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Vi gör det tillsammans 
 
Jag är en beroende och mitt namn är Lena och mitt clean date 
är 19981110. Jag är född och uppvuxen i en småort vid namn 
Olofström i Blekinge. Min hemort kallades även "Lilla 
Chicago" då det var Sveriges mest narkotika täta samhälle 
med hög kriminalitet. Jag började använda droger vid 11 års 
ålder och lämnade mitt föräldrahem fyra år senare. När 
Olofström kändes för litet flyttade jag därifrån 1978, med 
påföljande 49 flyttningar till olika orter. Jag bosatte mig i 
Skåne 1984 där jag även fann mitt tillfrisknade. År 2013 
besökte jag ett midsommarkonvent i Sjöbo och där var en 
inbjuden talare som nämnde min uppväxtort Olofström och 
även nämnde att där funnits en NA - grupp. Självklart 
behövde jag tala med honom efter mötets slut. Då 
ålderskillnaden mellan oss är stor hade vi gått om varandra i 
missbruket men jag frågade om han kanske kände några av 
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Hej läsare!  

Vårt syfte med detta magasin 
är att erbjuda historier ur 
tillfrisknandet och 
serviceinformation som 
speglar NA Sverige och våra 
medlemmar. Magasinet är för 
och av våra medlemmar och vi 
uppmuntrar alla textbidrag. Vi 
hoppas att detta magasin blir 
något som binder samman oss 
medlemmar och våra 
erfarenheter, oavsett var i 
regionen vi bor. Framförallt är 
det en hyllning till vårt 
budskap om tillfrisknande – 
"att en beroende, vilken 
beroende som helst, kan bli av 
med önskan att använda och 
finna ett nytt sätt att leva” 

/Redaktionen 

Besöka gärna

NA Sveriges Officie"a

Facebook sida 

"Anonyma Narkomaner 

Sverige NA" 

där vi delar nyheter och 

information om NA. Det går 

även att stä"a #ågor ti" NA 

Sverige via sidans 

meddelandefunktion.

https://www.facebook.com/
nasverige
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mina småbröder. Det gjorde han, samtliga. Det visade sig mirakelöst nog även att vi är nästkusiner så 
det blev ett djupt och omtumlande möte då vi tidigare inte ens känt till varandras existens. Hans clean 
date är 19930527 och han var en av de som gjorde service i Olofströms-gruppen. Gruppen föddes i 
början på 90 talet och var besökt även av medlemmar från kringliggande orter, bland annat 
Sölvesborg, där jag nu har en sponsie vars clean date är 20160306.  Olofströms-gruppen överlevde 
inte och medlemmar från Sölvesborg startade upp en grupp i Sölvesborg. Den gruppen var levande 
några år men lades ned och medlemmarna hade bara AA att vända sig till. Men min fantastisk sponsie 

startade 20170529 en ny NA grupp, Sölvesborgs-gruppen. Dit har jag åkt så ofta jag kunnat 
tillsammans med andra  erfarna medlemmar för att stötta. Gruppen har hittills möten endast en dag 
i veckan om måndagar kl. 19.00. För att sätta NA i Sölvesborg på kartan så beslöt gruppen att ha en 
talardag 20170730, som blev mycket lyckad med 59 registrerade och 313 år gemensam clean time!! En 
av talarna var min minst sagt fantastiska nästkusin, en annan av talarna firade 10 000 dagar clean där. 
Jag är väldigt rörd och verkligt tacksam över hur vi 
växer och att nu ännu en NA grupp finns i mina före 
detta hemkrokar så fler beroende kan nås av vårt 
fantastiska budskap.

Tack NA
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Säg ja till livet 

Hej!

Jag har varit på mitt första konvent och vill gärna dela med 
mig av det jag upplevde.

Först vill jag tacka alla i ECCNA kommittén som gjorde det 
möjligt för mig och alla andra att delta i N.A.s tionde 
Europakonvent. Ni är fantastiska.

För mig blev det en upplevelse som jag har svart att förmedla 
med några ord på ett papper. Jag känner mig mitt inne i något 
stort som händer runt om i världen. Kärlek utan gränser, hopp 
och tro som ger oss kraft en dag i taget.

Jag har hört genom andra om konvent runt om i världen men 
aldrig förstått den oerhörda kraft som finns i gemenskapen. 
Idag ser jag vidden av allt som händer och möjligheterna vi 
alla får om vi tar chansen. Jag är glad att jag gav mig själv 
chansen att tillfriskna med N.A. som bas. Det är helt klart att 
det är tack vare programmet jag lever idag. N.As väg blev den 
rätta för mig. Det är inte lätt men idag är det heller inte så 
svårt, bara jag fortsätter så gott jag kan.

Tänk att jag har vänner runt om i världen som alla har samma 
tankar, känslor och problem och delar dem med mig, det 
känns otroligt men det är sant. Jag har varit med i 
gemenskapen sen 1990 och tyckte före konventet att jag varit 
med ganska länge. Idag känns det bara som en väldigt kort tid, 
när jag träffat så många människor alla med olika tid från en 
dag till 24 år

Jag har satt upp små delmål i mitt tillfrisknande och klarat 
några av dom, undan för undan. Just nu har jag ett nytt mål 
bland de andra och det är en önskan att åka till Amsterdam 
om ett år. Eftersom jag är ganska envis och brukar klara det 
jag verkligen vill är det som jag ser det ganska spännande att 
leva just nu. Jag ser det som en möjlighet att få träffa många av 
deltagarna på konventet igen.

Jag var lite ledsen över att jag inte vågade prata engelska, det 
var så mycket jag hade velat sagt. Tiden var väl inte mogen för 
mig. Jag får istället glädjas ål att jag trots min inställning om 
mig själv pratat med så många olika nationaliteter både per 
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På gång! 

NA konvent i Grekland – 
3-5 november

NA konvent Litauen 4-5 
november

 

NA konvent på Irland 
17-19 november

En personligt berättelse #ån  
Anonyma Narkomans tidning  

”NAvet” 1993 nr 3
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telefon och på konventet på just engelska. Jag överlevde och insåg att jag kan göra mig förstådd om jag 
släpper min rädsla att säga fel. FEL, del är väl ingenting att vara rädd för, det är ju bara mina egna 
tankar som blir fel.

Det fanns så många möten jag ville närvara vid, men som med så mycket annat måste jag själv göra ett 
val. Jag valde de möten som kändes viktigast för mig och det blev ett bra val.

Det som kändes så otroligt var att alla som delade, gjorde allt så enkelt, det fanns ingen tid, inga 
gränser, allt blev bara möjligheter och kärlek till alla som kände igen sig i olika processer av 
sjukdomens natur. Jag kände starkt att jag inte är speciell eller annorlunda. Jag vill avsluta mina rader 
med ett för mig fint visdomsord.

Ta hand om nykomlingen, han kanske blir din sponsor en dag. Att säga JA till någonting kan betyda att 
du måste säga NEJ till något annat. SÄG JA TILL LIVET!

Lena
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Skicka in event till oss! 
magasin@navastra.org 

     Vi hoppas att du har haft en trevlig läsning! 
Det går att prenumerera på detta nyhetsblad.  

Skicka ett mail till magasin@navastra.org eller klicka 
på denna länk http://goo.gl/forms/DDQ6ciJF9P 

Nästa nummer kommer i december!
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