
Dagsorden OSK-Syddanmark d. 4/9 2022. kl. 9:45  

  

1. Sindsrobøn   

2. Visioner oplæses   

3. koncept nr.2 oplæses    

4. Retningslinje nr.2 for OSK-Syddanmark oplæses   

 

5. Præsentationsrunde: Stefanie Observant basis tekst Horsens, Nickie GSS håbet Esbjerg, 

Johnny observant living clean og ønsket Esbjerg, Rikke GSS søndagsgruppen Haderslev, 

Rasmus GSR torsdagsgruppen Odense, Louise Observant torsdagsgruppen Esbjerg, Jan 

GSR fredagsgruppen Fredericia, Sabine GSR det lille lys Faaborg, Liz litteratur suppleant 

OSK-Syddanmark, Per kassere-suppleant OSK-Syddanmark, Casper GSS How and Why 

Esbjerg, Torben litteratur ansvarlig OSK-Syddanmark, Brian GSR Hakuna matata Odense, 

Dorthe OSR OSK-Syddanmark, Henning GSR mandagsgruppen Odense, Jesper HI-

Syddanmark næstformand, Michael observant Odense, Emily GSR mandagsgruppen 

Fredericia, Morten GSR fredagsgruppen Håbet Odense, Tricia GSR lørdagsgruppen 

Svendborg og kasserer OSK-Syddanmark, Ida sekretær OSK-Syddanmark.      

 

6. Afbud: Chris OI-formand og GSR Varde traditionerne tro, Glenn OI-næstformand, 

Andreas GSR tirsdagsmødet banebryderne Fredericia, Rikke Helpline formand og GSR 

mønsterbryderne Haderslev, Nadja GSR En ny chance søndag Esbjerg, Annette Dahl det 

lille mirakel torsdag Esbjerg. HI-formand Syddanmark.   

 

7. Beslutningsdygtighed: 7/9  

 

8. Godkendelse af referat fra d. 3/7-2022: Godkendt 

  

9. Tilbagemeldinger og donationer fra GSR/GSS-forum: Hakunana Matata søndag Odense, 

Mandagsmødet Fredericia, Fredagsmødet Fredericia just for today, Håbert Esbjerg, 

Søndagsmødet Haderslev, Søndagsmødet en ny chance Esbjerg, How and why Esbjerg, 

Banebryderne Fredericia, Mandemødet Fredericia, Det lille mirakel Esbjerg, Vejle-

mødet. 

 

Der er efterspørgsel på om litteratur kan trykkes andre steder, så vi ikke løber ind i 

leveringsproblemer, dette er første gang vi oplever det. How and why ønsker at vide 

hvilke periode pengene er overført fra, fra OSK. Der vil fremover stå på overførslen 

hvilken periode pengene er overført for.         

 



10. OSR: Der er en del som skulle have været med hjem til grupperne fra RSK, som ikke er 

kommet det, det vil det fremover.  

- Forslag om sponsorbank, vores søster fællesskab har et. Der er nedsat et adhoc 

udvalg i RSK som vil lære af vores søster fællesskab, som har en hjemmeside hvor 

man kan melde sig til sponsor og søge sponsor, hvor systemet kan matche.   

- Den nye bog Guiding Priciples, denne er blevet oversat og ligger på NA Danmarks 

hjemmeside. Oversættelsesudvalget har besluttet at den kommer ud som kladde. 

- Spørgsmål vedr. manglende levering af trin-guid. Det kommer indenfor tre uger, det 

skulle gerne komme i morgen. Grundet corona har hurtig levering været et 

spørgsmål om økonomi.  

- Der er stillet forslag om vores litteratur kan blive mere lokalt – altså trykt i Danmark. 

Et adhoc udvalg undersøger lige nu om vi kan få trykt i Bruxell i stedet for Kina. Det 

vil blive for dyrt at får det trykt i Danmark.    

 

Dr1 podcast: OSK-Syddanmark var det eneste område i Danmark som stillede spørgsmål 

til det. Podcasten er sat i gang, andre 12 trins fællesskaber har fået datoer. det var godt 

vi stillede spørgsmål, det medførte at andre grupper ikke nåede at begynde at udvælge 

personer til deltagelse. Det anbefales at vi tager brevet med ud i grupperne. 

