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AV-OG-TIL-kampajnen «Hvor mange glass tåler barnet ditt?» er en julekampanje i samarbeid med bl.a. AEF.

 

Siste mulighet til bidrag i 2016!
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 2016, må du betale din kontingent før utgangen av året. 

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

Julehilsen! 

Et nytt år venter med mer arbeid og nye utfordringer, og vi gleder oss til å ta fatt på dette. Vi ser frem til nye 

ruspolitiske konferanser, sommerleir for barn og ungdom, temamøter om eldre og rus og annet spennende! 

Forbundsstyret og forbundskontoret ønsker alle våre medlemmer, samarbeidspartnere og venner en riktig god jul    

og et godt nytt år!  

   



 

Kjære medlem 

 
 
  

Vi er i ferd med å legge nok et år bak oss.  2016 har vært et meget aktivt år med landsmøte, 3 barne- og 
ungdomsleire, ruspolitisk kurs, leirlederkurs, 9 ruspolitiske konferanser med i alt 369 deltakere, besøk i 16 
pensjonistforeninger med foredrag om eldre og rus, to helgesamlinger med nytt forbundsstyre og nytt lokallag i 
Hedmark er blitt stiftet. 

Vi har jobbet aktivt når det gjelder innspill på forslag til Arbeiderpartiets landsmøte i april 2017, 

Det har vært mye å glede seg over og være stolt av.  Snart banker et nytt år på døra.  Planene for 2017 er i 
hovedtrekk lagt og også dette vil bli et aktivt år. 

Vervekonkurranse settes i gang fra nå og til 20.oktober 2017.  Premier deles ut på organisasjonskonferansen fra 27-
29.oktober. 

Jeg benytter også anledningen til å gratulere de tre som har vervet flest medlemmer i 2016: 

John Johnsen med 27 medlemmer, Anne Sollie Hem med 20 medlemmer og Anett Magnus med 11 medlemmer. 

Ved slutten av dette året vil jeg også rette en stor takk til alle våre tillitsvalgte og medlemmer som hver eneste dag 
gjør en jobb for de som ikke har det fullt så godt som flertallet av oss. 

Jeg tenker blant annet på alle våre leirledere, medarbeiderne på varmestua i Moss og de som drifter Rus-Nett 
Rogaland. 

Før jeg avslutter denne julehilsenen har jeg bare en liten oppfordring, dersom du av en eller annen grunn ennå ikke 
har betalt medlemskontingent for 2016 så er det veldig hyggelig om du gjør det i dag! Kontonummer for kontingent 
er: 0530 14 70632 

Snart får vi noen stille dager som jeg håper alle vil nyte med familie og gode venner, samle krefter til ny innsats i 
2017. Riktig god jul og godt nyttår til hver og en av dere! 
 

 

Inger Christin Torp      
Forbundsleder      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Med ønske om en God Jul  og et Godt Nytt År!  

Vårt største ønske for jula og det nye året er 
at ingen barn skal grue seg for julehelga, 
andre helger eller hverdagen!  

Vi støtter Arbeiderbevegelsens rus- og 
sosialpolitiske forbund (AEF) og deres arbeid 
for barn og unge bl.a. gjennom tiltaket "Barn 
og Unge", og tiltaket Barnas Ferieklubb 

              

 

   

Ruspolitiske konferanser 2016 
Vi hadde som mål å arrangere 10 ruspolitiske 
konferanser inneværende år. 

Dessverre måtte konferansen i Oslo avlyses grunnet 
svært få påmeldte, og antallet ble til slutt 9. 
Dette til tross, er vi godt fornøyd med årets 
gjennomføring av de ruspolitiske konferansene. 

 
I løpet av 2016 har vi arrangert ruspolitiske 
konferanser i Fredrikstad, Porsgrunn, Molde, 
Stavanger, Bodø, Trondheim, Drammen, Sarpsborg og 
Gjøvik  

Totalt deltok hele 369 på våre konferanser gjennom 
året. Ikke overraskende var konferansen i Stavanger 
nok en gang den mest «populære» konferansen. I 
Stavanger ble det satt deltakerrekord med hele 115 
deltakere! 
 
Men positiv omtale om deltakelse skal også Bodø og 
Gjøvik ha. Vi er svært fornøyd med nær 50 deltakere 
både i Bodø og Gjøvik, hvor vi arrangerte konferanse 
for første gang. I Gjøvik rettes det en takk til 
Fagskolen-Innlandet for et godt samarbeid! 

