

 

Avd 9 – Nord 

 

Vi ønsker alle en riktig God Jul og et riktig 
Godt Nyttår! 

 
 

       

  HHaarrddaannggeerr  SSuunnnnhhoorrddaallaanndd  

 

 

 

MMeedd  øønnsskkee  oomm  eeii  GGoodd  JJuull    

oogg  eett  GGooddtt  NNyytttt  ÅÅrr!!  
 

FLT Trondheim støtter Arbeiderbevegelsens rus- og 
sosialpolitiske forbund (AEF) og deres arbeid for rusfrie soner 
bl.a.  gjennom tiltaket Barn og Unge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

  

 

Ha ei strålande juletid! Helsing frå Fellesforbundet! 

 

Vi ønsker alle God Jul og Godt Nyttår! 

 

    Vestfold   
Arbeiderparti 
Vi ønsker våre medlemmer en riktig god jul! 
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tradisjon for å holde samværet innenfor 
kjernefamilien. 

AEF oppfordrer til at vi gjør en innsats for barn og 
unge, og gjør tiden fra 24 – 26.desember til rusfrie 
dager hvor de voksne avstår fra alkohol. 

Barn er spesielt utsatt i jula.  De ønsker voksne som 
er tilstede, uten påvirkning av alkohol. 

 

MMeedd  øønnsskkee  oomm  eenn  RRiikkttiigg  GGoodd  JJuull  oogg  eett  GGooddtt  NNyytttt  ÅÅrr!!  
 

Med ønske om en riktig god jul og et godt nyttår! 

Vi støtter Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske 
forbund (AEF) og deres arbeid for rusfrie soner bl.a. 

gjennom tiltaket Barn og Unge.  

 

 
 

 

    Ha ei stålande juletid! 

 

 

 

Avd 9 – Nord 

 

Vi ønsker alle en riktig God Jul og et riktig 
Godt Nyttår! 

 
 

       

  HHaarrddaannggeerr  SSuunnnnhhoorrddaallaanndd  

 

 

 

MMeedd  øønnsskkee  oomm  eeii  GGoodd  JJuull    

oogg  eett  GGooddtt  NNyytttt  ÅÅrr!!  
 

FLT Trondheim støtter Arbeiderbevegelsens rus- og 
sosialpolitiske forbund (AEF) og deres arbeid for rusfrie soner 
bl.a.  gjennom tiltaket Barn og Unge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

  

 

Ha ei strålande juletid! Helsing frå Fellesforbundet! 

 

Vi ønsker alle God Jul og Godt Nyttår! 

 

    Vestfold   
Arbeiderparti 
Vi ønsker våre medlemmer en riktig god jul! 
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avd. 7 - Vestfold 

 

 

 

      Akershus 
 

 Fagforbundet Akershus har styrke, mot og innflytelse til å få gjennomslag på viktige krav for medlemmene. Vår 
visjon er et samfunn preget at av omtanke, solidaritet og samhold.  

Fagforbundet Akershus bidrar til å skape offentlige tjenester og arbeidsplasser av god kvalitet. Det må være samsvar 
mellom det folk har behov for, og det de tilbys. Bare en velfungerende offentlig sektor gir alle innbyggere en trygg 
hverdag og lik rett til velferdstjenester. Fagforbundet Akershus arbeider for likestilling og likeverd i et mangfoldig 

arbeidsliv.  

Fagforbundet Akershus organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale, private og offentlige 
virksomheter. Lærlinger, skoleelever og studenter er også velkomne som medlemmer.  

Fagforbundet er LOs største forbund med over 363 000 medlemmer.  

RRøørrooss  AArrbbeeiiddeerrppaarrttii                    
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     Vi ønsker alle en riktig  

             God Jul! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vår nestleder Anne Sollie Hem utenfor Sametinget. Karasjok 
pensjonistforening hadde besøk av Anne Sollie Hem 
25.november for å orientere om vårt prosjekt Eldre og rus. 

 

Paneldebatt i Vestfold og Telemark AEF 
 
Vestfold og Telemark AEF arrangerte paneldebatt 20.juni. 
Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Høyre, FRP, Krf, Rødt, MGD 
og Venstre stilte opp. Det var 21 fremmøtte. Mange gode 
spørsmål og svar. Åpningstider og antall skjenkesteder, vold i 
nære relasjoner, eldre med alkoholproblemer og 
helsepersonell, ruskontakter-utekontakter i forhold til 
ungdom, legalisering av cannabis, 12 trinns modellen og 
ettervern var noen av spørsmålene som kom. Møteleder var 
Anne Rygh Pedersen. 
 

