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"Hvordan tiltrekke 
medlemmer til 
service i NA"

"På dette felles grunnlag 
er vi forpliktet"

Presentasjonen er utarbeidet og presenteres av Fellesskapsutviklingskomiteen



En visjon for NA service
Alle anstrengelsene til Anonyme Narkomane er inspirert av våre gruppers 
primære formål. På dette felles grunnlag er vi forpliktet.

Vår visjon er at:

• Enhver rusavhengig i verden har mulighet til å oppleve vårt budskap på sitt eget språk og 
sin egen kultur og å finne muligheten til en ny måte å leve på.

• Ethvert medlem, inspirert av gaven tilfriskning, opplever åndelig vekst og innlevelse 
gjennom service.

• NA’s service komiteer over hele verden arbeider sammen i en ånd av enhet og samarbeid 
for å støtte gruppene med å bringe budskapet om tilfriskning.

• Anonyme Narkomane er allment anerkjent og respektert som et levedyktig 
tilfriskningsprogram.

Ærlighet, tillit og velvilje er grunnlaget for våre serviceanstrengelser, og disse er 
avhengig av veiledningen til en høyere makt.



Hvor ville du vært hvis du 

aldri hadde hatt muligheten 

til å høre NA budskapet?



Første konsept.

"For å oppfylle vårt fellesskaps hovedformål, har NA 

gruppene gått sammen om å skape en struktur som 

utvikler, koordinerer og opprettholder tjenester på 

vegne av NA som en helhet"
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Tradisjon 1 
"Vår felles velferd bør komme først, personlig 

tilfriskning avhenger av NA-enhet".

 Enhet – Fellesskap
Anonymitet
 Sikkerhet/trygghet
Kjærlighet
 Empati og velvilje
Gjestfrihet

Viktige åndelige prinsipper som enhver 
gruppe bør søke for å kunne ivareta vårt 
hovedformål; å bringe budskapet til den 
rusavhengige som fortsatt lider.

Enhver som kommer inn i møtelokalet 
skal føle seg velkommen og sett!



Basic text sitat:
"Alt som skjer innenfor NA service, må være 

motivert av ønsket om å bringe budskapet om 

tilfriskning til den rusavhengige som fortsatt lider"



Fellesdiskusjon
Vi lar følgende to problemstillinger være stikkord for diskusjonen:
Hvordan kan jeg hjelpe til med å tiltrekke medlemmer og samtidig 

hjelpe de til å ha de samme positive opplevelser som jeg har hatt?

Hvilke forandringer kan vi gjøre med våre holdninger og praksis for å 
tiltrekke de som mangler?



Kontakt FU på mail: fu@nanorge.org

Dere finner også informasjon om oss på vår 
hjemmeside https://nanorge.org/ Gå til fanen 
«Service» og klikk på «FU-Komiteen».

Til orientering; det finnes mye annen relevant 
informasjon om NA på vår hjemmeside. Det er 
bare å surfe rundt der 

mailto:fu@nanorge.org
https://nanorge.org/


NA Norge

FU - Fellesskapsutvikling

Takk for deltakelsen og velkommen tilbake FU’s neste workshop.
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