
  

OFFENTLIG RELASJONS KOMITE (OR) 

Rapport fra offentlig relasjonskomite – feb. 2020. 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, Ravneberget kvinnefengsel,  A-klinikken på Bjølsen, Inkognito klinikken, på 

Eidsberg fengsel og IR Ahus. Disse panelene gjør et veldig godt arbeid og fungerer veldig bra. 

  

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 Aksel Okt 20  

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 

Jeg går nå av som leder etter to perioder og er veldig takknemlig for å ha hatt muligheten til å få 

gjøre tjeneste i OR – det har vært utfordrende og veldig givende. 

Komiteen har nominert nestleder til vervet som leder. Veldig fint at vi får kontinuitet i komiteen og at 

vi har noen varaverv besatt så vi får tatt vare på erfaringer vi gjør på veien. 

Men fortsatt er det jo mange ledige verv i komiteen og jeg håper dette vil rette seg utover våren.  

Servicekonferansen i mars vil kanskje inspirere noen til å ta programmet på alvor. I innledningen vi 

leser på de fleste møter sier vi jo at «vi kan bare beholde det vi har ved å gi det videre» og «hver 

gruppe har kun et hovedformål - å bringe budskapet til den rusavhengige som fortsatt lider» og ikke 

minst i trinn tolv «etter å ha hatt en åndelig oppvåkning som følge av disse trinn, forsøkte vi å bringe 

dette budskapet til rusavhengige og praktisere disse prinsippene i alle våre livsforhold» 

Siste tirsdag – på møte i hjemmegruppa mi på Lambertseter – hver tirsdag kl. 1800 i Lambertseter 

Kirke – alle er hjertelig velkommen – var det en som bare hadde vært på noen få møter og ga utrykk 

for hvor bra han opplevde NA. Men han ga også utrykk for at det hadde tatt ham lang tid å finne frem 

til oss. For mange er vi fortsatt ukjent – og det er jo derfor vi har OR komiteen – for å spre budskapet 

til så mange som mulig om at enhver rusavhengig kan slutte å bruke, miste lysten til å bruke og finne 

en ny måte å leve på. 

Så bli med – OR komiteen har møte hver andre mandag i hver mnd. i Lambertseter kirke 1900 – 2045 

Ikke tenk at dette er ikke noe som de andre driver med – dette er noe VI gjør. Vi har alle vår erfaring i 

NA og alles erfaring er like viktig – kanskje er det akkurat din deling om din erfaring som hjelper en 

aktiv rusavhengig til å finne NA og en ny måte å leve på. 

Jeg har en i gruppa mi som begynte i NA etter et informasjons møte vi hadde på en institusjon – og 

det var ikke meg med veldig lang rusfri tid som nådde frem til ham – det var en annen rusavhengig 

med betydelig kortere rusfri tid han kunne relatere seg til – nå nærmer han seg 18 mnd. rusfri tid – 

har sponsor, jobber trinn, gjør service og har funnet en ny måte å leve på.  

Som det også står i innledningen til møtene våre «gi deg selv en sjanse» ved å gi den rusavhengige 

som fortsatt lider en sjanse. 

Ønsker området lykke til med å mobilisere NA medlemmer til OR komiteen – jeg vil takke for 

muligheten jeg har fått til å gjøre tjeneste i det jeg anser som noe av den mest givende tjenesten vi 

kan gjøre i NA – bringe budskapet om tilfriskning i NA til den rusavhengige som fortsatt lider.  

  

IKT – høgs fra Dag 

 


