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Introduktion 
Narcotics Anonymous-grupper er selvstyrende. En gruppe kan udføre dens opgaver på lige den 

måde der passer til dens medlemmer, forudsat at gruppens handlinger ikke indvirker negativt på 

andre grupper eller NA som helhed. Så dette er ikke en "regelsamling", men den delte erfaring om 

hvordan mange grupper, med succes, har holdt møder og styret sine aktiviteter. Nyere 

medlemmer vil måske finde hjælp her, til at forstå hvem der gør hvad, for at få gruppen til at 

fungere, og hvordan de kan hjælpe. Mere erfarne medlemmer, kan måske få et bredere 

perspektiv på deres engagement i gruppen. Men uanset hvor meget information vi fylder ind i 

dette hæfte, vil alle erfare, at den bedste kilde til vejledning for din gruppe er i din gruppe. 

Der er mange måder at gøre tingene på i Narcotics Anonymous. Og lige som vi alle har vores egen 

personlighed, således vil grupper udvikle deres egen identitet, deres måde at gøre tingene på, og 

deres egen specielle måde at bringe NA budskabet. Sådan skal det være. I NA opfordrer vi til 

enhed ikke ensartethed. 

Hæftet her forsøger ikke på nogen måde, at prøve på at sige alt der er at sige om at drive en NA-

gruppe. Hvad du vil finde her er enkle svar på nogle få centrale spørgsmål: Hvad er en NA-gruppe? 

Hvordan bliver opgaverne løst? Hvad slags møder kan en gruppe holde? Når problemer opstår, 

hvordan løses de så? Vi håber hæftet viser sig nyttigt når din gruppe søger at opfylde sit 

hovedformål: at bringe budskabet til den addict der stadig lider. 

Hvad er en NA-gruppe? 
Når to eller flere addicts mødes for at hjælpe hinanden med at forblive clean, kan de danne en 

NA-gruppe. Her er seks punkter1 der bygger på vores traditioner, som beskriver en NA-gruppe: 

1. Alle medlemmer i gruppen er stof-addicts, og alle stof-addicts er berettiget til at være 

medlemmer. 

2. Som gruppe er de selvforsynende. 

3. Som gruppe er deres eneste formål, at hjælpe stof-addicts til bedring gennem tilegnelsen af 

Narcotics Anonymous Tolv Trin.   

4. Som gruppe har de ingen tilknytning til andre foretagender udenfor Narcotics Anonymous. 

5. Som gruppe udtaler de sig ikke om emner udenfor NA. 

6. Som gruppe er deres forhold til offentligheden båret af tiltrækning frem for agitation. 

Når vi angiver de seks punkter, der adskiller en NA-gruppe fra andre grupper, lægger vi større 

vægt på stof-addiction her end noget andet sted i vores service litteratur. Dette er fordi Narcotics 

Anonymous grupper ikke kan være alt muligt for alle mulige, og stadig skabe den umiddelbare 

identifikation stof-addicts behøver for at finde vej til bedringen. Ved at tydeliggøre vores gruppers 

eneste medlemsforudsætning og hovedformål på denne måde, har vi en gang for alle givet os selv 

muligheden for at fokusere på frihed fra aktiv addiction i hovedparten af vores service litteratur, i 

forvisning om at grupperne leverer tilstrækkelig grundlag for identifikation til de der søger 

bedring. 

NA-grupper dannes af addicts som ønsker at støtte hinanden i bedring, i at bringe budskabet 

direkte til andre addicts, og i at deltage i aktiviteter og service der er i NA. En af de vigtigste måder 

NA-grupper bruger til at opfylde disse mål, er at holde NA-møder hvor addicts kan dele deres 

erfaring med bedring, og således støtte hinanden samtidig med at budskabet bringes til  

andre. Nogle grupper holder et ugentligt møde, andre flere hver uge. Kvaliteten af et NA-møde er 

direkte afhængig af styrken og solidariteten i NA-gruppen der støtter det. 
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NA-grupper - ikke NA-møder - er fundamentet i NA-servicestrukturen. Sammen er grupperne 

ansvarlige for både at tage de servicebeslutninger, der har direkte indflydelse på dem og hvad de 

gør på møderne, og de beslutninger der vedrører identiteten af Narcotics Anonymous. For 

eksempel, ny NA-litteratur bliver godkendt af de regionale repræsentanter på 

Verdensservicekonferencen (WSC), men først efter disse repræsentanter har fået anvisninger fra 

de grupper, de taler for. Ligeså, "forslag om at ændre NA's Tolv Trin, Tolv Traditioner, navn, 

organisering, eller formål, skal godkendes direkte af grupperne" før de kan blive effektueret, i 

overensstemmelse med vores Andet Koncept. 

Grupper opretholder kontakt med resten af Narcotics Anonymous gennem repræsentanter valgt 

til at deltage på gruppens vegne i NA service strukturen. Skrivelser fra Verdensservicekontoret 

(WSO), heriblandt det kvartalsvis udsendte NA Way Magazine, holder din gruppe opdateret om 

emner der indvirker på fællesskabet på verdensplan. Hvis din gruppe ikke modtager NA Way 

Magazine, så få din litteraturansvarlige eller en anden til at kontakte WSO. 

Hovedformålet for en NA-gruppe er at bringe budskabet om bedring, til den addict der stadig 

lider. Gruppen giver hvert enkelt medlem muligheden for at dele og at høre erfaringen fra andre 

addicts, som er i gang med at lære at leve et bedre liv uden at bruge stoffer. Gruppen er det 

vigtigste værktøj til at bringe budskabet. Den tilbyder et miljø hvor nykommeren kan identificere 

sig med addicts i bedring og finde en atmosfære af bedring. 

Nogen gange dannes specielle NA-grupper, for at skabe ekstra identifikation for addicts med 

specielle behov. For eksempel er der mange mande, kvinde, bøsse og lesbiske grupper i dag. Men 

fokusset på et NA-møde - selv om det holdes af en specialiseret gruppe - er på bedring fra 

addiction, og alle addicts er velkomne til at deltage. 