Ekstra gledelig i Gjøvik var det at ønsket hovedtema 
fra Fagskolen selv var Eldre og rus, et tema 

Arbeiderbevegelsen er svært opptatt av, og som vi 
også har et prosjekt om gående i samarbeid med 
Pensjonistforbundet. 

Ellers har det vært varierende tema rundt omkring på 
konferansene. Fra rusplanarbeid i skoler,  rusarbeid i 
barnevernet og  barn som pårørende, til  
barnefattigdom og viljens dynamikk i rusavhengighet 
og rusbehandling. 

Selvsagt har det vært to faste punkter på dagsorden. 
Vi har alltid en halvtime satt av til å presentere 
forbundet, og ikke minst så er det alltid en egen 
innledning om rus- og/eller alkoholpolitisk plan i den 
aktuelle kommunen vi har konferanse i. 
 
Vi ser at det nytter med kommunens rusplan på 
agendaen. I Gjøvik innrømmet varaordføreren at han 
på grunn av invitasjonen til konferansen hadde 
oppdaget at rusplanen i Gjøvik var utdatert og måtte 
revideres. All honnør til varaordføreren for ydmyket 
mtp akkurat dette og for å ha brukt mye tid og energi 
på å tenke ut tiltak for fremtiden. 

Nå ser vi fremover og gleder oss til nye ruspolitiske 
konferanser i 2017!  
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Barnefattigdommen må bort! 

Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund 
(AEF) krever at Stortinget tar initiativ til en overordnet 
helhetlig plan for bekjempelse av enhver form for 
barnefattigdom. 

Når planen er vedtatt må det utvikles rette virkemidler 
og kommunene må settes økonomisk i stand til å 
gjennomføre arbeidet.  AEF peker også på at mye kan 
gjøres i samarbeid med de frivillige organisasjonene 
når det gjelder aktiviteter for barn og unge. 

Barnefattigdom handler om noe mer enn det å ha tak 
over hodet og mat i skapet.  Det handler for eksempel  

 

 

 

om å kunne gå i barnebursdager, være med i 
idrettslaget, speidern eller musikk korpset – eller å 
kunne ta en tur på kino. Nettopp det å være sosialt 
ekskludert kjennes sterkest.  Når man lever i fattigdom 
har man ikke mulighet til å bestemme over egen 
livssituasjon. 

Vi tror også at et strukturelt tiltak som gjennomgang 
av inntektssystemet for kommunene med sikte på å 
motvirke sosiale helseforskjeller er viktig. 

Likeledes at lovverket om gratis skolegang følges opp i 
praksis. 

AEF følger opp denne saken overfor Arbeiderpartiets 
landsmøte i april 2017. 

 

Nytt lag på Hedmark! 
 
5. desember i år, helt på tampen av 2016, ble Hedmark AEF stiftet. Leder er Asle Lorch-Falch og med seg i 
interimstyret har han Sara Lorch-Falch og Dagmar Marie Bråthen. Vi gratulerer og ser frem til et godt samarbeid! 
 
«Jeg er glad på vegne av AEF at jeg kan bidra til å starte et AEF-lag i Hedmark, etter mange år uten. Målet er nye 
medlemmer, fungerende styre og samarbeid med andre i arbeiderbevegelsen. Arbeidet mot barnefattigdom og 
rusforebyggende arbeid ligger mitt hjerte nært», sier Asle Lorch-Falch i en kommentar til AEF-info»

 
(Bilde: Asle Lorch-Falch) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

En riktig god jul ønskes fra oss i 

 

 

Sekretærens hjørne 
2016 nærmer seg slutten, snart er 
2017 her med blanke ark og nye 
muligheter. Helgen 3-4.12 var 
forbundsstyret med 
varamedlemmer, en 
ungdomsrepresentant og de ansatte 
på hovedkontoret samlet til effektiv 

jobbing og et velfortjent julebord. 2016 ble evaluert 
og planer for 2017 ble lagt.  

Innen utgangen av Mars, skal alle lag ha årsmøte. Her 
velges styre for 2017 og her legges planer for hva 
lagene skal jobbe med lokalt. Du vil få invitasjon i 
posten og jeg håper du har mulighet til å møte. 
Kanskje har nettopp du en glimrende ide om hva som 
skal til for å få opp aktiviteten i ditt lokallag?  

 

 

 

 

 

Husk at du kan finne informasjon på www.arbef.no og 
Facebook-siden vår. Finner du ikke det du leter etter 
der, kan du ta kontakt med oss på mail, pr post eller 
telefon.  

