
 
 

OFFENTLIG RELASJONS KOMITE (OR) 

Rapport fra offentlig relasjonskomite – mai 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. Hvis ønskelig 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. 

Jeg har ikke så mye nytt å rapportere – vi holder på etter beste evne – det er mye informasjonsarbeid 

som gjøres – og vi får stadig nye henvendelser. 

Men igjen vil jeg si ifra at vi er altfor få rusavhengige som er med i komiteen. Vi får som sagt mange 

nye henvendelser og klarer ikke å møte alle – og har også vanskeligheter med å følge opp steder vi 

tidligere har vært. 

Jeg vil også varsle om at kassereren vår har nå sittet i to perioder og må gå av når vervet går ut. Vi 

har ingen varakasserer, så i løpet av høsten kan vi få problemer med å få utbetalt reiseutgifter til de 

som utfører tjeneste i OR og da vil mye stoppe opp. Så si ifra i gruppa di – OR trenger hjelp til å 

bringe budskapet om tilfriskning i NA ut – både til det offentlige og til den rusavhengige som fortsatt 

lider.  

Så igjen et rop om hjelp fra OR – mobiliser i gruppa di og kom på OR møte i Lambertseter kirke – 

bomberommet – andre mandag i hver måned – neste møte er mandag 13. mai kl. 1900 – 2045. 
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Under ser dere hvor vi er når og også hvor vi mangler folk. Vi skulle hatt flere paneler – skulle vært 

flere steder, men med de rusavhengige som er med og gjør en fantastisk innsats er det dette vi får til. 
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Navn Sitter til: 

 

 

Merknader 

Aker - PL 1 år 2 år Espen Aug -19 Annehver tirsdag, 

partallsuker 

Aker - VPL 1 år 1 år Ledig   

IR Ahus - PL 1 år 2 år Ledig   

IR Ahus - VPL 1 år 1 år Ledig   

Halden Fengsel - PL 1 år 2 år Kristian  Nov-19 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 Ledig   

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 - 19  

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  Mai 19 Onsdag annenhver 

mnd. 

Moss sykehus –VPL 1 år 2 år Ledig   

 