NA-møder er begivenheder hvor addicts deler deres erfaring, med bedring og med at tilegne sig 

de Tolv trin, med hinanden. Mens mange, om ikke de fleste, NA-møder holdes af NA-grupper, 

opstår der hele tiden andre former for møder, uformelle møder mellem venner, større område 

eller regions speakermøder, møder på konventer, på skoler, institutioner o.s.v. NA-gruppen er en 

enhed, møderne en begivenhed, og kan holdes uden at en gruppe står bag. 

¹ de seks punkter der beskriver en gruppe, er tilpasset fra "AA gruppen" udgivet af Alcoholics Anonymous World Services, Inc. Gengivet 

med tilladelse herfra. 

Hvad er en "hjemmegruppe"? 
I nogle NA-områder er det blevet en sædvane at medlemmer i fællesskabet forpligter sig 

personligt i forhold til en speciel gruppe - deres "hjemmegruppe." Selv om denne sædvane ikke er 

universel, er der mange der tror på at denne praksis kan være til gavn både for det individuelle 

medlem og for gruppen. For medlemmet skaber det en stabil bedringsbase, et sted at kalde 

hjemme, et sted at kende og være kendt af addicts i bedring. For gruppen, sikrer dette støtten af 

en gruppe af stabile forpligtigede medlemmer. En stærk hjemmegruppe kan også fostre en ånd af 

kammeratskab mellem medlemmerne, der kan gøre gruppen mere attraktiv og støttende for 

nykommeren. 

Hjemmegruppen tilbyder mange muligheder for at involvere os i NA-fællesskabet, giver os et godt 

sted at begynde at give det tilbage som Narcotics Anonymous gav os helt frit. I forpligtigelsen til 

hjemmegruppen lægger vi en personlig forpligtigelse til NA-sammenhold. Denne forpligtigelse 

styrker ikke kun vores egen bedring, den hjælper til at sikre at bedring er til rådighed for andre. 

Vores hjemmegruppe giver os også et sted, hvor vi kan deltage i NA-beslutningsprocessen.  
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Mens hjemmegruppekonceptet er den accepterede sædvane i nogle NA områder, er det ukendt i 

andre. Der er mange, mange måder at tale og tænke omkring de bånd der dannes mellem addicts 

i deres grupper. Gør det der virker mest passende i jeres område. 

Hvem kan blive medlem? 
Hvis en addict ønsker at blive medlem af Narcotics Anonymous, er alt denne behøver et ønske om 

at stoppe med at bruge. Vores Tredje Tradition sikrer dette. Om en person vælger at være 

medlem af en bestemt gruppe er også op til denne person. Adgang til møderne i nogle NA-

grupper kan være begrænset af forhold udenfor gruppens kontrol - nationale grænseregler f.eks., 

eller et fængsels sikkerhedsregler. Men grupperne selv forhindrer intet NA-medlem i at deltage. 

Hvad er "åbne" og "lukkede" møder? 
"Lukkede" NA-møder er kun for addicts eller de, der tror de har et problem med stoffer. Lukkede 

møder skaber en atmosfære, hvor addicts kan føle sig mere sikre på, at de der deltager er i stand 

til at identificere sig med dem. Nykommere vil ofte føle sig mere trygge på lukkede møder af 

samme grund. Ved starten af et lukket møde, læser mødelederen ofte en erklæring op, der 

forklarer hvorfor mødet er lukket og henviser ikke-addicts til et åbent møde. 

"Åbne" NA-møder er lige netop det - åbne for alle, der ønsker at deltage. Nogle grupper afholder 

åbne møder en gang om måneden, for at ikke-addicterede venner og familie til NA-medlemmerne 

kan fejre deres mærkedage med dem. Grupper der afholder åbne møder, kan strukturere deres 

møde således at deltagelsen for ikke-addicts begrænser sig til en kort præsentation. En sådan 

struktur sikrer at mødet bevarer sit fokus på bedring delt fra en addict til en anden. Det bør gøres 

helt klart under mødet, at NA-grupper ikke modtager økonomisk støtte fra ikke-addicts. 

Nogle grupper bruger omhyggeligt planlagte åbne møder, især åbne speaker-møder, til at vise folk 

fra det omkringliggende samfund hvad Narcotics Anonymous handler om og svare på deres 

spørgsmål. På sådanne offentlige møder, oplæses ofte en erklæring omkring vores tradition om 

anonymitet, med en opfordring til gæsterne om ikke at bruge genkendelige ansigtsportrætter, 

efternavne eller personlige detaljer, hvis de beskriver mødet for andre. Mere information om 

offentlige møder kan findes i "Guide til Offentlig Information" som du kan få via din 

gruppeservicerepræsentant (GSR) eller i områdets "Offentlig Informationsudvalg." 

Hvor kan vi holde møder? 
NA-møder kan holdes næsten alle vegne. Grupper vil ofte ønske at finde et let tilgængeligt 

offentligt sted, hvor de kan holde deres møder hver uge. Faciliteter drevet af offentlige instanser 

eller religiøse og lokale organisationer har ofte lokaler, der kan lejes til en rimelig pris, der passer 

til gruppens behov. Andre i jeres NA-område kender ofte til steder, der kan passe til jeres møde, 

tal med dem. 

De fleste mødesteder er særdeles samarbejdsvillige og generøse. Selv om sådanne steder måtte 

ønske at donere mødestedet til os, opfordrer vores Syvende Tradition os til at være 

selvforsynende ved selv at betale alle vore udgifter, inklusiv vores husleje. Nogle steder vil 

foretrække at få huslejen i form af litteratur eller anden service. 

Før vi vælger et mødested, bør vi overveje om stedet giver adgang for folk med fysiske 

begrænsninger.  Er der ramper, elevatorer med brede døre og toiletfaciliteter anvendelige for en i 

en kørestol? Er der parkeringsmuligheder og plads til at komme ud med en kørestol? Der er andre 

lignende overvejelser jeres gruppe må være opmærksom på. Yderligere information om at række 

ud og nå de med specielle behov, kan findes i pamfletten om dette (IP#26). 
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De fleste grupper finder det ønskeligt at holde møderne i offentlige bygninger af mange 

forskellige årsager. Stabile møder holdt i offentlige bygninger, forbedrer som oftest NA's 

omdømme i samfundet.  Det anbefales generelt ikke at holde møder i medlemmers private hjem. 