Til slutt vil jeg takke Toril Eide og Vegar Fjell på 
hovedkontoret for den jobben  
dere gjør. Vi er et godt team!! 
 
EN RIKTIG GOD JUL OG GODT NYTT ÅR! 

 

 
Trine Lund 
Forbundssekretær 

 

 

 

 

Nei til avkriminalisering av narkotiske 
rusmidler 

Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund 
(AEF) mener det er viktig å beholde forbudet mot 
narkotiske rusmidler i Norge. 

Dette forbudet bidrar til å forebygge at folk begynner 
å bruke narkotika.  Nettopp forebyggingsperspektivet 
er nesten fraværende i debatten om avkriminalisering. 

 

 

Når unge mennesker har startet med rusmidler er det 
viktig at de fanges opp tidlig og hjelpes til å bryte det 
negative mønsteret. 

AEF mener fortsatt at bruk og besittelse av narkotika 
skal være kriminelt, men alternative straffereaksjoner 
som f.eks samfunnsstraff eller behandling bør 
dominere.  Vi vil likevel understreke viktigheten av å 
ha mulighet til å gripe inn og etterforske bakover der 
det er mistanke om større salgsnettverk. 

Tunge rusavhengige må få mer omfattende 
behandling og ettervern.
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Gi barna en rusfri jul! 

Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund 
(AEF) oppfordrer alle til at vi gir barna en rusfri jul. 
Barn har behov for edru og tilstedeværende voksne.  
Alt for mange barn opplever at det blir et rollebytte 
slik at barnet sitter med hovedansvaret i jula. 

De siste ti årene har det vært en økning i 
alkoholkonsumet i Norge på nesten70%. Dette er 
dramatiske tall og vi vet også at barn som er vant til at 
det drikkes mye alkohol i hjemmet har mye lavere  

 

 

 

 

terskel for å eksperimentere med andre stoffer senere 
i livet. 

Barna som rammes finnes i alle barnehager, på alle 
skoler og i alle samfunnslag, Det er flere enn vi tror – 
Folkehelseinstituttet anslår at det er så mange som 
90 000 barn. Det vil si nesten hvert tiende barn i Norge 
har en eller flere foreldre som har et høyt 
alkoholforbruk. 

AEF oppfordrer oss alle til å ha et bevisst forhold til 
egen alkoholbruk i julen, der barna er de viktigste 
gjestene. Bidra til at alle barn får en god og rusfri jul.

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siste julelunsj i Strandgata 

Som AEF-info tidligere har skrevet, må varmestua i Moss på flyttefot grunnet omlegging av jernbanen i 
Mosseområdet. De siste dagene før årets siste AEF-info gikk i trykken, hadde Mosseavisene besøkt varmestua i 
forbindelse med årets julelunsj. Årets julelunsj blir den siste i varmestuas lokaler i Strandgata, og nye lokaler venter i 
2017. Før den tid skal også den årlige julemiddagen på lille julaften arrangeres. 

 
Vi ønsker våre venner på varmestua lykke til i nye lokaler!

 

Med ønske om en god jul og et riktig godt 
nytt år 

Vårt største ønske for jula og det nye året er at ingen 
barn skal grue seg for julehelga, andre helger eller 
hverdagen! Vi støtter Arbeiderbevegelsens rus- og 
sosialpolitiske forbund (AEF) og deres arbeid for barn og 
unge bl.a. tiltaket Ferieklubben for Barn og ungdom. 

 

 
Ungdomsrepresentant i forbundsstyre 
13år gamle Sara Lorch-Falch fra Hedmark har blitt valgt som tiltredende ungdomsrepresentant i forbundsstyret. Sara 
møtte for første gang i AEF-sammenheng på landsmøtet i sommer og har, som tidligere nevnt i denne utgaven av 
AEF-info, startet opp et lag i Hedmark. Vi presenterer Sara i neste utgave av AEF-info! Velkommen, Sara! 

 
 
 
Konferanser 2017 
På forbundsstyrets julesamling 3.-4. desember ble det avsatt datoer det er verdt å merke seg: 

 Organisasjonskurs for laga, forbundsstyret etc. arrangeres 25.-26. februar. Sted er enda usikkert. 
 Den årlige organisasjonskonferansen avholdes 27.-29. oktober. Stedet vil bli i Akershus, men det er ikke 

bestemt hvor i fylket enda 
 
 
 
Presentasjon av ansatt! 

