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En update fra Hospitaler & Institutioner Danmark. Vi har på nuværende tidspunkt H&I møder i alle områder
i Danmark og vi er glade for det arbejde områderne ligger i det. Tak for service!
Fængsels Sponsor Det har været et tilbagevende emne over de sidste par år. Vi har ikke kunnet kopiere den
Amerikanske udgave tilrettet til danske forehold. Vi foreslår derfor at vi kunne lave en sponser bank
generelt for Danmark hvor medlemmer som har plads til sponcier kan skrive sig på. Så kan de derefter
vælge om de gerne vil være sponser for medlemmer i fængslerne. Vi kan evt. lave en vejledning/skrivelse
sådan de ved hvad de handler om. Og de kunne evt. have kontakt med hinanden for at dele erfaringer.
Ja også kommer det ikke bag på nogen at de fleste møder er sat på standby indtil Corona er kommet under
kontrol… vi holder intet fysisk møde til vores regions møde men vil prøve med et online ønsker man at
deltage så kontakt HI formand:
hi.nadanmark.formand@gmail.com
Såfremt i er interesseret i flere detaljerne så linker jeg sidste referat her:

https://usercontent.one/wp/www.nadanmark.dk/wpcontent/uploads/H%26I%20DK/HI%20referater%2019/HI%20referat%20-%2009-11-2019.pdf
Vi har fået rapport fra 2 områder indtil videre såfremt at vi modtagere flere så bliver en ny opdateret
rapport sendt ud.
København, Nordsjælland og Bornholm

Syddanmark
På Nyborg går det godt, de færreste der har været fremmødt er 2 fanger, ellers er der som regel en 8-10
stykker :)
Det går godt i Sdr Omme
Der har været 2 en af gangene, ellers er vi ca 8 til møderne
Og på Søby kommer der 2 faste
Status på hi mødet på sydgården i Haderslev. Vi har haft lidt svingende fremmøde, men da
behandlingshjemmet har været under renovering har de haft halvt så mange pladser og det har vi kunne
mærke i forhold til fremmøde, ellers har vi god dialog med institutionen og de er glade for vi kommer
Vi har været 6 beboere som max og en enkelt som færreste

Og vi starter et prøvemøde op på Reden i Odense onsdag d. 26/02-20. Det er Reden der har rettet
henvendelse til os om de gerne vil have vi kommer. Det vil kun være for kvinder.
Mvh. Varina

Formand HI syddanmark

Midtjylland
Hi- Midtjylland køre stadig på to institioner i området. Det ene er et behandlings sted det andet en afdeling
på retspsyk. Begge steder er glade for vi kommer og og giver udtryk for folk profitere af møderne.
Kh Kenny
Nordjylland

SOV
Kig under (København, Nordsjælland og Bornholm) Sov indgår der i
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 H&I Danmark.