Varierende arbejdstider og ferier gør det vanskeligt at opretholde faste tidspunkter for møder 

holdt i private hjem. Møder i private hjem kan influere på nogle medlemmers villighed til at 

deltage. Selv om nogle grupper holder deres første møder i et medlems hjem, anbefales det at de 

så snart muligt flytter det til et offentligt sted.  

Almindelige NA-møder holdt i visse typer af lokaler - misbrugsbehandlinger, klublokaler, politiske 

partiers lokaler for eksempel - kan kompromittere gruppens uafhængige identitet. Før vi beslutter 

os for at bruge sådanne lokaler, må gruppen overveje visse spørgsmål: Er stedet åbent for enhver 

addict, der ønsker at deltage i mødet? Vil stedets administration pålægge os nogle restriktioner 

for brugen, der er i modstrid med nogen af vores traditioner? Er det tydeligt for alle parter, at det 

er gruppen, ikke stedet, der understøtter mødet? Har I en klar aftale om lejen med stedet, og er 

den leje der kræves moderat nok til at gruppen stadig kan bidrage til resten af NA-

servicestrukturen? Er der så mange af områdets møder placeret i bygningen at, hvis vi måtte 

lukke, ville hele NA-området blive lammet? Disse er nogle af de spørgsmål gruppen må overveje 

omhyggeligt før de beslutter sig for hvor NA-møderne skal holdes. 

Hvilke former for møder kan vi holde? 
Grupper bruger mange forskellige former på møderne, for at fremme atmosfæren af bedring på 

disse. De fleste møder varer en time eller halvanden. Nogle grupper har den samme struktur på 

alle møder. Andre grupper har en struktur med skiftende emner: en uge trin-møde, næste uge 

speaker-møde, og så videre. Atter andre deler deres møde i forskellige under sessioner efter 

åbningen, hver med sit emne. Her er et par grundlæggende beskrivelser af nogle af de møde 

strukturer, med variationer, som synes at være de mest almindelige. Som reference har vi sidst i 

hæftet indsat et eksempel på en mødelederguide. 

Deltager møder 

Mødelederen åbner mødet op så alle gruppens medlemmer kan dele om ethvert emne, der 

relaterer til bedring. 

Emne møder 

Mødelederen vælger et specifikt bedringsrelateret emne til at dele om, eller beder en anden om 

at fremkomme med et emne. 

Studie møder 

Der er flere former for studie møder. Nogle læser op fra NA-godkendt litteratur eller en pamflet 

hver uge og deler ud fra det - f.eks. Basis Tekst-studie. Andre bruger de Tolv Trin eller Tolv 

Traditioner som grundlag. 

Speaker møder 

Nogle møder beder en enkelt speaker dele sin bedringshistorie eller erfaring med et specifikt 

aspekt af bedring i Narcotics Anonymous. Andre beder to eller tre speakere tale i kortere tid. 

Atter andre bruger en kombination med en speaker først og derefter deles der ud fra et emne. 

Nykommer møder 

Disse møder bliver ofte forestået af to eller tre af gruppens mere erfarne medlemmer. Disse deler 

deres erfaring med addiction og med bedring i Narcotics Anonymous. Hvis tiden tillader det åbnes 

mødet for spørgsmål fra de nyere medlemmer. 
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Nykommer møder holdes nogen gange en halv time før eller efter gruppens ordinære møde. 

Andre grupper gør dem til en del af mødet. Atter andre holder et nykommer møde på en af ugens 

dage og et "almindeligt" møde en anden dag. Uanset måden, giver nykommer møder mulighed 

for at addicts der er nye i NA får en introduktion til det grundlæggende i bedring. 

Spørgsmål og svar møder 

På S&S møder, bedes folk overveje spørgsmål relateret til bedring og til fællesskabet, skrive dem 

ned, og anbringe dem i "spørgekurven." Mødelederen trækker så et af disse og beder en om at 

dele sin erfaring med dette spørgsmål. Efter en eller to har delt deres erfaring med dette 

spørgsmål, trækker mødelederen et nyt spørgsmål fra kurven, og processen gentages, indtil 

mødet er ovre. 

At udvikle jeres form 
Ovenstående er en grundlæggende beskrivelse af bare nogle få af mange forskellige former for 

møder, der bruges i NA; bare disse få kan varieres uendeligt. Der er fuld frihed til at være 

nyskabende. Variér formen på hvilken som helst måde, der passer bedst til jeres gruppes 

"personlighed" og til de addicts, der er i jeres område. 

Ofte vil et møde vokse sig større end gruppen oprindelig forventede. En mødeform der fungerer 

godt for et lille møde, fungerer måske ikke så godt til et større. Når et af jeres møder oplever den 

slags vokseværk, vil I måske ønske at tilpasse jeres form, måske endda ændre den fuldstændig. 

Nogle grupper, der oplever at vokse så meget, vælger at dele mødet op i mindre møder der 

holdes i forskellige lokaler samtidig. Når dette sker giver det hvert medlem mulighed for at 

deltage aktivt i lige det møde hun eller han vælger. Mange grupper vælger at bruge forskellige 

former på hvert af disse mindre møder.  

Hvad slags litteratur skal vi bruge? 
NA (WSO) producerer mange forskellige publikationer. Dog er det kun passende at bruge NA-

godkendt litteratur på NA-møder. Uddrag fra NA-godkendte bøger og pamfletter bliver ofte 

oplæst i begyndelsen af et NA-møde, og nogle møder bruger dem som basis for deres mødeform. 

NA-godkendt litteratur repræsenterer det bredeste udtryk for bedringen i Narcotics Anonymous. 

Grupper sørger ofte for at der er mange andre NA-publikationer til rådighed i mødernes litteratur 

beholdning. Forskellige NA-servicebulletiner og håndbøger, The NA Way Magazine og et eventuelt 

lokalt NA nyhedsbrev. Uanset hvad, litteratur af enhver slags lavet af andre tolv trins fællesskaber 

eller andre organisationer udenfor NA, er ikke ok at have i sortimentet af litteratur eller at læse 

op på vore møder. At inddrage eller godkende udenforstående foretagender, er direkte i modstrid 

med NA's Sjette Tradition. 