 
Navn: Vegar Fjell 
Født: 25.07.1990 
Bor: Mysen, Østfold 
Stilling: Organisasjonsarbeider 
 

Vegar ble fast ansatt på vårt forbundskontor i august, 
men var i praksis allerede fra i vår. Før landsmøtet 
jobbet han mye med landsmøteforberedelser, men 
sørget også for en oppgradering av forbundets 
hjemmeside og sosiale medier. I høst har han hatt 
ansvaret for våre ruspolitiske konferanser. 
 
Vegar har tidligere jobbet som fylkessekretær i AUF i 
Østfold og som organisasjonsarbeider i Østfold 
Arbeiderparti. Han er også svært politisk aktiv som 
kommune- og fylkestingsrepresentant, studieleder i 
Østfold Arbeiderparti og leder i Eidsberg 
Arbeiderparti. 
 
Foruten å være en av våre flotte ansatte på 
forbundskontoret i Oslo, kan det nevnes at han til 
sommeren gifter seg med sin Naima. 
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Folkehelseinstituttet anslår at det er så mange som 
90 000 barn. Det vil si nesten hvert tiende barn i Norge 
har en eller flere foreldre som har et høyt 
alkoholforbruk. 

AEF oppfordrer oss alle til å ha et bevisst forhold til 
egen alkoholbruk i julen, der barna er de viktigste 
gjestene. Bidra til at alle barn får en god og rusfri jul.

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siste julelunsj i Strandgata 

Som AEF-info tidligere har skrevet, må varmestua i Moss på flyttefot grunnet omlegging av jernbanen i 
Mosseområdet. De siste dagene før årets siste AEF-info gikk i trykken, hadde Mosseavisene besøkt varmestua i 
forbindelse med årets julelunsj. Årets julelunsj blir den siste i varmestuas lokaler i Strandgata, og nye lokaler venter i 
2017. Før den tid skal også den årlige julemiddagen på lille julaften arrangeres. 

 
Vi ønsker våre venner på varmestua lykke til i nye lokaler!

 

Med ønske om en god jul og et riktig godt 
nytt år 

Vårt største ønske for jula og det nye året er at ingen 
barn skal grue seg for julehelga, andre helger eller 
hverdagen! Vi støtter Arbeiderbevegelsens rus- og 
sosialpolitiske forbund (AEF) og deres arbeid for barn og 
unge bl.a. tiltaket Ferieklubben for Barn og ungdom. 

 

 
Ungdomsrepresentant i forbundsstyre 
13år gamle Sara Lorch-Falch fra Hedmark har blitt valgt som tiltredende ungdomsrepresentant i forbundsstyret. Sara 
møtte for første gang i AEF-sammenheng på landsmøtet i sommer og har, som tidligere nevnt i denne utgaven av 
AEF-info, startet opp et lag i Hedmark. Vi presenterer Sara i neste utgave av AEF-info! Velkommen, Sara! 

 
 
 
Konferanser 2017 
På forbundsstyrets julesamling 3.-4. desember ble det avsatt datoer det er verdt å merke seg: 

 Organisasjonskurs for laga, forbundsstyret etc. arrangeres 25.-26. februar. Sted er enda usikkert. 
 Den årlige organisasjonskonferansen avholdes 27.-29. oktober. Stedet vil bli i Akershus, men det er ikke 

bestemt hvor i fylket enda 
 
 
 
Presentasjon av ansatt! 

 
Navn: Vegar Fjell 
Født: 25.07.1990 
Bor: Mysen, Østfold 
Stilling: Organisasjonsarbeider 
 

Vegar ble fast ansatt på vårt forbundskontor i august, 
men var i praksis allerede fra i vår. Før landsmøtet 
jobbet han mye med landsmøteforberedelser, men 
sørget også for en oppgradering av forbundets 
hjemmeside og sosiale medier. I høst har han hatt 
ansvaret for våre ruspolitiske konferanser. 
 
Vegar har tidligere jobbet som fylkessekretær i AUF i 
Østfold og som organisasjonsarbeider i Østfold 
Arbeiderparti. Han er også svært politisk aktiv som 
kommune- og fylkestingsrepresentant, studieleder i 
Østfold Arbeiderparti og leder i Eidsberg 
Arbeiderparti. 
 
Foruten å være en av våre flotte ansatte på 
forbundskontoret i Oslo, kan det nevnes at han til 
sommeren gifter seg med sin Naima. 
 
 



Returadresse:
Arbeiderbevegelsens 
Rus- og Sosialpolitiske Forbund
Torggt. 1, 
0181 Oslo

 

 

 

                                   
   

                  GOD JUL OG GODT NYTT ÅR! 

 

 

Følg oss på facebook 
og på www.arbef.no


