
 

OFFENTLIG RELASJONS KOMITE (OR) 

Rapport fra offentlig relasjonskomite – okt. 2019. Vi har møter i bomberommet på Lambertseter 

kirke 2. mandagen i hver mnd. fra kl. 1900-2045. 

Hvis det er ønskelig for grupper kommer vi gjerne innom og forteller dere om hva vi driver med. Vi 

ønsker gjerne at så mange som mulig får mulighet til å spre NA sitt hovedbudskap. Vi hjelper til med 

opplæring, hjelper til med plakater og andre ting dere lurer på. Kom gjerne innom når vi har komite 

møte.  

OI oppdrag foregår på dagtid og går ut på å holde OI presentasjon eller dele din historie i tilfriskning. 

HI oppdrag foregår som regel på kvelden, og går ut på å dele din historie i tilfriskning. På alle våre 

oppdrag har vi plass til observatører – så lurer du på om noe av dette kunne være noe for deg, men 

har lyst til å se hvordan det forgår først, så er det fullt mulig.  

Vi har nå aktive panel på Aker sykehus, Halden fengsel, Hamar fengsel, Trasop, Sanderud, Ullersmo 

fengsel, Moss sykehus og i Ravneberget kvinnefengsel. Disse panelene gjør et veldig godt arbeid og 

fungerer veldig bra. Vi holder på å etablere et nytt panel på A-klinikken på Bjølsen, et nytt på 

Inkognito klinikken og et nytt panel på Eidsberg fengsel. IR Ahus er også nå på vei opp igjen. 

  

Verv i komité Varighet 

 

Rusfri tid 

for verv Navn Sitter til: Merknader 

Leder 1 år 3 år Dag Feb-20  

Nestleder 1 år 2 år Espen Apr -19  

Kasserer 1 år 3 år  Sigbjørn Okt - 19  

Vara-kasserer 1 år 2 år Ledig  Ingen villige 

Sekretær 1 år 2 år  Anja Nov - 19  

Vara-sekretær 1 år 1 år  Ledig  Ingen villige 

Litteraturansvarlig 1 år 2 år Ledig   Ingen villige  

Vara-litteraturansvarlig 1 år 2 år  Aug -19  

Panelkoordinator 1 år  3 år  Maja  April - 20  

Vara-Panelkoordinator 1 år  2 år  Ledig  Ingen villige 

Nøkkelansvarlig / 

kaffekoker 

6 mnd. 1 år  Ledig  Ingen villige 

 

 



 

Paneler Varighet 

Rusfri 

tid for 

verv 

 

Navn Sitter til: 

 

Merknader 

Aker - PL 1 år 2 år Espen Aug -20 Annen hver tirsdag, 

oddetallsuker 

Aker - VPL 1 år 1 år Justin Sep - 20  

IR Ahus - PL 1 år 2 år Bård Aug - 20  

IR Ahus - VPL 1 år 1 år Bjørn Daniel Aug - 20  

Halden Fengsel - PL 1 år 2 år Bjørn Sep -20 Hver torsdag 

Halden Fengsel - VPL 1 år 1 år Lars Erik Nov -19  

Hamar Fengsel - PL 1 år 2 år Kenneth-

Andre 

Des - 19 Hver lørdag 

Hamar Fengsel - VPL 1 år  1 år Inge Juli - 20  

Trasop - PL 1 år 2 år Kristian Jan -20 En lørdag i mnd 

Trasop - VPL 1 år 1 år Ledig   

Ravneberget - PL 1 år 2 år Monica Sep - 20  

Ravneberget - VPL 1 år 1 år Ledig   

Sanderud - PL 1 år 2 år Marianne Feb -20 Hver 3.torsdag 

Sanderud - VPL 1 år 1 år Tore Feb -20  

Ullersmo Fengsel - PL 1 år 2 år Nicolai Aug - 19 Partallsuker 

Ullersmo Fengsel - VPL 1 år 1 år Sigbjørn  Aug -19  

Moss sykehus –PL 1 år 2 år Monica  Sep –20  Onsdag annenhver 

mnd. 

Moss sykehus –VPL 1 år 1 år Ledig   

A-senteret 1 år 2 år Frank Mai 20 Hver 3. mnd 

A-senteret - VPL 1 år 1 år Ledig   

Eidsberg fengsel - PL 1 år 2 år Ledig   

Eidsberg – VPL  1 år 1 år Lars Petter Juli 20  

Inkognito klinikk 1 år 2 år    

Inkognito klinikk 1 år 1 år    



Jeg har egentlig ikke så mye nytt å rapportere. Det gjøres mye godt arbeid i komiteen – avholdes 

mange møter og vi forsøker å følge opp alle henvendelser vi får etter beste evne. Vi har siste tiden 

fått med flere villige og fått gamle paneler opp å gå igjen og flere nye paneler. 

Men fortsatt mener jeg at det er mange flere steder vi burde vært, det er flere steder vi er ønsket, 

men vi er fortsatt avhengige av at det er flere av de som er så velsignet med tilfriskning i NA ser 

viktigheten av å dele den med andre som ikke har hørt om NA enda. 

Dessverre kan jeg ikke være tilstede på område møte i oktober, men håper denne rapporten gir litt 

innsyn i arbeidet komiteen gjør på deres vegne. Kom gjerne innom på komite møte andre mandag i 

hver måned på Lambertseter kirke kl. 1900-2045. Neste møte 14. oktober. 

Vi har nå fått avtalt med kirken at vi kan bruke kjellerstua (der hvor NA Lambertseter er på tirsdager) 

hvis det er ikke er opptatt i vår møtetid. 

IKT Dag 

 