Hvad er et gruppesamvittighedsmøde? 
Formålet med disse møder forklarer næsten sig selv, at tage hånd om gruppens sager på en sådan 

måde at den forbliver i stand til fortsat at bringe budskabet på bedst mulige måde. Nogle grupper 

holder disse med faste intervaller, andre gør det kun når der kommer noget op som kræver 

gruppens opmærksomhed. Nogle af de spørgsmål disse møder sædvanligvis tager op er: 

 Er gruppen effektiv i at bringe NA-budskabet? 

 Føler nykommere og gæster sig velkomne? 

 Er der problemer på møderne der skal løses? 

 Giver mødestrukturen tilstrækkelig retning til møderne? 

 Er mødedeltagelsen stabil eller stigende? 



 
 

7 

 Er der et godt forhold mellem gruppen og det sted mødet holdes? Mellem gruppen og 

lokalsamfundet? 

 Bruger vi gruppens midler klogt? 

 Bliver der doneret nok på møderne til at opfylde gruppens behov og også sikre, der kan 

bidrages videre til resten af servicestrukturen? 

 Er der nok litteratur og forfriskninger? 

 Er der ledige serviceposter i gruppen? 

 Har området, regionen eller verdensservice spurgt gruppen om vejledning, støtte eller 

afgørelser? 

Gruppesamvittighedsmøder holdes normalt før eller efter det regulære bedringsmøde, så dette 

møde bevarer fokus på dets primære formål. Gruppemedlemmer opfordres til at deltage, rejse 

spørgsmål, og deltage i diskussionerne om gruppens arbejde. Gruppen vælger en til at lede disse 

møder. De betroede tjenere aflægger rapport om deres ansvarsområde, og emner af vigtighed for 

gruppen diskuteres. 

Gruppen, som fundamentet i NA-strukturen, vejledes af både de Tolv Traditioner og de Tolv 

Koncepter for NA-service. En god forståelse af begge vil holde gruppesamvittighedsmødet på 

sporet. NA's trin- og traditionsbog, It works: How and Why, giver en rigdom af informationer 

omkring de Tolv Traditioner. Interesserede medlemmer kan læse om de Tolv Koncepter i A guide 

to local services. 

Hvordan bliver opgaverne løst? 
At sætte stole op til mødet, købe litteratur, skaffe speakere, rydde op efter mødet, betale 

regningerne, lave kaffe og the - de fleste af de ting en NA-gruppe gør for at afholde et møde, er 

ret simpelt. Men hvis én person skulle gøre det hele, ville det hurtigt virke overvældende. Derfor 

vælger gruppen ledere (eller med ordene fra Anden Tradition, betroede tjenere) for at dele 

opgaverne mellem gruppemedlemmerne. 

At vælge betroede tjenere er en af måderne gruppen praktiserer NA's tradition om selvforsyning: 

"Enhver NA-gruppe bør være fuldstændig selvforsynende..."  Nogle gange virker det som om at 

grupper kører helt af sig selv, men fakta er at nogen må løse opgaverne der skal til for at holde 

gruppen kørerne. Ved at dele arbejdet, sikrer gruppen at den som helhed er selvforsynende, og at 

gruppens byrder ikke hviler på skuldrene af en eller to personer. 

At vælge betroede tjenere giver gruppen mulighed for at styrke medlemmernes bedring. Når 

gruppemedlemmer accepterer at tjene som sekretær eller kassérer eller the/kaffe m/k'er, hjælper 

denne accept af ansvar ofte til at fremme deres personlige vækst. Det giver dem også en chance 

for at hjælpe med at øge gruppens mulighed for at bringe bedrings budskabet. 

Du behøver ikke være betroet tjener for at være til service for gruppen. Hver uge er der opgaver 

der skal løses, hjælpe med at gøre klar til mødet, tage imod nykommere, rydde op, servere 

forfriskninger og andet af den slags. At spørge nye medlemmer om hjælp til disse ting kan få dem 

til hurtigere at føle sig som en del af gruppen. 

Hvordan vælger vi betroede tjenere?  
Når der bliver en post ledig som betroet tjener, afholder gruppen et samvittighedsmøde for at 

besætte denne. Gruppen bør tilstræbe at udskiftningen af betroede tjenere sker således at alle 

tjenere ikke forsvinder på en gang. 
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Der er et par ting vi må tænke over når vi søger betroede tjenere. En er modenhed i bedringen. 

Hvis personer, der er helt nye i bedringen, vælges som betroede tjenere, kan det afstedkomme de 

mister tid og energi, de behøver til deres egen bedring. Gruppemedlemmer med et eller to års 

cleantid er formentlig allerede veletablerede i deres personlige bedring. Det er også sandsynligt 

de er mere inde i NA's traditioner og servicekoncepter, såvel som gruppeprocedurer, end helt nye 

medlemmer. 

En anden ting at overveje er en stabil deltagelse i gruppen. Kommer de personer I tænker på at 

vælge regelmæssigt til jeres bedrings møder? Tager de aktivt del i gruppens samvittighedsmøder? 

Har de levet op til serviceforpligtigelser, de før har påtaget sig? Yderligere spørgsmål kan dukke 

op når I læser i "A Guide to local services" om NA's Fjerde Koncept for Service, som direkte 

omhandler behovet for NA-lederskab og de kvaliteter vi bør lægge vægt på, når vi vælger 

betroede tjenere. 

Endelig opfordrer vi kraftigt til at I, når I vælger betroede tjenere, først og fremmest tænker på 

gruppens fælles velfærd. Mens serviceengagement ofte belønner dem der har det, må dette ikke 

være den primære grund til at vælge en person frem for en anden, som betroet tjener. Som den 

Første Tradition siger, "Vores fælles velfærd bør komme først." 

Hvilke betroede tjenere behøver vi? 
I forskellige områder løses opgaverne på forskellig måde, og de enkle funktioner kaldes noget 

forskelligt fra sted til sted. Det vigtige er ikke hvem der løser opgaven eller hvad vi kalder den der 

løser den, men at det bliver gjort. Det følgende er nogle generelle beskrivelser af nogle af de mest 

almindelige opgaver i NA-grupper. For hver af disse funktioner, er det op til jeres gruppe at 

opstille realistiske serviceperioder og cleantimekrav. 

