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Der var ialt 158 registreret til service konferencen. Fredag var der registreret 89 
og lørdag blev der registreret 69.

Der var 8 som overnattede i lokalerne fredag og 9 som overnattede i lokalerne 
lørdag.

Et udpluk fra registreringens listerne:

Der var 25 GSR og 9 GSS til service konferencen. De 25 GSRer svare til ca 22 % 
af alle de grupper som i Danmark. (møderlistene januar 2020 - 116 grupper)

Derudover var følgende betreode tjenere fra grupperne 16 kasserer, 17 
kaffemænd/kvinder, 4 som havde ansvar for nøgler, 7 litteratur ansvarlige, 16 
mødeledere, 7 som har service post i OSK, og 2 som laver HI service.

Den samlede cleantime var 914 år 5 mdr & 11 dage, gennemsnit cleantime på ca 
5 år 9 mdr clean. Længste cleantime var 25 år og der var 5 som havde under 30 
dage clean. 

Vi lavede en “tavle” hvor alle de 5 mødelister var påsat(se foto), vi bad alle 
registreret om at “markerer” med en gul markør deres hjemmegruppe.
Der var 53 grupper som havde medlemmer på service konferencen. Det svare til 
at ca 45 % af grupperne havde medlemmer tilstede på service konferencen.

Tallene for områderne fordeler sig sådan:
Syddanmark: 19 grupper tilstede af 29 grupper svarende til ca. 66 %
Midtjylland: 9 grupper tilstede af 10 grupper svarende til ca. 90 %
Nordjylland: 8 grupper tilstede af 16 grupper svarende til ca. 50 %
SOV: 8 grupper tilstede af 14 grupper svarende til ca. 57 %
KBH: 9 grupper tilstede af 47 grupper svarende til ca. 19 %

Vi har afholdt to planlægsmøder i komiteen inden service konferencen
Det første afholdte vi ca 10 uger før service konferencen. Der fik vi valgt alle de 
betroede tjenere. Det andet planlægsmøde afholdte vi søndagen før service 
konferencen i de lejede lokaler. 
Vi havde evalueringsmøde om søndagen lige efter vi havde ryddet op.
Vi har ikke haft problemer finde med betroede tjenere, der mange som gerne ville
lave service på service konferencen.

Økonomisk gik godt der var et overskud på 4.746,00 kr. 
7. tradition ialt 6.588,00 kr. - Svarende til ca. 42,00 kr pr. registreret.

På evalueringsmøde hvor vi 15 medlemmer kom bla.a. følgende input:
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Måske en ide med madbilleter til aftensmaden, som kunne købe ved indgangen, 
flere medlemmer sprugte til det i cafeen.                                                           



God ide vi lavede postkort “flyers” 1000 stk. som kom ud i grupperne i god tid, så
medlemmerne fik muligehed får at tage en postkort “flyers” med hjem, kan have 
haft indflydelse på af der kom 158 registeret.
God ide med 7 tradition under hovedmødet, på grund af der inden hovedmøde 
var kommet ind lidt under 5.000,00 kr ind i 7 tradition. 
Vores budget var 9.200,00 kr. i 7 tradition.

At medlemmer af RSK var mere “synlige” og hjalp til på service konferencen med 
det praktiske.

Vi var rigtig gode til at lave service sammen, rigtig godt sammenhold, service 
giver indblik.

Alle udtrykte stor taknemmelig for at været en del af service konferencen og alle 
syntes den var forløbet rigtig godt og vil gerne være med igen til at lave en 
service konferencen igen. Det styrker vores bånd grupperne imellem i området.

Alle vil gerne være med til at lave service konferencen igen om 2 år hvis der ikke 
andre områder som ønsker at afholde service konferencen.

Service konferencen var registreret på World service kalender og derfor at finde i 
NA-way for januar 2020(se foto)

Revideringen af retningslinjerne for afholdelse af service konferecen bliver mere 
tydeligere, hvem gør hvad, 
    5 koncept siger:

    For hvert ansvar, der er pålagt service strukturen, skal er enkelt
    beslutningspunkt og ansvarlighed defineres præcist.

Er det alle bedringsmøderne herunder speakermøderne området skal tage ansvar 
for? 
Hvilken udgifter skal betales for transport af speakere og indledere, er “kun” 
kørsel ?, er det også diæt ?, er det også overnatning?
Hvem laver “fysisk” flyers til grupperne, hvis de skal laves ?
Når RSK har lavet programmet, hvem laver opsætningen på papir og får det trykt
så det kan ligge i registreringen ?
Auktion på service konferencen ?  Hvis det er en mulighed, hvem står for den ?

