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Info
NA er et ikke kommercielt fællesskab eller samfund af
mænd og kvinder, for hvem stofferne var blevet et alt
overskyggende problem.
Vi er addicts i bedring, der mødes regelmæssigt for at
hjælpe hinanden med at forblive clean.
Dette er et program for total afholdenhed fra alle stoffer.
Der er kun en forudsætning for medlemskab: ønsket om
at stoppe med at bruge.
Vi foreslår at du forholder dig fordomsfri og giver dig selv
en chance.
Vores program er et sæt principper, skrevet så enkelt at
vi kan bruge dem i vores hverdag, det vigtigste ved dem
er at de virker.
O.S.K.(område service komiteen)
afholder komite møde hver 2 måned i
lige måneder
kl.11.00 – 14.00
Adr. Slotsgården 5
8900 Randers
Salg af litteratur, mønter & nøgleringe
Foregår fra kl. 10.30 -11.00

Lyt til speakere online www.nadanmark.dk/danske-speak/
Ændringer af mødeliste, spørgsmål mm. Ang.
mødelisten
Kontakt:

modelisteansvarlig@nadan
mark.dk

NA’s 12 trin
1. Vi indrømmede, at vi var magtesløse overfor
vores addiction, at vores liv var blevet
uhåndterlige.
2. Vi kom til at tro på, at en Magt større end os selv
kunne genskabe vores tilregnelighed.
3. Vi tog en beslutning om at ligge vores vilje og
vores liv over omsorgen fra Gud, som vi opfatter
Ham.
4. Vi lavede en søgende og frygtløs moralsk status
over os selv.
5. Vi indrømmede for Gud, os selv og et andet
menneske vores fejls sande natur.
6. Vi var fuldstændig parate til at lade Gud fjerne alle
disse karakterdefekter.
7. Vi bad ham ydmygt om at fjerne vores
utilstrækkeligheder.
8. Vi lavede en liste over alle de mennesker, vi
havde gjort fortræd og blev villig til at gøre afbigt
over for dem alle.
9. Vi gjorde direkte afbigt overfor disse mennesker,
hvor det var muligt, undtagen når dette ville skade
dem eller andre.
10. Vi forsatte med at gøre personlig status og når vi
fejlede, indrømmede vi det straks.
11. Vi søgte gennem bøn og meditation at forbedre
vores bevidste kontakt med Gud, som vi opfattede
Ham, idet vi bad kun om kendskab til hans vilje
med os og om styrken til at udføre den.
12. Da vi havde haft en åndelig opvågnen som
resultat af disse trin, forsøgte vi at bringe dette
budskabet til addicts og at praktiserer disse
principper i alt, hvad vi foretog os.
HAR DU ET PROBLEM MED STOFFER SÅ
RINGTIL VORES HELPLINE PÅ TELEFON NR
70 20 08 35 alle dage fra 18:00-22:00
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Telefonliste

Horsens
Torsdag
Sønderbrogade 21 st.th
19:00-20:15 Basis Tekst (BT, SD, 5 O)

Aahus
Onsdag
Jægergårdsgade 164C (Værestedet)
19:30-20:45 Sammen Kan Vi (S, To, 3&5 O)

Silkeborg
Tirsdag
Lille Søgade 10 (varmestuen)
19:00-20:15 Grib Nuet (NS, JT, St, Tr, SD, 5 O)
Fredag
Lille Søgade 10 (Varmestuen)
19:00-20:00 Grib Nuet (NS, JT, St, Tr, AB, QA, SD, O)

Fredag
Ryesgade 26 (Den katolske kirkes Præstebolig)
19:00-20:00 Hold det enkelt (NS)

Randers
Mandag
Slotsgården 5 (KK Varmestue, passagen ved bibliotek)
19:00-20:00 Hold det enkelt (NS, ID)
Torsdag
Slotsgården 5 (KK Varmestue, passagen ved bibliotek)
19:00-20:00 Hold det enkelt (NS, ID)
Lørdag
Slotsgården 5 (KK Varmestue, passagen ved bibliotek)
11:00-12:00 Hold det enkelt (NS, ID)

Søndag
Nørre Allé 30 (hamlet/Plexus)
19:00-20:00 Håbet (NS)

Viborg
Mandag
Vestervangsvej 4
19:00-20:15 Livet leves
Torsdag
Sct. Leonisgade 8 (KK Varmestue)
19:00-20:15 Free Spirit (NS, B, 1,2,4,5 O)
Holstebro
Torsdag
Døesvej 1 Nørrelandskirken
19:30-20:30 Torsdags gruppen
Herning
Onsdag
Fredensgade 14, Stuen (frivilligcenter Herning)
19:00-20:00 Living Clean (opstart 11/3-20)

Lørdag
Nørre Allé 30 (Hamlet/Plexus)
11:00-12:00 Surrender to win (C)

Aars
Onsdag
Himmerlandsgade 146, 3F Huset
19:00-20:00 Af banen (O)

Mødeliste forklaring
(AB) Posemøde/hattemøde
(NS) Røg og Damp
(B) Nykommermøde
(BT) basis Tekst
(ID) Ingen dyr
(JT) Bare For I Dag
(O) Åben møde (et tal før O viser hvornår der er åbent møde)
QA / Spørgsmål/svar møde
(SD) Speaker møde (Dette møde indledes med en speaker
hvorefter det åbnes for de andre medlemmer)
(To) Emne
(C) Lukket
(St) Trin møde
(Tr) Traditions møde
(ak) henviser til www.nadanmark.dk under sidste nyt (tillæg til
pdf mødeliste) hvor der vil fremstå info mm