Sekretær  

Sekretæren (der i nogle grupper kaldes mødeleder) står for det praktiske omkring gruppen, ofte 

ved at få andre gruppemedlemmer til at deltage i det. Et af de første job for en ny sekretær er at 

få registreret gruppens nuværende adresse og møde information hos områdeservicekomitéens 

sekretær og hos WSO. Når der kommer ny sekretær eller GSR, eller der skiftes adresse eller 

mødetidspunkt/mødested, bør både områdeservicekomitéen og WSO have besked. Andre ting 

der kan ligge inden for sekretærens ansvarsområde kan være: 

 Åbne op til mødestedet i god tid inden mødet skal starte, sætte stole og borde frem (om 

nødvendigt), rydde op og låse af efter mødet. 

 Arrangere et bord med NA-bøger og pamfletter, lokale mødelister, flyers om NA-

arrangementer, servicebulletiner, NA Way Magazine og NA-nyhedsbreve. 

 Sørge for the og kaffe. 

 Indkøbe forfriskninger og andre fornødenheder. 

 Føre en liste over gruppemedlemmernes mærkedage, hvis gruppen ønsker dette. 

 Organisere gruppesamvittighedsmødet. 

 Og hvad der ellers behøver at blive gjort. 

Mange grupper deler alle disse opgaver op, en til at åbne og lukke lokalet, en anden ansvarlig for 

forfriskninger, en tredje til at sørge for litteraturen og så videre. Grupper der står for mere end et 

møde, har som oftest forskellige personer til at tage sig af de forskellige ting på hvert møde. 

Kassérer  

Alle grupper, også de der står for mere end et møde, vælger en gruppekassérer. Når gruppen 

samler ansvaret for alle midler hos en enkelt kassérer, gør gruppen det lettere at lave regnskab 

over de bidrag de modtager og de udgifter der skal betales, end hvis der er flere forskellige om 
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ansvaret for de penge gruppen har. Grupper der står for to eller flere møder ugentlig, bør sørge 

for at bidragene bliver givet over til gruppekasséreren hurtigt efter hvert møde. 

På grund af det ekstra ansvar, der er i at have med penge at gøre, når man tjener som 

gruppekassérer, er det vigtigt at gruppen vælger denne med megen omhu. Hvis gruppen vælger 

en, der ikke er stand til at klare det ansvar posten indebær, er gruppen medansvarlig hvis penge 

bliver stjålet, forsyninger ikke købt eller bidrag ikke ført i regnskabet. Det anbefales at grupper 

vælger kassérere, der er økonomisk velfunderede og gode til at styre deres personlige økonomi. 

På grund af behovet for overskuelige og forståelige regnskaber anbefales det, at kasséreren 

vælges for et helt år ad gangen. 

Hvad laver gruppekasseréren? De tæller de penge medlemmerne bidrager med på hvert møde, 

med et andet medlem til at sige god for optællingen. De er ekstra omhyggelige med ikke at blande 

gruppens penge sammen med deres egne. De betaler udgifter, laver gode enkle regnskaber, og 

aflægger jævnligt rapport til gruppen. Gruppekassérerens opgave kræver god fornemmelse for 

detaljer. Til at hjælpe denne i at styre disse detaljer, er en Treasurer Handbook mulig at få fra dit 

område eller WSO. 

Gruppe Service Repræsentant (GSR) 

Hver gruppe vælger èn gruppeservicerepræsentant; selv grupper der står for mere end et møde 

vælger kun en GSR. Disse GSRer udgør fundamentet i vores servicestruktur. GSRer sikrer konstant 

aktiv inddragelse i diskussionerne, der foregår i vores servicestruktur. De gør dette ved at deltage 

i Områdeservicekomité-møder (OSK), ved at være til stede i forsamlinger både på område og 

regionalt niveau, og nogle gange ved at deltage i en OSK-underkomité. Hvis vi er opmærksomme 

på at vælge stabile, kvalificerede tjenere til dette serviceniveau, vil den resterende del af 

servicestrukturen kunne forventes at blive sund. Fra dette stærke fundament kan der bygges en 

servicestruktur, der vil nære, informere og støtte grupperne på samme måde som grupperne 

nærer og støtter strukturen. 

Gruppeservicerepræsentanter har et stort ansvar. Mens GSRer vælges af og er ansvarlige overfor 

gruppen, er de mere end blot gruppesendebude. De er valgt, af gruppen, til at være aktive 

medlemmer af OSK. Som sådan er de ansvarlige for at handle i NA's fælles interesse, og ikke kun 

være advokater for deres egen gruppes interesser. 

Som deltagere i områdekomitéen, må GSRer være så velinformerede som muligt, om dennes 

arbejde. De læser komitétjenernes og underkomitéformændenes rapporter. De læser de 

forskellige håndbøger udgivet af WSO omkring områder i service. Efter grundig ransagelse af 

deres egen samvittighed og hvad de ved om hvordan deres gruppemedlemmer føler, tager de 

aktivt del i diskussionerne, der skaber den samlede komités samvittighed.  

Gruppeservicerepræsentanter forbinder deres gruppe med resten af NA-servicestrukturen, især 

gennem den information de viderebringer i rapporter til og fra OSK. På gruppe samvittigheds 

møderne sørger GSRen for at give et overblik over områdeaktiviteter, som ofte starter 

diskussioner medlemmerne imellem, som giver GSRen en fornemmelse for hvordan området 

bedre kan opfylde gruppens behov. Til bedringsmøderne sørger GSRen for, at der er flyers til 

rådighed om område og regionale aktiviteter. 

På områdekomité mødet, giver GSR-rapporten indblik i gruppens vækst, som er vigtigt for OSKs 

arbejde. Hvis en gruppe har problemer, kan dets GSR dele disse med komitéen i sin rapport. Og 

hvis gruppen ikke har fundet løsninger på disse problemer, vil OSK-mødets ordstyrer afse tid på 

komitéens "delingssession"² så GSRen kan indhente den erfaring andre har haft i lignende 
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situationer. Hvis der kommer løsninger der er brugbare fra sessionen, kan GSRen rapportere dette 

tilbage til gruppen. 