I kærlig service & fællesskab
  service konference komiteen  
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Program service konferencen 2020

                        Fredag 

Kl 17.00 dørene åbnes
kl. 18.00 – 19.30 Åbningsspeak: Erik

kl. 20.00 – 21.00 NA møde “service & bedring”
Sanne 

Kl. 21.15 – 23.00 Karaoke 

                        Lørdag 
kl. 8.00 –  9.00 Morgenmad

kl. 9.00 – 10.00 NA møde “service i hjemme Gr”
Kenny

kl. 10.15 – 12.15 GSR forum(service power point)

kl. 12,15 – 13.15 Frokost

kl. 13.15 – 15.15 CAR workshop 

kl. 16.00 – 17.30 Hovedspeak Jytte

kl. 18.00 – 20.00 Aftensmad

kl. 20.00 – 21.00 NA lysmøde “bare for i dag”

kl. 21.15 – 21.45 Countdown

kl. 21.45 – 24.00 Dj musik by Corner 
30 års fødselsdags fest
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                        Søndag 
kl. 8.00 –  9.00 Morgenmad

kl. 9.00 – 10.00 NA møde “service virker”
Thomas

Kl 10.15 – 11.15 OU & OI Workshop

Kl 11.30 – 12.30 H&I  IU Workshop

kl. 13.00 – 14.00 Afslutningsmøde 
“Leve clean, rejsen forsætter”

OU – Oversættelsen udvalget /  OI – Offentlig information 

H&I - Hospital & institutioner / IU - Internetudvalget
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             ”Tavle med mødelister fra de 5 områder””

 
Fra NA-WAY janaur 2020
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12 koncepter for NA service.

1.  For at opfylde vort fællesskabs hovedformål, er NA grupperne    
    gået sammen om at lave en struktur som udvikler, koordinerer og
    vedligeholder tjenester til gode for NA som helhed.

2.  Det endelige ansvar og myndighed for NA service ligger hos NA  
    grupperne.

3.  NA grupperne overgiver den nødvendige autoritet til service
    strukturen, for at kan opfylde de ansvar, der er lagt på den.
 
4.  Effektiv lederskab er højt værdsat i Narcotics Anonymous.
    lederegenskaber bør omhyggelig tages i betragtning, når der bliver
    valgt betroede tjenere.

5.  For hvert ansvar, der er pålagt service strukturen, skal er enkelt
    beslutningspunkt og ansvarlighed defineres præcist.

6.  Gruppe samvittighed er det spirituelle middel, vi bruger til at få en
    kærlig Gud til at influere på vores beslutninger.

7.  Alle medlemmer i en service enhed bærer væsentligt ansvar for den
    enheds beslutninger og bør tillades fuldt ud at deltage i
    beslutningsprocesser.
 
8.  Vores service struktur afhænger af ærligheden og effektiviteten af
     vores kommunikation.

9.  Alle elementer i vores service struktur har ansvaret for omhyggelig
    at tage alle synspunkter i betragtning i deres beslutningsproces.

10. Ethvert medlem af service enheden kan ansøge enheden om oprejsning
     for et personligt klage punkt uden frygt for gengældelses
     foranstaltninger.

11. NA kapital skal bruges til at fremme vores hovedformål og skal
     styres ansvarligt.

12. Idet vi holder os til Narcotics Anonymous spirituelle natur, skal
     vores struktur altid være tjenende ikke styrende.
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Latviešu

 En vision for NA-service 
Enhver indsats der gøres i Narcotics Anonymous, 

udspringer af vores gruppers hovedformål. På dette 
fælles grundlag er vi forpligtede.

 Vores vision er at en dag:

• Vil enhver addict i hele verden have
muligheden for at erfare vores budskab på sit
eget sprog og i sin egen kultur og finde
muligheden for en ny måde at leve på;

• Vil ethvert medlem, inspireret af bedringens
gave, opleve åndelig udvikling og tilfredshed
gennem service;

• Vil NA-serviceenheder arbejde sammen verden
over i en ånd af sammenhold og samarbejde
om at støtte grupperne i at bringe vores
bedringsbudskab

• Vil Narcotics Anonymous opnå almen
anerkendelse og respekt som et pålideligt
bedringsprogram.

Ærlighed, tillid og velvilje er grundlaget for vores 
serviceindsats som hviler på vejledning fra en 

kærlig Højere Magt. 

Denne oversættelse er godkendt af NA-Danmarks oversættelsesudvalg, august 2018. Ikke godkendt af WSO




