
 

 

En update fra Hospitaler & Institutioner Danmark. Chalotte er valgt til næstformand/sekretær i H&I 

Danmark. Tak for service 😊 der er blevet ”opsporet” en masse OI materiale og det ligger i fredericia der 

hvor vi holder vores HI reg. Møder… der vil blive lavet en ca. styk . liste sådan at i ved hvad der er at gøre 

med. Ellers har vi Holdt H&I Workshop/oplæg på alle konventer i DK. Der har været efterspurgt OI 

præsentationer til intuitioner i områderne… da der ikke har været et fungerne OI underudvalg i de områder 

så har vi prøvet at klæde dem på efter bedste evne 😊  

Vi har fået rapport fra alle områder <3 

København, Nordsjælland og Bornholm 
Her er status fra KBH 20.10.18 
Vi kommer på retspsyk afd. 80 & 81 i Glostrup sidste tirsdag om måneden fra kl. 19-20  
Der kommer for tiden 3-4 fast paneldeltagere og mellem 5-10 ind og ansatte til møderne. 
For tiden er der 3-4 af de indsatte, der virkelig er deltagende og som oftest starter møderne op med at 
fortælle om dem selv, så vi fletter løsninger ind i det delte og vi fortæller selv vores egne erfaringer, så 
møderne er meget dynamiske. 
 
Vi har en udfordring for tiden, med at komme ind på afd. 802 i Hvidovre. 
Det har vi fordi at det er en afd. til fanger der sidder varetægtsfængslet i surigat. 
Vi er blevet afvist 3 gange indenfor de sidste 4 mdr. fordi at de internt på afd. ikke kan blive enige om 
proceduren. 
De er kommet frem til at vi skal sikkerhedsgodkendes og det er vi selvfølgelig villige til. 
 
Der er kommet ny formand for H&I SOV og vi arbejder tæt sammen for at få det rigtigt op at stå. 
Der er i SOV kommet en henvendelse fra Storestrøms fængsel om eventuelt opstart af H&I møder i 
fængslet, men det kræver panelleder og paneldeltagere der bor i nærheden, for at holde omkostningerne 
og tiden til og fra møderne nede. 
 
Lige nu afholder vi H&I samvittighedsmøder sammen med sov, den anden tirsdag i måneden fra kl. 17-19 i 
Nygårdskirken i Brøndby. 
 
Rigtigt godt møde til jer. 
 
Kærlighed Dan 
 
Syddanmark 

Status Region Syddanmark  
Søby Søgård der kommer stadig kun et par stykker, men dem der kommer er glade for os, nyborg der 
kommer imellem 5-16 af gangen, de er meget glade for os,  



St.dannesbo har vi lukket ned, for det første har det været svært at få samarbejdet op og stå og da hende 
der havde sat os igang stoppede, oplevede morten en fjentlighed ved det nye personale og de ville ikke 
lukke os ind vi kunne ringe dagen efter, vi valgte at lukke det ned. Liz er på ferie så ved ikke med sønder 
omme men tænker intet nyt er godt nyt. 
Hilsen Zebina 
 

Midtjylland  

Hej Ronni. 

status fra Midtjylland er uændret fra sidste Report. Vi varetager stadig to institutioner i det midt jyske 

henholdvis 3 og 4 onsdag i mdr som er glade for vi kommer. Der er blevet afholdt underudvalgs møde 

søndag d. 14 okt i Randers hvor der vil komme et referat senere...  
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Nordjylland 

Det går godt. I H&I Nordjylland. Vi er inde på en. Instution. For langtids fanger. Der skal til og. Løslades. I 

underudvalget. Er vi en lille gruppe. Der mødes ca.1 gang om måneden. Og ellers er der. En stor udskiftning. 

Af medlems tallet. Men vi er. 

Igang med at. Få det op. Og køre. Mvh Johnny  

SOV 

Jeg blev valgt ind som formand for hi i sov ved forige osk møde. 
Vi er endnu kun mig:), men jeg har lavet flyers og delt ud til grupperne. 
Jeg tror vi bliver kontaktet af oringe i vordingborg, og så har jeg en halv kontalt på sankt hans. 
Vi gør det fortsat lidt sammen med Dan og John fra kbh. 
Jeg tror på der kommer nogen til og at vi for et sted eller 2 at holde møder på. 
God weekend  
Og jeg glæder mig til næste gang vi samles i november:) 
Knus og kram herfra 
Michael 
 
 
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. 