² i "Guide to Local Services" afsnittet om Områdeservicekomitèen (er oversat til dansk) se afsnittet om "Delingssession" 

Gruppeservicesuppleant (GSS) 

Grupper vælger også en anden repræsentant, kaldet suppleant (GSS). Suppleanten deltager i alle 

OSK-møder (som ikke stemmeberettiget hvis området har afstemninger) sammen med GSRen, så 

han/hun kan opleve med hvad og hvordan komiteen arbejder. Hvis en GSR er forhindret i at 

deltage i et OSK-møde, deltager GSSen i stedet. 

GSSer kan, ligesom andre medlemmer, deltage i områdeunderkomitéer. Erfaring fra at arbejde i 

underkomitéer giver GSSen øget indblik i hvordan områdeservice helt konkret bliver udført. Et 

indblik, der gør dem til mere effektive deltagere i OSK, hvis de senere bliver valgt som GSR. 

Rotation og kontinuitet 
Rotation er den praksis mange grupper bruger, ved at vælge nye betroede tjenere med faste 

intervaller, frem for at den samme person sidder på en post år efter år. Rotation giver helt klare 

fordele for de grupper der praktiserer det.  Ved at forsyne ledelsen med mangfoldighed, hjælper 

det gruppen med at forblive levende og energisk. Det sikrer at intet enkelt individ udøver så 

meget indflydelse, at gruppen bliver en forlængelse af dennes personlighed. Rotationsprincippet 

forstærker også NA-fokusset på service frem for den der laver service, i overensstemmelse med 

vores tro på værdien af personlig anonymitet - det, der har betydning, er at opgaverne bliver løst, 

ikke den person der gør det. 

Nogle grupper tillader medlemmer at tjene mere end en periode på nogle poster, så gruppen kan 

få glæde af de betroede tjeneres erfaring. Når betroede tjenere har fuldført deres periode,  giver 

rotationen dem muligheden for at træde til side for en tid eller at acceptere ansvar andre steder i 

NA-servicestrukturen, og giver andre medlemmer chancen for at tjene gruppen. 

Påvirkningen af stabiliteten i gruppen ved rotation, balanceres ved den fortsatte tilstedeværelse 

af langtidsgruppemedlemmer. De, der har tjent gruppen før og fortsætter med at spille en aktiv 

rolle i gruppens liv, kan bibringe ønskværdig kontinuitet og modenhed til perspektiverne i en 

voksende gruppes diskussioner. De kan tjene som gruppens hukommelse, sikre at gruppen ikke 

behøver "genopfinde den dybe tallerken." De kan også hjælpe nye tjenere og midlertidigt træde 

til for at aflaste overbebyrdede betroede tjenere. 

Hvilket ansvar har en NA-gruppe? 
Det første og vigtigste ansvar en hvilken som helst NA-gruppe har - dens "hovedformål" ifølge den 

Femte Tradition - er, "at bringe budskabet til den addict, der stadig lider." Og den absolut vigtigste 

ting en gruppe kan gøre for at opfylde dette, er at holde møder, der tilbyder en indbydende 

atmosfære hvor NA-bedring kan deles effektivt mellem addicts. Grupper udfører detaljerne i 

deres møde på forskellig måde, men de søger alle det samme mål: at gøre bedring fra addiction 

tilgængelig for enhver addict i samfundet, der søger den. 

Som fundamentet i den verdensomspændende NA-servicestruktur, har grupper et andet ansvar: 

at hjælpe deres medlemmer til at udvikle og forstå de Tolv Traditioner og de Tolv Koncepter for 

NA-service. Ved at gøre dette tager grupper del i den fortsatte udvikling af Fællesskabet Narcotics 

Anonymous, samtidig med at de sørger for selv at få en forståelse for hvordan de højeste idealer i 

vores fællesskab kan indvirke i deres handlinger. 
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Hvordan kan vores gruppe støtte anden NA-service? 
Det Andet Koncept for NA-service fortæller os at NA-grupperne har det finansielle ansvar og 

autoritet over al service i "den store" NA-familie. Hver gruppe bør sende stabile, aktive GSRer til 

at deltage i arbejdet i servicestrukturen på vegne af gruppen. Og hver gruppe bør overveje 

hvordan de bedst muligt skaffer de midler NA-servicestrukturen behøver for at kunne udføre sit 

arbejde.  

Efter at have betalt regningerne, sætter de fleste grupper et lille beløb til side til brug i en 

nødsituation. Men - sært nok - grupper finder sædvanligvis ud af at for mange penge i kassen 

giver meget mere besvær end for få. Derfor opfordrer vi til at jeres gruppe aldrig holder store 

summer i reserve. 

Mindst en gang om året, deltager GSRen i en regional samling (servicekonferencen f.eks.). Hver 

gruppe opfordres til, hvis det er muligt, at tage de skridt der gør det muligt at dække udgifterne 

der er ved deres GSRs deltagelse i dette arrangement. Nogle grupper vælger at sætte penge til 

side hver måned til denne udgift. 

Efter at have betalt udgifter og sat til side til nødsituationer, bidrager de fleste grupper med 

overskydende penge direkte til OSK, RSK og NA WSO. Yderligere diskussion af principperne 

omkring gruppedonationer til resten af servicestrukturen, kan læses i det Ellevte Koncept for NA-

service i A Guide to Local Services. Vejledning i detaljerne omkring direkte donation kan ses i the 

Trasurer's Handbook, som kan fås hos jeres litteraturansvarlige i området eller hos WSO. 

 

Hvordan kan vores gruppe yderligere støtte lokalsamfundet? 
Bare ved at eksistere, giver gruppen allerede vigtig service til lokalsamfundet. Den giver den støtte 

addicts i lokalsamfundet behøver for at vende tilbage til samfundet. Men hvordan kan gruppen 

blive mere effektiv til at række ud til de addicts, der endnu ikke har fundet NA? Der er generelt to 

veje gruppen kan følge for at opnå dette: gennem områdeservicekomitéen og gennem aktiviteter 

gruppen selv koordinerer. De fleste NA-grupper bakkes op af en områdekomité³. Denne 

koordinerer bestræbelserne for at bringe budskabet for de grupper den tjener. Offentlig 

Information, helpline telefoner og panelmøder for addicts i behandling eller fængsler, er tre 

metoder de fleste områdekomitéer bringer budskabet, enten direkte til den addict der stadig lider  
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eller til de, der kan henvise addicts til NA-møder. Din GSR kan fortælle dig mere om hvordan du og 

din gruppe mere effektivt kan deltage i dette arbejde. Yderligere information findes i Guide to 

Local Service-kapitlet om Områdeservicekomitéen. 

