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OFFENTLIG INFORMATION 
NA København BORNHOLM, KØBENHAVN OG NORDSJÆLLAND  
c/o Linie 14, Blågårdsgade 14, 2200 København N 
Mail: oi@nakbh.dk  HELPLINE:  7020 0185 

OI-rapport OSK-møde 28. juli 2019 
Hvis I har spørgsmål undervejs, stiller I dem bare. Hvis I har et spørgsmål, er der sikkert også andre der sidder og un-
drer sig over det samme.  
 
De spørgsmål vi stiller i denne rapport, kan I måske tage i jeres gsr-forum og vende tilbage med bagefter.  

1. Status iflg. Handlingsplan 2019 

a) Ressourcer 
• Arbejder på OI-workshop, der klæder NA-medlemmer på til at repræsentere NA i offentligheden 
• Afholdt 1 Introduktion workshop om OI-arbejdet, for at tiltrække nye medlemmer 
• Afholdt OI-bod og OI-præsentation på KOKNA 26 

b) Information 
• Arbejder på artikel i Politiken 
• Arbejder på kontakt-procedurer 
• Besluttet hvilke plakater, pamfletter etc. vi uddeler 
• Google-siden, afventer hjælp 

c) OI-udvikling 
• Vi har inviteret OI-person fra Sverige 
• Vi er i kontakt med PR i England, der har masser af erfaring og stor villighed til at dele den med os. 
• OI-Forperson har deltaget i 3. ESLD i Prag og Rapporten herfra udsendes med referatet. 

 

2. Udmeldinger til/fra OSK 

a) Printer 
Vi opsætter snarest printer i Linje 14. 

b) Dagens åndelige princip 
Inspireret af ESLD vil OI-Forperson i samarbejde med Litteratur-ansvarlige afholde workshops om NAs nye 
litteratur ’Dagens åndelige princip’ for interesserede NA-medlemmer, der ønsker at komme med input til 
denne nye bog og selv udvide sin egen opfattelse af de enkelte principper. Når vi er klar med en dato, mailer 
vi til jer alle på listen til referatet. 
Der uddeles flyers, så I alle også selv kan afholde disse workshops i forskellige sammenhænge. Der ligger 
oversat materiale på www.na.org/spad . 

c) Ressourcer 
Til annoncering i grupperne: OI mangler meget et par NA-medlemmer her & nu for at kunne blive klar til 
at igangsætte det udgående arbejde med at sprede kendskabet til NA, så ingen addict nogetsteds, behø-
ver at dø af addictionen.. 
 