På baggrund af at der står kontaktinformation til journalisten sidst i brevet, kan det 

opfattes som en opfordring til deltagelse, det er for nemt at kontakte. Det foreslås at de 

sidste linjer med kontaktinformationer slettes. Hvis vi begynder at redigere og rette, 

påvirker vi også grupperne i en bestemt retning. Vi opfatter podcasten som brud på 

vores traditioner. Lyttergrundlaget på podcasten er ca. 1000 lyttere. Det kan ikke gives 

videre til OI, da vi har besluttet at vi ikke vil være en del af denne podcast. 

Forretningsgangen er helt forkert, beslutningen er startet det forkerte sted. Vi skylder 

grupperne at fortælle dem at der er sket en fejl angående formidlingen af podcasten. Vi 

må holde fast i vores langsommelige bearbejdningsproces, så vi ikke handler overilet. 

Endnu engang forslag om at kigge på Sveriges måde at formidle NA’s budskab på. Der er 

et filmværksted i Odense som vi kan benytte og som gerne vil hjælpe os, også fordi de 

har brug for at øve sig gennem praksis. Forskellen på om vi deltager i podcasten eller 

selv laver noget, er at vi har mulighed for selv at bestemme hvordan vi bringer 

budskabet. Vi kan ikke deltage, da vi ikke kan risikere at skade NA som helhed.  

Forslag om at GSR’erne klædes ordentligt på og kan meddele at der er blevet lavet en 

fejl og være åbne omkring podcasten og beslutningen. Vi kunne vedhæfte brevet til 

referatet og tage med ud i grupperne. Observant fra andet område anbefaler tydelighed 

fra OSK-Syddanmark om vores holdning, så der ikke er tvivl i grupperne og hos andre 

områder når de læser referatet.         

 

IU takker for tilbagemeldinger herfra. De har et godt samarbejde med Sverige. Der er 

kommet ny kalender på hjemmesiden, den er delt op i to, service-kalender og event-

kalender  



Henvendelse om events på: Event@nadanmark.dk (speakerjam, fødselsdage m.m som 

skal ud i resten af Danmark) 

Hvis grupperne ikke har det i forvejen, så få en gruppemail, dette kan ske ved at 

kontakte IU formanden på mail: IU.formand@nadanmark.dk 

Der opfordres fra OSK til at vi bruger NA-mails når vi sender NA relaterede 

meddelelser. 

Det er forbudt at skrive mobilpay-nummer på officielle sider, facebook m.m. Vi har fået 

en advarsel, hvis vi gør det igen, lukker de alle vores mobilpaynumre. Konto-numre må 

gerne stå offentligt tilgængeligt. 

Service-info: oversigt over møder i hele verden kan findes på www.na.org                             

Punkt fra RSK. Helpline: Er der noget i helpline som skal med videre, udvælger de en 

repræsentant til at formidle til et RSK-møde. Helpline er et underudvalg under OI, ikke 

under RSK. Helplines nye retningslinjer er godkendt i RSK. 

Vi mangler service-kræfter til at finde et sted at holde RSK-møde i 2023 på 14-16. april 

og 18-20. august. Det skal kunne huse ca. 15 mennesker i de to weekender, og der skal 

findes service kræfter til at lave mad m.m.  

 

Mulighed for service i RSK,  

- OU mangler service-kræfter til oversættelse, man behøver ikke varetage en post, 

men hvis man har lyst til at deltage kan formanden for RSK kan kontaktes på 

RSK.formand@nadanmark.dk  

- Sekretær både sekretær 1 og sekretær 2 – der er 3 weekender om året hvor man er 

afsted.  

- RDS’er, (en stor post man skal sættes grundigt ind i – kan læses mere om på RSK 

hjemmeside) 

- Næstformand og vicekasserer.   

Der kan læses om alle poster i retningslinjer for service i RSK. Disse er tilgængelige 

på NA Danmarks hjemmeside. 

  

Helpline skal selv løse udfordringen med at oversætte telefonsvaren til engelsk. 

