NA OSSK Inviterer til

BRAGDØYA 2017
17.-23. Juli

20 års jubileum

BRAGDØYA | 2017

I

20 års jubileum

år – for 20.
gang – inviterer
Aktivitetskomiteen i
NA OSSK til NA Camp på
Bragdøya. Uke 29 fyller
vi med tilfriskningsmøter,
speak, countdown og service.
Det blir underholdning for
store og små, samt grilling og
sosialt samvær.
•
•
•

Registrering pr. person er kr
400,-(kun rusavhengige betaler)
Parkering på oppmerket plass på
Lumber, kr 100,- (Lumberveien
53, Kristiansand)
Det er mulig å betale i
kortterminal dersom du ikke har
kontanter.

Bragdøya er et friluftsområde der
det beiter ville sauer og geiter.
Vi anmoder folk om å ikke ta med
seg hunder til Bragdøya. For dere
som gjør det likevel minner vi om
båndtvang 24 timer i døgnet og at
det medbringes hundeposer til bruk.
I år, som årene før, ønsker vi
donasjoner av NA- effekter til
lotteriet.

Lurer du på noe, eller ønsker
du å være med å gjøre service på
Bragdøya, kan du kontakte oss i
Aktivitetskomiteen på E-mail:
akom@naossk.org
Erfaring fra tidligere år viser at det
er mange som kommer før tiden, og
dette skaper hodebry både for oss og
Kystlaget. Vi gjør oppmerksom på
at Bragdøya 2017 begynner mandag
17/7. Før den tid vil ikke toaletter
og dusjer være åpne. Rutebåten
begynner heller ikke å gå fra Lumber
før denne dato.

– Aktivitetskomiteen

Hei.
Aktivitetskomiteen i Anonyme Narkomane, Område Sør Service Komité vil med dette
skrivet komme med informasjon til institusjoner som har planer om å reise til Bragdøyaarrangementet 2017.
Vi har igjen måtte se oss nødt til å komme med en henstilling til institusjoner som har
planer om å reise til arrangementet på eget initiativ om å avstå fra dette. Vi ønsker ikke at
arrangementet skal benyttes som en del av en behandling eller som en del av et opplegg
NA ikke går god for.
Dette er av flere hensyn:
• Vi har tradisjoner som er retningsgivende for NA hvor vi ikke ønsker å sette oss i
situasjoner der sammenblanding mellom institusjoner og NA kan misforstås. Vi går
ikke god for noen enkeltinstitusjoner eller foretak.
• Vi ønsker å avholde et arrangement for NA medlemmer som er der for tilfriskning i
Anonyme Narkomane, og ikke kommer fordi institusjonen ønsker eller tilbyr det.
• Vi ønsker ikke klikkdannelser som følge av enkeltes tilhørighet til annet enn NA.
Vi håper på forståelse for at vi ikke inviterer institusjoner, og at dette blir respektert.
Vi ønsker likevel at alle rusavhengige NA-medlemmer i behandling rundt forbi fritt får
anledning til å besøke arrangementet som enkeltindivider.
Vi vil også be alle besøkende NA-medlemmer som arbeider i og med rusomsorg å ta
hensyn til at det vil være svært upassende å fremme virksomheten / behandlingstilbudet og
å benytte arrangementet til å selge inn "egne" omsorgstilbud.
Hjelp oss til å beholde Bragdøya- arrangementet som et ekte NA- arrangement.
MVH
Aktivitetskomiteen

