En update fra Hospitaler & Institutioner Danmark. Vi har afholdt OI/HI learningday hvor vi i alt var 19
deltager. Vi lavede en HI workshop og en OI-præsentation blev gennemgået. (den vi viser for
offentligheden) derudover blev der afholdt 2 speak. 1 om HI service og 1 om OI service. Chalotte er
nomineret til næst forkvinde/sekretær og fremlægger service CV på næste møde vi holder.
Vi har fået rapport fra alle områderne bort set fra SOV. Da der heller ingen H&I aktivitet sker i deres
område PT. Men der er fornyet interesse for at få et underudvalg i SOV op at stå og det vil vi stødte dem i
på alle måder vi evner 😉

København, Nordsjælland og Bornholm
I KBH. Går det godt.
Vi kommer på retspsyk afd. 80 & 81 på Glostrup Hospital (det hedder vist Rigshospitalet i Glostrup i dag)
den sidste tirsdag i måneden, fra kl. 19-20.
Vi er ca 3-5 i panelet og der deltager fra 5-10 indsatte og personaler hver gang.
Vi er nu kommet der i ca 6 år og har et fremragende samarbejde med dem.
Vi kommer også på afd. 802 på Glostrup hospital (det er vist også Rigshospitalet Glostrup afd som er
beliggende i Hvidovre) der er en surigat afd for indsatte der er for dårlige til at sidde i fængsel.
Her er vi 3 paneldeltagere og der er ca 3-4 indsatte og 2-3 ansatte med af gangen.
Her læser vi de første 3 kapitler op af Basic tekst og så deler vi om vores vej til NA eller hvad de indsatte har
lyst til at dele om og hvordan vi kan flette programmet ind i de spørgsmål eller problemstillinger der
kommer eller opstår.
Vi har H&I samvittighedsmøde næste gang D.07.08.18. Fra kl 17-19 i Nygårdskirken, Brøndby Nord Vej 71,
2605 Brøndbyøster
Michael fra Sov vil gerne stil op til formandsposten ved næste OSK møde i Sov og jeg vil bistå med den
viden og støtte jeg kan. (Dan KBH)
Glæder mig til at se jer snart til regionsmødet.
Kærlighed. Dan (KBH)

Syddanmark
Sønderomme, nyborg statsfængsel, søby Søgård lukket afd. og st.dannesbo alle sammen er et møde om
måneden, Nyborg er der altid godt fremmøde og det er mig der køre det, søby Søgård har der været start

vanskeligheder så fremmødet ikke har været så stort, men det handler om at personalet ikke er så gode til
at følge op på at få folk med det er næstformand Carina Mumm der køre det, st.dannesbo er der hellere
ikke det store fremmøde men Morten Bahn der køre der, er vedholdende, og Lis siger det er ok hos dem,
ikke så stort fremmøde men gode møder. Hilsen Zebina

Midtjylland
I Midtjylland afholdes der pt to møder om mdr på institioner i henholdvis Viborg (lukket psyk.) og en
behandlings instition. Vi har også i sidste mdr været på retspsyk og lave en oi præsentation for personalet. I
maj afholdte vi workshop og trænings dag i Randers hvor der var 16 der deltog fra vores område og de
nærliggende byer. Næste underudvalgs møde afholdes i Randers i sep. Mvh Hi Midtjylland
Hov glemte at tilføje... at den ene af de to institioner vi køre til er ny og er startet på foranledning af
instutitonen selv

Nordjylland
1 administrationsmøde om måneden. Det går godt. Vi regner med. Snart at have vores første instution.
Under kriminalforsorgen.. derudover er der sat skibe i vandet. På 2 andre instutioner. Referat fra
Nordjylland

SOV
Michael fra Sov vil gerne stil op til formandsposten ved næste OSK møde i Sov og jeg vil bistå med den
viden og støtte jeg kan. (Dan KBH)

Merchandise
I Merchandise går det godt. Boden er godt besøgt der hvor vi er og vi når ud til mange mennesker 😊

Til sidst vil vi sige tak for jeres støtte og opbakning og sige at vi fortsat vil bringe NA´s budskab

- Så at ingen addict behøver at være alene på en
institution uden kendskab til Narcotics Anonymous
budskab om håb og frihed fra aktiv addiction.
- I kærlig serviceånd Ronni H&I Danmark.