Spørgsmål til helpline, kontakt: Syd.hepline@nadanmark.dk   

 

11. Kasserer rapport: Overskud på kontoen, der kommer penge ind i 7. tradition. Ingen 

ekstraordinære udgifter. Afventer regnskab fra overskuddet fra SOKNA og Camp living 

clean. Husk at skrive gruppe og donation når der overføres på mobilpay før og efter 

OSK-mødet. Opmærksomhed på at der er to forskellige numre, et til litteratur og et til 

donationer til selve mødet. Bankskifte er en igangværende proces, det tager tid grundet 

sikkerhed ift. hvidvask og terror. Klar til bankskift indenfor en måneds tid, hvor Per også 

overtager kassere-post OSK-Syddanmark.        
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12. Litteratur udvalg. Der efterspørges hvornår grupperne kan købe litteratur. Der skulle 

være en sending på vej som kommer i morgen. Torben laver opslag på Facebook addict 

syddanmark når littertaturen er ankommet. Litteraturen ryger hurtigt. Vi har fået 

kuglepinde som en lille kompensation for manglende litteratur. Trods vandskade i 

kælderen er intet litteratur beskadiget, heldigvis.    

 

13. HI: Næst-formand siger det går fremover i Syddanmark, opstart i Nyborg på onsdag, hvis 

det går godt, må vi åbner op for dem som er i ambulant behandling i fængslet. Møderne 

i sønder omme køre stadig to gange om måneden, godt samarbejde med 

kriminalforsorgen, ansat en socialpædagog som kan sørges for at formidle mødernes 

tilstedeværelse. Det er den første onsdag i hver måned. Der mangler service-kæfter i 

form af panel-deltagere, som skal udfylde samtykke erklæring vedrørende 

kriminalregister. Deltagelse kræver ren straffeattest, noget stabil cleantime og program 

i form af møder, sponsor og trin.          

 

14. OI:  

 

Mail fra OI-formand:  

Hej osk syd 

 
Da min afløser på job desværre er blevet syg i sidste øjeblik, kan jeg ikke deltage i dagens 
Osk møde, samt næstformanden for Oi Syddanmark kan desværre heller ikke træde til da 
han har sit barn. 
 
lidt nyt fra OI Syddanmark 
 
Vi er i fuldgang med at få sammen sat et Stærkt OI syd hold af betroede tjenere, 
næstformand, kassere og sekretær er blevet besat og vi planlægger at indkalde til en OI 
info dag i oktober, hvor vi vil fortælle om hvad OI er og hvad OI kan, samt der vil blive 
holdt en OI præsentation af OI Nordjylland. Også her vil vi fortælle omkring de service 
kræfter vi mangler i OI syd og hvad posterne går ud på. Vi er i tæt sparring med OI 
Nordjylland så vi kan lære af hvordan de har fået deres bygget op fra bunden til noget 
stærkt og solidt.  
Vi arbejder stadig videre med OI Nordjylland og Na i England og NA Sverige omkring at få 
opbygget en OI Facebook. 
 
Udover det er der et Møde med OI Sverige i vente, hvor vi skal op og lære af hvad de kan i 
Sverige og hvad de har gjort for at ende hvor de er, men ting tager tid. 
 
Skulle der sidde nogle eller kender i nogle med lysten til service i OI syd så send mig 
venligst en mail. 
 
Mvh  
 
Chris  
OI syd 
 
 



Der er rettet henvendelse fra krisecenteret i Vejle til OI-formand med efterspørgsel om en 
OI-repræsentation, de har ikke modtaget svar.   

Der opfordres fra OSK til at OI-formand eller næstformand repræsenteres på næste OSK 

møde.  

Ønske om at OI repræsenteres på OSK møderne, inden der drages erfaringer fra rejser til 
Sverige.  
Brugernes basar blev aflyst dagen før, det er uheldigt, da vi havde en bod klar med strøm 
osv., men ingen dukkede op. Dette er et problem for vores renommé.   
 

15. Help line: Facebook-gruppe er oprettet for service-kræfter. Der mangler forsat lidt 

service-kræfter, vagterne i området hedder 14 dage af gangen hver dag fra 18-22. hvis 

man ønsker at lave service kan man kontakte helpline.syddanmark@nadanmark.dk   

 

16. It ansvarlig: servicepost er ledig 

Forslag om at synliggøre emails på hjemmesiden, IU-formand kan kontaktes herom, gælder 

også ønsker, forslag til hjemmesiden, på Iu.formand@nadanmark.dk  

  

 

17. 7 tradition. Kurven går rundt.  

