RD/RDS Rapport
Vi opfordre alle OSR til at læse den her rapport og vise jeres GSR den her
rapport i jeres områder.
Da der ikke har været meget viden i grupperne om hvad RD/RDS laver og
hvad pengene der bruges på udvalget går til,har vi lavet en ekstra ordinær
rapport.
Det er klart at uvidenhed og ingen oplysning hos Addicts, gør der kan komme gnidninger om
hvad det her udvalg går ud på.Det er med dyb taknemmelighed vi laver det her vigtige service
arbejde, på trods af vi bruger vores ferie fra vores job på det og mister løn fra de dage vi væk fra
vores job..
I må huske på Danmark selv har valgt at vi selv skal betale for vores RD/RDS tager til WSC(World
service konference).
Danmark er seedet i WSC og kommer vi ikke,optager vi en plads fra andet land der står og gerne
vil med og selvom anden NA instans betaler for os, er det i sidste ende NA penge,som også er
Danmarks jo..
Det her er ikke skrevet fordi vi to,der er i udvalget skal opnå noget personligt, men blot oplysning
om vores service arbejde.
Om vi skal til EDM møder,service konferencer osv det vælger i,vi er kun betroede tjenere for NA
Danmark..
Vi er iøvrigt igang med at finde måder at oplyse endnu mere om RD/RDS udvalget..Eksempel
håber vi er få mere tid til OSK mødet i KBH om udvalget, blive inviteret til endnu flere konventer
osv.
Spørgsmål osv besvares meget gerne på vores mail rdnadanmark@gmail.com eller hiv fat i os
efter et møde eller andet sted.
Vores seneste EDM møde i portugal var fantastisk..36 timers service på 4 dage...
Det var første gang jeg(Lars) var RD'er og må sige Danmark valgte så rigtigt, med den nye
RDs'er(Claus).der tog initiativ,skrev referat og blev hurtigt en del af de delegerede og kommer
med en enrom ro og service erfaring.
Danmark er en vigtig brik i Europa,og hvis nogen er i tvivl om Danmark er et power land i
Europa,så må man kigge på antallet af møder der vokser stille og roligt i hele DK.
Det handler om at bringe budskabbet til den Addict der stadig lider,og når antal møder vokser
eller ikke går ned, må det betyde at nykommeren finder Narcotics Anonymous i Danmark,hvilket
vel er det vi laver service for.
Facts og statiskker lyver ikke og Danmark er et fremtrædende NA power land i Europa.

SÅ HVAD ER DET DANMARK BIDRAGER MED OG HVAD ER DET VI
FÅR FOR DE PENGE VI BRUGER?
Hvad er EDM http://nadanmark.dk/wpcontent/uploads/RSK/RD/EDM%202017/09-Hvad-er-EDM.pdf
Vil starte med at sige det er så vigtigt at huske på,det er ikke
Dem og os eller EDM og Danmark,eller Kbh og resten af

områderne,det hele er NA,og lade EDM betale for os er også at
lade os betale,og fattige lande mister hjælp..
Minder som et NA medlem fra Afrika var mødt op og sige tak til EDM for hjælpen,han så AA's
film og fandt en anden addict og tale med og de sad i en bil tre mdr og holdte sig Clean,men
noget manglede.
Han så NA's logo i en anden film og kontaktede EDM, og græd i taknemmelighed over
Europa(Danmark) hjalp dem, med at vise dem service struktur og hvordan laver man NA møder,
så nu er der dog få møder i kæmpe store Afrika men det vokser stille og roligt.
Rumænien vokser stille og roligt takkede være blandt andet NA Danmark..
I Frankrig Calais kaldet junglen,den kæmpe flygtninge lejr Ved overgangen til England, er der
blandt sult og fattigdom åbnede NA møder i blikskure på Arabisk blandt andet,additcs i virkelig
Nød finder håb, takket være EDM og dermed NA Danmark(kunne vi være ligeglade med det,ja
sagtens hvis man ikke har blik for service strukturen og husker på vi blev hjulpet da vi var NA
baby Land).
I norden har vi noget unikt,Sverige er vores service sponsor land og vi er sponsor for Island.
Danmark blev skamrost af Island, for vores hjælp til at hjælpe dem med service struktur
osv..Resten af Europa og De delegerede fra WSO var meget lyttende til den måde norden har
service sponsor ship mellem landende på,vi er faktisk de eneste der har det på den måde..
Der var en stor workshop der hed Sponsorship behind walls,om H-I arbejde i verden,i Europa er
Danmark det land der er inde i flest fængsler,asyllejre,psykiatiske institiutioner osv,en erfaring
mange lande vil lære fra os,ligesom vi lærte det fra andre..
Der var en film fra det top sikrede fængsel i USA San Quetin,med en der havde siddet 40år og
fundet NA programmet i fængslet gennem H-I og idag er løsladt,han stod med sin sponsee,som
var en anden top sikret fange der idag er løsladt,deres hilsen blev sendt inde fra San Quetin som
idag har 4 selvkørende NA møder om ugen.selv på dødsgangen er der Na medlemmer(og det er
også på grund af Europas hjælp og dermed Danmark..
Sådan her kunne vi blive ved,vi opfrodre til i læser referatet på vores RD side på hjemme siden
og ser præsentations videon af hvad EDM er..
Hjertet i EDM er fællesskabsudvikling.
http://nadanmark.dk/regions-deligeret-rdm/
http://nadanmark.dk/wp-content/uploads/RSK/RD/2017/EDM%20Sommer%20referat
%202017.pdf
I kærlig service Lars(RD) og Claus(RDS)

