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Nyhetsbrev Januari 2023 

Offentliga Relationer OR, NA Västra distriktet 

Pågående projekt 

● Östra sjukhuset avd. 368 avgiftning

● Kungälvs Sjukhus, avgiftning

● Socionomprogrammet kursen

missbruk och beroende

● Läkarstudenter

● Recoverynätverket

● Anstalten Sagsjön

● Rågården Rättspsykiatri

● Offentlig Information till

Systembolaget

Våra berättelser 

“Första gången jag gjorde S&I service på 

Sagsjön var jag rädd att jag inte skulle ha 

något att ge. Jag hade ju aldrig suttit inne 

själv. Men när vi kom in och träffade 

tjejerna förstod jag att det är ju budskapet 

om tillfrisknande de vill höra. De vet hur det 

är att sitta inne men inte hur det är att leva 

drogfri på utsidan. Det gav mig så mycket 

att få se ljuset av hopp tändas i deras ögon.  

Jag gick som på moln därifrån, och längtade 

till att få komma tillbaka med mer hopp om 

att det finns ett annat sätt att leva och att 

alla har en plats bland vänner i NA.” 

Intresserad av OR service? 

Det är ett fint sätt att föra NA:s budskap 

vidare till professionella och de som inte 

kan gå på våra möten. Vi har väldigt kul!  

Du och din villighet behövs ☺  

1. Kom på vårt arbetsmöte.

2. Här får du reda på vilka projekt som

är möjliga att göra service på. Du

behövs antingen som

projektsamordnare, medföljare eller

talare - beroende på projekt.

3. Vi parar ihop dig med rätt medlem

och hjälper dig.  Man gör aldrig OR-

service själv!

4. Vem kan göra OR-service?

Alla som vill, på olika sätt.

Är du GSR eller vice-GSR? Så här 

säger pamfletten Gruppen:  

“GSR: en (Gruppservicerepresentanten) 

ansvarar för följande:  

- Att regelbundet närvara på DSK

(distriktsservicekommitténs) möten och

tjäna som en länk mellan gruppen och

distriktet.

- Att tjäna som medlem i DSK:s

underkommittéer, (bland andra OR), och att

dela detta ansvar med vice GSR.”

OR PRAKTISKT MÖTE 

Vi träffas första söndagen varje månad 

klockan: 13.00 i Kajskjul 46 lokaler på 

Fiskhamnsgatan 41b.   

Ta med en vän, din sponsor eller sponsi och 

kom hit :) 
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