 

18. Adhoc udvalg brugernes barsar: ikke repræsenteret. Beklageligt at der ikke blev givet 

besked herom.    

 

19. Betroede tjenere på valg. Ingen på valg.  

  

20. Kommende events: Nokna 30/9-22 til 02-10-22 i Aalborg.   

 

21. Forslag til afstemning: ingen.  

 

22. NA relaterede meddelelser til grupperne.  

 

- Brevet fra RSK vdr. DR1 podcast,  

- RDS’er-posten er ledig (der skal gøre opmærksom på retningslinjerne for denne post 

ved ønsket opstilling)   

- Ledige OSK-Syddanmark-service-poster skal specificeres ud og nævnes på møderne: 

ordstyrer og ordstyrer-suppleant, IT-formand, OSS’er, generelt servicekræfter i 

helpline, HI og OI.  

- Vi mangler service-kræfter til at finde et sted at holde RSK-møde i 2023 den 14-16. 

april og 18-20. august. Det skal kunne huse 15 mennesker i de to weekender og der 

skal være service kræfter til at lave mad m.m. 
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23. Evt.  

- Nyt møde ’når posen er tom’ starter op i Svendborg lørdag 10/9-22 kl. 11. 

Vestergade 42 b, 5700 Svendborg.  

- Traditions-workshop 10/9-22 kl. 9 i Kvaglund kirke i Esbjerg: søger om 2000 kr. til 

workshoppen og har fået det.     

24. Ny mødetid og sted: Dronningensgade 97b, Fredericia: Søndag d. 6/11-22, kl. 9:45. 

          

25. Godkendelse af referat: Godkendt. 

 

26. Sindsrobøn.   

   
   

   

 

Brev fra RSK længere nede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 august 2022 

 

 Til alle NA-medlemmer.  

Det blev på RSK-mødet i weekenden vedtaget at vi som Fællesskab ikke, på nuværende 

tidspunkt i hvert fald, kan gå ind i at formidle kontakt eller udvælge medlemmer til at deltage i 

denne podcast.  

 

Men hvad I gør som enkeltpersoner har vi ingen indflydelse på, så hvis der er nogen derude der 

skulle have mod på og lyst til at deltage, står det jer frit for.  

 

Skulle man ønske at deltage opfordrer vi fra regionen til at man er opmærksom på følgende: 

• Ingen enkelte medlemmer kan udtale sig på vegne af NA eller formulere offentligt hvad NA 

er. 

• Vær opmærksom på andres anonymitet.  

• Vi opfordrer til at de gør opmærksom på: at de taler på egne vegne og ikke nødvendigvis 

repræsentere NA`s holdninger.  

 

I kan se her hvad journalisten skriver om hvad det er i kommer til at deltage i: 

 Jeg skriver til jer fordi jeg hjertens gerne vil i kontakt med NA medlemmer der har lyst til at 

fortælle deres historie. Det er helt essentielt for os at deltagere føler sig trygge ved situationen 

og ved at de er i gode hænder. Det bliver derfor selvfølgelig anonymt under et dæknavn, og jeg 

kan klippe udtalelser ud, hvis det efterfølgende ønskes. Da Tidsånd er et åndeligt program, vil 

jeg desuden spørge ind til det åndelige/kristne aspekt af behandlingsformen, men der er intet 

rigtigt og forkert. Religiøst og ikke-religiøst er velkomment og vi ønsker at repræsentere begge 

dele.  

 

Helt konkret leder vi efter: 

- Medlemmer der hver kan repræsentere ét trin gennem deres nuværende proces og 

individuelle fortælling.  

- Sponsorer der kan fortælle om det enkelte trin og hvilken proces og virkning trinnet kan/bør 

medføre.  

 

For kontakt er min mail hkem@dr.dk og mit tlf. nr. er 20812175 - både på opkald og sms’er. Jeg 

glæder mig til at høre fra jer.  

 

På vegne af RSK-NAdanmark Mogens (formand) 