Nogle NA-grupper rækker selv ud i lokalområdet, sammen med andre grupper enten gennem OSK 

eller gennem lokale foreninger (se afsnittet "Area Committees in Rural Communities" sidst i 

afsnittet om The Area Service Committee i Guide to Local Services). Dette gør sig især gældende i 

mindre lokalsamfund og i områder hvor Narcotics Anonymous er nyetableret. En NA-gruppe i en 

landkommune har naturligt nok ikke så mange medlemmer eller så mange penge, som en 

områdeservicekomité i en storby, men muligheden for at bringe budskabet effektivt til de, der 

måtte søge den løsning vi har fundet, eksisterer ikke desto mindre. Hvis jeres gruppe behøver 

hjælp til at række ud, kan I skrive til WSO. 

³ hvis du ikke ved hvordan du kommer i kontakt med den nærmeste Område Service Komite så kontakt WSO. De vil med glæde hjælpe 

med at skabe kontakten. 

Hvordan kan gruppen løse sine problemer? 
NA-grupper støder ind i mange forskellige problemer: møder bliver forstyrret, behandlingscentre 

sender busfulde af klienter, når gruppen ikke er klar til at tage imod dem, strukturen virker 

forslidt, klarheden i vores budskab bliver et debatemne, kaffen smager som afløbsrens, 

oplæsningen i starten af mødet trækker uendeligt ud. Dette er blot et par af de problemer den 

almindelige NA-gruppe må forholde sig til indimellem. Denne guide er ikke noget "lovkatalog" 

over hvordan disse problemer løses. Den påpeger dog nogle effektive værktøjer til hvordan 

gruppemedlemmer kan løse deres egne problemer. 

Den bedste ressource til løsning af gruppeproblemer, er for det meste gruppen selv. "Da vi havde 

haft en åndelig opvågnen, som resultat af disse trin," siger vores Tolvte Trin, "forsøgte vi […] at 

praktisere disse principper i alt, hvad vi foretog os." Når vi i fællesskab anvender indsigten vi har 

fået fra denne åndelige opvågnen i vores gruppes problemer, kan vi kalde det 

gruppesamvittighed. Sund fornuft, åbne sind, rolige diskussioner, nøjagtig information, gensidig 

respekt, og sund personlig bedring gør det muligt for gruppen at klare stort set alt, der dukker op. 

Der er en række trykte ressourcer som gruppen måtte ønske at bruge, til at få de informationer 

de behøver for at træffe sunde beslutninger. Basis Tekst og vores trin- og traditionsbog, It Works: 

How and Why, giver begge en del information om hvordan NA's Tolv Traditioner kan inddrages i 

en given situation. Kapitlet i A Guide to Local Services om de Tolv Koncepter for NA-Service giver 

en dybdegående forklaring på de essentielle underliggende idealer i serviceaktiviteter i Narcotics 

Anonymous. The NA Way Magazine har ofte artikler om problemer grupperne måtte møde. Og 

bulletiner tilgængelige hos WSO omhandler i detaljer et righoldigt udvalg af emner, der relaterer 

til gruppens arbejde. 

En anden kilde til information, som gruppen kan trække på, er erfaringen hos andre grupper i 

området eller regionen. Hvis gruppen har et problem og ikke kan finde løsningen selv, kan den 

spørge gruppens GSR om at dele dette problem på det næste OSK-møde. Områdekomitéen 

afsætter tid på alle møder, til netop dette formål. Og mens områdekomitéen ikke kan diktere 

gruppen hvad den skal gøre, udgør den et forum hvor grupper kan dele deres erfaringer om hvad 

der virkede for dem med hinanden. Workshops afholdt af RSK, kan give den samme mulighed i 

større målestok. Detaljer om hvordan den regionale komité kan hjælpe med gruppeproblemer, 

kan læses i kapitlet om RSK i A Guide to Local Services. 
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Eksempel på mødelederguide 
Dette eksempel på en mødelederguide er kun det - et eksempel eller forslag. Det er udformet så I, 

hvis jeres gruppe vælger det, kan bruge den som den er. Imidlertid opfordres I til at ændre og 

omarrangere den, så den passer til jeres gruppes behov. 

Mødeleder: 

Byd medlemmer velkommen og præsentér dig selv. 

Hej, jeg hedder_____________ og er en addict. Velkommen til møde her i __________gruppen. 

Jeg vil åbne mødet med et øjeblik stilhed (15 til 20 sekunder) for at tænke på den addict, der 

stadig lider, efterfulgt af en Sindsrobøn. 

 

En særlig velkomst til nykommeren. Hvis der er nogen, der er til deres allerførste NA-møde, vil vi 

bede jer om at præsentere jer selv! Vi beder ikke om dette for at sætte jer i forlegenhed, men for 

at lære jer bedre at kende. 

 Er der nogen her med under 30 dage i bedring?  Præsentation 

 Er der nogen udenbys besøgende? Præsentation 

 Er der nogen til dette møde for første gang? Præsentation 

 

 Hvis det er et lukket møde: Dette er et lukket Narcotics Anonymous-møde. Lukkede NA-

møder er kun for addicts eller de der tror de har et problem med stoffer. Hvis der er nogen 

ikke-addicts til stede, vil vi takke jer for jeres interesse for Narcotics Anonymous. Vores 

lokale mødeliste, som ligger på litteraturbordet, vil henvise til åbne møder i området. 

 Hvis det er et åbent møde: Dette er et "åbent" Narcotics Anonymous-møde. Vi byder alle 

ikke-addicts velkomne og takker for jeres interesse i Narcotics Anonymous. Vi beder jer 

respektere vores hovedformål for mødet, som er at sørge for et sted hvor addicts kan dele 

deres bedring med hinanden. 

For at beskytte vores gruppe såvel som vores mødested, beder vi om at der ikke medbringes 

stoffer eller værktøj på mødet. Hvis I har noget nu, beder vi jer forlade mødet og skaffe jer af med 

det og komme tilbage hurtigst muligt.  

