
Ekstraordinær OSK møde i Syddanmark. Søndag d. 14. august kl. 14:00 og på zoom. 
 
Link: https://us06web.zoom.us/j/4410559641?pwd=bm5TQ1JqYmUyV2Mvd0xUWWZXVXlidz09 
 
meeting id: 4410559641  
Password: 123123 
 
Tilstede: Dorthe ordstyrer OSK syddanmark, Julie observatør, Annette GSR Det lille mirakel 
Esbjerg, Annette GSR håbet Esbjerg, Henning GSR mandagsgruppen Odense, Berit GSR 
søndagsgruppen Haderslev, Chris GSR Varde og OI formand Syddanmark, Casper GSS How and 
Why Esbjerg, Brian GSR Hakuna Matata Odense, Ida Sekretær OSK Syddanmark, Casper GSR 
Hold det enkelt Vejle, Rikke Helpline formand og GSR mønsterbryderne Haderslev, Per GSR 
Suvivor og kasser-suppleant OSk Sydanmark Esbjerg, Emily Observatør.    
 
Der vil være 2 punkter.  
 

1) Dr p1 podcast om vores 12 trin: Programmet hedder tidsånd – troen i verden og verden i 
troen. 12 forskellige person som skal fortælle om hvert sit trin. Nogle har stillet spørgsmål 
til hvorvidt det er brud på vores traditioner. Der er blevet taget kontakt til Simon og der 
foreslås at vi lægger vægt på at det er den enkeltes beretning med hvert trin der 
repræsenteres. Det menes også at vi godt kan følge med tiderne og bruge dette til at 
bringe budskabet til den addicts der stadig lider. Der er forslag om at besøge Odense 
filmværksted, som muligvis vil hjælpe med bringe budskabet. Podcasten ligger i en serie 
hvor fællesnævneren er religiøs tilknytning. Der er bekymringer om at det bliver en 
personlig fortolkning og ikke et NA-budskab. Det snakkes om at hvis det kunne være en 
OI-præsentation i stedet, ville det være mere forsvarligt. Da vi ikke tager stilling til 
religion og ikke vil forbindes med dette, vil deltagelse være misvisende. Sverige har ved 
hjælp af professionel fotograf fået lavet anonyme youtube-videoer som f.eks. omhandler 
’hvordan var dit første møde’ og ’hvad er 7. tradition’, her forklare de om NA og har 
skrevet trin og traditioner om til hverdagssprog så det er nemmere at forstå for 
nykommeren mm. Linket til Sveriges youtube video kommer ind og ligge på addicts 
syddanmark på facebook. Hvis man ønsker at få tilsendt linket kan man skrive til OI 
formand på OI.syddanmark@nadanmark.dk     
Forlag om at få nævnt helpline og NA’s hjemmeside i hvert afsnit.   
Der er bred enighed om at det er en dårlig og forhastet ide.  

 
2) Valg af betroede tjenere:  

Beslutningsdygtighed 9/10 
- Casper stiller op til sekretær suppleant: Casper stemmes ind som sekretær-suppleant 

i OSK Syddanmark  
- Dorthe stiller op til OSR: Dorthe stemmes ind som OSR for OSK Syddanmark   

 

 

Ledige poster i OSK Syddanmark: web-ansvarlig, ordstyrer, ordstyrer-suppleant, OSS.  

 

Næste møde er søndag d. 4. september 9:45, Sundhedscenteret Fredericia.     

https://us06web.zoom.us/j/4410559641?pwd=bm5TQ1JqYmUyV2Mvd0xUWWZXVXlidz09

