
 

 

 

ådan siger vi, når vi deler til et møde. Det gør alle de andre også. Men 
hvad betyder det egentlig – hvad er det vi takker for? 

 

Jo, på et møde er der en flok betroede tjenere (medlemmer), som har påtaget 
sig et ansvar for at tjene fællesskabet. Der er: 

 Kaffemand/dame som har dækket bord med kaffe/te/vand, lagt 
litteratur ud og som har tændt et par stearinlys.  

 Der er en Kasserer, som har sørget for at have en kasse med mønter, 
nøgleringe og Intro Guides, som bruges, når vi byder nye velkommen og 
fejrer vores cleantime.  

 Der er en Mødeleder, som guider os gennem mødet, lige som 
gruppesamvittigheden (GS) har besluttet på gruppesamvittighedsmødet 
(GSM).  

 Og gruppen har sikkert også en repræsentant 
(GSR/gruppeservicerepræsentant), som deltager i OSK 
(områdeservicekomitéen).  

 

Vi hedder SoV (Syd-og Vestsjælland) og er et af regionens (= Danmark) 
fem områder (Nordjylland er fx et andet område), hvor de andre GSR’ere fra 
området også deltager. GSR er gruppens bindeled mellem gruppen og OSK. 
GSR fortæller som regel på GSM, hvad der sker på OSK møderne og kan på 
gruppens vegne komme med spørgsmål og/eller ønsker til OSK. GSR udfylder 
under GSM et referat, som sendes til OSK sekretæren. GSR har stemmeret i 
OSK. 

 

Disse betroede tjenere udfører et fantastisk arbejde, og det er dem, vi takker, 
når vi kommer til vores livsvigtige møder. Tak for service! 
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OSK 
 områdeservicekomitéen sidder der udover en gruppe GSR’er også andre 
betroede tjenere. I SoV (Storstrøm og Vestsjælland) har vi en Ordstyrer, 
som styrer mødet i tæt samarbejde med Sekretæren. Vi har en 

Kasserer, som passer på vores midler, en Litteraturansvarlig, der har et 
lager af mønter, litteratur, pamfletter og nøgleringe til salg, og vi har også en 
Webansvarlig (pt passes denne funktion af ordstyrer og sekretær). Endelig 
har vi en OSR (område service repræsentant) og en OSS (område service 
suppleant). Disse to deltager i RSK (regionservicekomitéen) (Danmark er 
en region, som fx Sverige også er en region) og de afholder møderne tre 
gange årligt, og er OSKs bindeled mellem OSK og RSK.  

OSR/OSS skriver sammen med deltagerne i OSK-mødet rapport til RSK, hvor 
der kan stilles krav/ønsker/forslag til RSK. De øvrige områder i Danmark gør 
det samme, og disse rapporter en vigtig del af RSK-møderne. 

OSK-møderne er åbne for alle medlemmer; ikke kun for dem, som har 
påtaget sig en service-post. 

For egen regning spiser vi altid morgenmad sammen og har de sidste mange 
år startet hvert møde med en workshop. Dette gør, at vi får en åndelig og ikke 
mindst hyggelig start på mødet. 

Når en ny GSR kommer til sit første OSK-møde, får vedkommende tilbudt en 
”service-buddy”. Denne hjælper med at forstå, hvad der sker, og hvad der 
bliver sagt til mødet, hvor sproget kan virke meget indspist.  

OSK-møderne er i starten svære at forstå for de fleste, men de er også 
spændende. Dem, der deltager, er dedikerede medlemmer, som ved, at hvis vi 
skal have et velfungerende fællesskab, er det nødvendigt, at vi alle giver en 
hånd med. At vi bliver en del af service, præcis som vores firkant viser os.  

 

Service virker 

 

ådan siger vi i kor, når vi afslutter servicebønnen (som er 
sindsrobønnen, bare med ovennævnte afslutning). Og sådan er det: 
Service virker! Især når vi medvirker. Især når vi ALLE medvirker…  
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Desværre ser virkeligheden ikke sådan ud. På mange plan mangler NA 
medlemmer, som vil give noget til fællesskabet og lave noget vigtig service. 
Lige fra RSK op til 
grupperne. Dette på trods 
af at vi er rigtig mange 
medlemmer i Danmark, 
medlemmer som alle 
tørster efter bedring. Tænk 
hvis alle gav noget tid til 
service – sikken et 
fantastisk NA Danmark vi 
så ville få.  

Service giver meget mere 
end service tager. I service 
får vi nye, åndelige venner, som kan berige vores liv. I service har vi fokus på 
vores fælles velfærd. I service vokser vi og indhenter en masse stærke 
erfaringer, som kan bruges udenfor de trygge rammer i NA. Åndelige 
principper kommer så meget i spil, når vi laver service; rummelighed, 
villighed, kærlighed, etc. Vi lærer med tiden at fungere i samspil med andre. 

 

NA har brug for DIG! 
 

Næste gang du siger tak for service, så tænk lidt over, hvad service er og hvor 
vigtig service er for os medlemmer. Tænk på dem, som uselvisk giver deres tid 
til vores fællesskab. Tænk på dig selv, som en af dem, der vokser 
taknemmeligt i service.  

Tag en service post. Lav noget kaffe. Bliv nøgleansvarlig. Formand for RSK. 
Ordstyrer i OSK. Vælg selv. Der er et hav af forskellige muligheder med 
hensyn til valg af en service post. Alle poster fører til endnu mere personlig 
udvikling, når du hopper ind i firkanten og vælger service til.  

 

å vær god mod dig selv og NA og lav noget service. For service virker. Den 
lader vi stå et sidste øjeblik: S 