Henled opmærksomheden på de med forskellig cleantime - tredive, tres, halvfems dage, seks 

måneder, ni måneder, et år, atten måneder, to eller flere år. Nøgleringe og mønter deles ud til de, 

der har mærkedag. 

Vælg nogen inden mødet til at læse en eller flere af følgende korte uddrag. Disse oplæsninger kan 

findes i Introguiden, Basis Tekst, IP#1 eller gruppeoplæsningsarkene. 

a) Hvem er en addict? 

b) Hvad er NA's program? 

c) Hvorfor er vi her? 

d) Sådan virker det. 

e) De Tolv Traditioner. 

f) Bare for i dag. 

g) Vi kommer i bedring. 

Meddel hvilken type møde dette er (frit emne, emnemøde, trin-møde, speaker-møde osv.). Spørg 

evt. efter emne eller trin og åben mødet eller præsentér speaker. 

Omkring ti minutter før mødet skal slutte, sig: det var hvad vi havde af tid, tak for jeres deltagelse. 
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Mens kurven går rundt, siges: kurven, der sendes rundt, er en af måderne at praktisere vores 

Syvende Tradition, som siger, "Enhver NA-gruppe bør være fuldstændig selvforsynende og afslå 

bidrag udefra." Pengene vi samler ind går til husleje, litteratur og forfriskninger. Gennem bidrag 

fra denne gruppe til forskellige NA-servicekomitéer, hjælper vi også til at bringe NA-budskabet om 

bedring i vores område og resten af verden. 

Hvis det er et åbent møde: Jeg vil igen takke vores ikke-addicterede gæster for interessen I har vist 

for Narcotics Anonymous. På grund af NA's tradition om selvforsyning, beder gruppen om at I ikke 

lægger penge i kurven, når den kommer forbi jer. 

Er der nogen NA-relaterede meddelelser? (GSRen vil fortælle om kommende gruppeaktiviteter og 

NA-arrangementer i området) 

Efter kurven har gået rundt: Igen tak for I kom i dag. Vil alle der ønsker dette, danne en kreds som 

afslutning? Forskellige grupper lukker mødet på forskellige måder: med en bøn, oplæsninger fra 

NA-litteratur eller andet) 

Når mødet lukkes beder nogle grupper deltagerne om at respektere anonymiteten af andre, man 

har set og hørt her. 

Kom tilbage - det virker! 

At starte en ny gruppe - tjekliste 
I skal til at starte en ny gruppe? Denne tjekliste, der udspringer af den kollektive erfaring fra NA-

grupper, indeholder ting at være opmærksom på, når man starter en ny gruppe. 

 Sæt jer i forbindelse med den nærmeste servicekomité. Et områdeservicekomité-møde 

er det ideelle sted at annoncere jeres planer om at starte en ny gruppe. Der kan I samle 

erfaring fra repræsentanter fra andre grupper i området, og høre om den service, der er 

til rådighed for jeres gruppe, når I behøver den. 

 Skaf jer et mødested. Her er nogle detaljer I bør kende når I åbner et nyt møde: 

Hvor?__________________________________________________________ 

Hvornår? Dag, tidspunkt og  varighed af 

mødet._________________________________________________________ 

Hvor meget? Hvad koster stedet i leje?_______________________________ 

Er det realistisk, når I tager højde for det antal I kan forvente til 

mødet?_________________________________________________________ 

Hvornår skal lejen betales?_________________________________________ 

Hvilke krav stilles der af stedet? Ingen rygning? Absolut ingen affald? Skal der fejes og 

vaskes gulv efter mødet? Vinduer der skal lukkes, døre der skal 

låses?__________________________________________________________ 

Vil I helst have gruppens post sendt til en betroet tjeners adresse eller til 

Områdeservicekomitéen? Eller skal den sendes til mødestedet? Vil de sætte en 

postkasse op, hvor I kan modtage nyhedsbreve og flyers der sendes til jeres 

gruppe?_________________________________________________________ 

 Giv jeres gruppe et navn. Et par ting I skal overveje er: Er navnet bedringsorienteret? 

Giver navnet indtryk af, at I er knyttet til det sted I holder 

mødet?__________________________________________________________ 

 Hvilke betroede tjener behøver gruppen? Hvad forventer gruppen, disse folk skal gøre? 

Dette hæfte beskriver forskellige betroede tjeneres funktion. Vær sikker på alle 

gruppemedlemmer er enige om hvad deres betroede tjenere skal 

lave._____________________________________________________________ 
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 Hvordan skal gruppens struktur være? Hæftet her beskriver en række forslag som 

normalt bruges i vores fællesskab. Hvilke måder - eller kombination af måder - vil jeres 

gruppe bruge?______________________________________________________ 

 Skal det være et "lukket" NA-møde? Eller et "åbent" møde? 

 Hvilken NA-litteratur ønsker gruppen af ligge inde 

med?______________________________________________________________ 

 Hvilke forfriskninger skal der være?_____________________________________ 

 Har I registreret jeres gruppe hos WSO og hos sekretæren i jeres OSK? I kan få en 

registreringsformular fra WSO på mailadressen der står nederst eller via hjemmesiden 

www.na.org. Ved at udfylde den direkte online eller ved at maile den, sikrer I at jeres 

gruppe er i forbindelse med hele NA. I modtager således også The NA Way Magazine. 

Registrering i Danmark gøres via hjemmesiden: www.nadanmark.dk 

 

Andre skrifter der kan fås hos WSO: 

Narcotics Anonymous, Basis Tekst om Bedring 

A Guide to Local Services in NA 

Public Relations Handbook 

Hospitals and Institutions Handbook 

Handbook for NA Literature Committees 

Treasurer's Handbook, Revised 

Group Treasurer's Workbook, Revised 

Penge har betydning og 

Finansiering af NA service 

To pamfletter om NA's tradition for selvforsyning. 

 

Mere information fås ved kontakt til: 

Fellowship Services 

World Service Office 

PO Box 9999, Van Nuys, CA 91409-9099 USA 

Hjemmeside: www.na.org 

Mailadresse: info@na.org 

Hjemmeside Danmark: www.nadanmark.dk 

som linker til de enkelte områder i Danmark 
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