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   I forbindelse med forespørgslen fra ”Tidsånd” om vi kan formidle kontakt til medlemmer 
der kan deltage og berette om de Tolv Trin, er der blevet rejst nogle bekymringer og 
spørgsmål om projektet og om det er noget vi kan/skal deltage i. 

  Tidsånd er en podcast der normalt tager udgangspunkt i  
” Troen i verden og verden i troen. To udvalgte gæster betragter et udvalg af ugens 
begivenheder fra et religiøst og åndeligt perspektiv. Vigtige aktuelle emner indenfor tro, 
kirke og religion vendes og drejes”. Så en af bekymringerne er om vi bliver forbundet med 
noget som vi slet ikke kan stå inde for. 
  En anden bekymring er at vi kunne komme i konflikt med traditionerne i forhold til at 
”ingen enkeltpersoner kan udtale sig på vegne af NA”. 
  En tredje bekymring er hastværket fra DR med at få svar, da vores beslutningsproces 
ikke kan indrettes efter dette hastværk, vi skal have det ud og vende i områder og grupper. 
 
  Jeg er blevet informeret om at nogle folk i Syddanmark har vedtaget at tage til kontakt til 
Simon fra UK, som er en kapacitet i forhold til alt der har med Offentlige Relationer at 
gøre, så det er spændende hvad der kommer ud af dette. 
   
   Sideløbende har jeg taget kontakt til Helene K (journalisten der står for det), og forsøgt 
at afklare nogle af disse spørgsmål: 
 
   For det første fortalte hun at disse (12 x ½ times podcast) vil blive anderledes end de 
”normale” Tidsånd. De vil blive sendt som den første ½ time af udsendelsen og vil være 
en snak ud fra ”personlige oplevelser og erfaringer” med de 12 Trin. (Hun vil snakke med 
personer både fra AA, NA og SLA). Senere vil disse 12 x ½ time blive samlet og udsendt. 
Men det vigtige er nok at det kommer til at stå alene, det handler udelukkende om 
erfaringer og oplevelser med de 12 Trin. 
 
  Og det handler kun om trinene, ikke om NA som gruppe/fællesskab, så ingen skal udtale 
sig om hvad NA er og står for. Kun om hvad de personligt har oplevet med rejsen gennem 
trinene. Og da jeg forklarede hende at det er en central del af vores fællesskab at ”ingen 
enkeltmedlemmer udtaler sig på vegne af NA” var hendes reaktion at ”det fletter vi ind i 
indledningen af udsendelsen”.  
 
  Angående hastværket og deadlines for svar, havde hun fuldt respekt for vores 
beslutningsproces, og forståelse for at svaret fra os ikke kan komme 13/7. De har 
selvfølgelig en deadline som hun må følge, og skal starte op her i starten af august, men vi 
hopper bare ind når vi er klar. 
 
  Skulle der være yderligere spørgsmål/bekymringer er I velkomne til at kontakte mig. 
 

I kærlig service 
Mogens (formand RSK)  


