
OSK – STORSTRØM&VESTSJÆLLAND (SoV) 

 

Dette er en velkomst til dig, som er ny GSR og er til dit første møde i OSK. 
 

I denne mappe finder du de 12 traditioner og de 12 koncepter for NA service (incl. studie 
materiale), retningslinier for OSK SoV, uddrag fra "Vejledning i lokal service", det lille hæfte om 
gruppen, arbejdsskema: ”At bygge stærke hjemmegrupper”, samt en gennemgang af baggrunden 
for EDM. Vi anbefaler at du går mappen igennem og læser den.   

På den første oversigt kan du se vejen fra NA-gruppen til WSO for at vise hvor vigtigt en post som GSR i 
virkeligheden er. Du er blevet betroet tjener for din hjemmegruppe, hvilket i realiteten betyder, at du som 
postbud giver og modtager informationer fra NA-gruppen til OSK og fra OSK til din NA-gruppe. Det er vigtige 
informationer som ligger i din hånd. Uden dig vil informationerne stoppe og blive på NA-mødet.   

På den anden oversigt kan du se hvordan 7. tradition på NA-mødet (de penge som bliver doneret til OSK) 
kommer videre i systemet – gennem OSK ->RSK ->EDM ->WSO, som så donerer pengene til eksempelvis nye 
NA-møder i andre lande.  På den måde hjælper vi den addict som stadig lider, som jo er vores hovedformål. 

Sidst ligger der en GSR rapport. Denne er ment som en guideline, som du udfylder til 
gruppesamvittighedsmødet i din NA – gruppe. Det er en oplysning til OSK og alle andre GSR om, hvordan 
det står til på dit NA-møde. Er der nogle problemer, kan du spørge andre GSR om hvordan de løser dette. Vi 
er her også for at støtte og hjælpe hinanden. Nogen er ny og andre er her med masser af erfaring, derfor 
hold dig ikke tilbage.   

GSR rapporten indgår i OSK referatet, som altid er tilgængeligt på www.nadanmark.dk 

 

OSK-møder foregår på adressen: 

Kornbakken 6, Næstved 

OSK-møde er første søndag i hver måned kl. 10.00 

http://www.na-kbh.dk/
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