 

 

 

    Avd 5 - Innlandet 
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Fagforbundet Sogn og Fjordane ynskjer alle 
medlemmer God Jul og Godt Nyttår! 

 

Vi ønsker alle en riktig God Jul og Godt nyttår! 

 

Vi ønsker alle medlemmer og andre en riktig God Jul 
og et Godt Nyttår! 

 

 

 

 

Avd 103 Ringsaker 

 

 

 

"Fellesforbundet Avdeling 5 støtter Arbeiderbevegelsens 
rus- og sosialpolitiske forbund i det viktige arbeidet de gjør. 

  

Vi ønsker dere alle en god jul og et godt nyttår!" 

 

                          Avdeling 8 midt-Norge 

 

God jul og Godt nytt år! 

Vi støtter Arbeiderbevegelsens rus- og 
sosialpolitiske forbund, AEFs, arbeid for alkoholfrie 
soner.  

Skån barn og unge for voksnes alkoholbruk i 
julehøytid og nyttårshelg.  

Avdeling 5 - Innlandet



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

 
 
 
 
 
 
 
 
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 

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

Bjarne Mostaul, Skaugårdgt 2 K, 3970 Langesund 
tlf 922 64 686/epost mostaul@online.no  
 
John W. Johnsen, Postboks 5, 3571 Ål 
tlf 958 72 393/epost jo-willy@online.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 
 
 

 

 

 

 

 

Besøk i pensjonistforeninger 

Det har kommet inn noen avtaler for 2020. Sykehuspersonalets 
pensjonistgruppe i Oslo 14. januar, Holmlia pensjonistforening 21.januar 
og Sandefjord senior Høyre 13.februar.  
Vi besøkte hele 48 pensjonistforeninger i 2019 med 1700 deltakere. 
 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 
Vi har nå kommet til den årstiden som liksom skal være den beste i året 
hva gjelder glede, familie, samvær, gaver, god mat, ja… alt hva vi 
drømmer om at julehøytiden skal bringe med seg. Dessverre er det ikke 
sånn for alle. I realiteten er det veldig mange det ikke er sånn for!! 

Det er så mange familier som sliter med å få økonomien til å strekke til 
året rundt og når jula kommer får de bare enda mere problemer. Jeg var 
inne på Facebook siden til Hjelp oss å Hjelpe Østfold. Det gjør vondt å se 
de lange listene med ønsker fra barn og ikke minst de foreldrene som ser 
seg nødt til å be om hjelp. Jeg er imponert over den jobben disse 
menneskene rundt i Østfoldbyene (og helt sikkert rundt om i landet) 
gjør. Det er en enormt stor jobb de gjør, de gjør det fra hjertet! De gjør 
det gratis. Takken de får, får de fra takknemlige familier som får hjelp! 
Jeg skal innrømme at jeg ikke har vært så flink selv, men i år har jeg 
vipset noen kroner til damen som hjelper folk i Fredrikstad. Jeg har også 
sendt GLEDE til 2490 som gir kr 80 til Kirkens Bymisjon som gjør at de 
kan servere 2 middager til mennesker som trenger det.   

Det er ikke så mye som skal til for å glede mange! Hvis de som synes de 
kan avse noen få kroner gjør det, så er det så uendelig mange som blir 
glade. Vi ønsker vel alle at alle barn skal være glade i julen, gjør vi ikke? 

Den andre måten vi kan hjelpe barn med å få en gledelig jul, er å la 
alkoholen være. Ingen barn trenger å oppleve fulle familiemedlemmer. 
Det de trenger er glade edru foreldre, besteforeldre, tanter og onkler 
som gleder seg med dem i jula, åpner pakker sammen med dem og gir 
dem en trygg feiring. Alkohol og barn hører ikke sammen, skal vi feire 
med barn, må vi feire på barnas premisser!!  

Med disse ordene i tankene, ønsker jeg hver og en av dere lesere en 
riktig god jul og et riktig godt nytt år. Nyt adventstiden og smil til de du 
møter på din vei. Livet blir så mye mer verdifullt når vi viser litt 
vennlighet og omtanke.  

  

 

Trine Lund-
Forbundssekretær 
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