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Info
NA er baseret på et 12 trins program.
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.

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 det godt igen
over for dem alle.
9. Vi gjorde det godt igen, direkte 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 RING
TIL VORES HELPLINE PÅ TELEFON NR.
70 20 01 85 alle dage fra 18:00-22:00
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Telefonliste

Mandag
9400 Nørresundby
Strubjerg 167 Løvvangs Kirkecenter
17:30-18:30 Vi kom til at tro (h, aå, r)

Fredag
9000 Aalborg
Hadsundvej 35 1 sal. ( Vejgård biblotek )
Indgang på bagsiden af bygningen
18:30-19:30 Lyset (r, aå, s)

9000 Aalborg

Boulevarden 197
19:30-20:30 Flying free ( r, 4/5 å)
9900 Frederikshavn
Kalkværksvej 7
20:00-21:00 Sammen Ka Vi

Lørdag
9000 Aalborg
Boulevarden 19 Parasollen
12:00-13:00 Kom fri
Hjulmagervej 28
19:00-20:00 Power of love

Tirsdag
9000 Aalborg
Skipper Clements gade 9 Varmestuen Møllepladscenteret
18:30-19:30 Basic Blues (1å, rp, s)

Søndag
9000 Aalborg
Hjulmagervej 28
18:30 -19:40 Jens Langkniv (h, 4å, r)

Onsdag

9700 Brønderslev
Nørregade 6A Kirkens Korshær
14:00-15:00 Free Bird (aå, r)

9000 Aalborg
Boulevarden 19 ( Parasollen )
19:30-20:30 Håbet (r, aå, h, s)

9700 Brønderslev
Nørregade 6A Kirkens Korshær
19:00-20:00 Friheden (r, aå, s)
7700 Thisted Thy
Skolegade 9. ( Solstrålen )
20:00-21:00 Trods forskellighederne

Torsdag
9000 Aalborg
Søndergade 14, 1.sal Kirkens Korshær
19:00-20:00 Addicts i bedring(K)
Boulevarden 19. / Cafe Parasollen )
20:00-21:15 Serenity Mandemøde(M)
9900 Frederikshavn
Kalkværksvej 7
19:00-20:00 Sammen Ka Vi (r, aå, s)

Mødeliste forklaring
(aå) Alle møder er åbne
(så) sidste møde I måneden er åben
(r ) Røgfrit møde
(rp) Ryge politik
(1,2,3,4,5å) er åbent møde
(L) Lukket møde
(K) Kvindemøde, ikke restriktivt
(M) Mandemøde, ikke restriktivt
(U30) Unge under 30 Restriktivt
(H) Handicapvenligt
(S) Stempelmøde
(ak) henviser til www.nadanmark.dk under sidste nyt
(tillæg til pdf mødeliste) hvor der vil fremstå info m
midlertidigt lukket, ferie og andre restriktioner på mødet
RETTELSER TIL MØDELISTEN HENDVENDELSE TIL.
(modelisteansvarlig@nadanmark.dk)

ONLINE MØDER.
Se under naqdanmark.dk

