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AAs fremste formål
FEMTE TRADISJON: Hver gruppe har ett hovedformål: 
- å bringe AA-budskapet til alkoholikeren som fremdeles
lider.

«Det er de som spår at AA godt kan komme til å bli en
ny spydspiss for en åndelig oppvåkning over hele ver-
den. Når våre venner sier dette, er de både generøse og
oppriktige. Men vi i AA må tenke på at en slik hyllest og
en slik spådom kunne meget vel vise seg å være en be-
rusende drikk for de fleste av oss. Det vil si hvis vi virke-
lig kom til å tro at dette skulle være den egentlige hen-
sikt med AA, og hvis vi begynte å oppføre oss i samsvar
med det. Vårt Fellesskap vil derfor gjøre klokt i å holde
seg til sin eneste oppgave: Å bringe budskapet til alko-
holikeren som fremdeles lider. La oss bekjempe den hov-
modige tanke at siden Gud har satt oss i stand til å gjøre
noe godt på et område, er vi bestemt til å være en kanal
for frelsende nåde for alle og enhver.»

Bill W., 1955 
– AA blir Voksen side 276 

Betydningen av anonymitet
TOLVTE TRADISJON: Anonymitet er det åndelige grunn-
laget for alle våre tradisjoner, som  alltid minner oss om
å sette prinsipp foran person.

Hva er hensikten med anonymiteten i AA? Hvorfor blir
den så ofte pekt på som den største beskyttelse Felles-
skapet har for å sikre sin fortsatte eksistens og vekst?
Når det gjelder presse, radio, TV, film og internett, under-
streker anonymiteten at i AA er alle medlemmer likever-
dige. Den bremser vårt ego som har så lett for å blåse seg
opp, på vår misforståtte overbevisning om at å bryte
anonymiteten vil hjelpe en eller annen og på vårt ønske
om personlig anerkjennelse eller kontroll. Viktigst er det
at anonymitetstradisjonen minner oss om at det er AA-
budskapet, ikke budbringeren som teller. På det person-
lige plan sikrer anonymiteten alle medlemmers privatliv.
Den er en beskyttelse som ofte er av særlig betydning for
nykommere som kanskje nøler med å søke hjelp i AA,
hvis de har grunn til å tro at deres alkoholisme blir kjent
offentlig. I teorien synes anonymitetsprinsippet å være
klart, men å praktisere det er ikke alltid lett. Her følger
noen alminnelige retningslinjer hentet fra AA-gruppas er-
faring som kan være til hjelp.
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ELLEVTE TRADISJON: Vår kontakt med allmennheten er
mer basert på å tiltrekke enn å drive propaganda. Når
det gjelder presse, radio, TV, film, må personlig
anonymitet alltid bevares.

Når vi opptrer i presse, radio, TV, film og gjennom
internett som AA-medlemmer, avstår vi fra å vise våre
ansikter eller avsløre våre etternavn. I trykte artikler
identifiserer vi oss med fornavn og første bokstav i etter-
navnet. Vi bruker fornavn og første bokstav i etternavn-
et når vi taler som AA-medlemmer i det offentlige rom.
Vi setter ikke AA på postsendinger. På materiale som
settes på AA-oppslagstavler og trykkes i AA-program-
mer som offentligheten kan se, utelater vi etternavn og
identifiserbare titler på alle medlemmer.

Anonymitet på gruppenivå
Vi kan bruke etternavn innen gruppa. På samme tid re-
spekterer vi andre medlemmers rett til sin egen anony-
mitet i den grad de selv ønsker det. Noen grupper har
liste med navn og telefonnummer på medlemmer som
frivillig står til tjeneste, men bare for gruppemedlemmer.
    Vi bringer ikke videre hva et medlem deler med andre
på et AA-møte. Ordet anonym i navnet vårt er et løfte
om taushet. Den eneste beretning om tilfriskning vi kan
dele med andre, er vår egen. I våre personlige forbind-
elser med ikke-alkoholikere – og med dem vi tror kan ha
et alkoholproblem – kan vi føle oss frie til å si at vi er
tørrlagte alkoholikere (uten å røpe navnet på andre AA-
medlemmer), men diskresjon anbefales. Her kan vår åp-
enhet hjelpe til å bringe budskapet videre.
    Vi avstår fra å ta opp på video den spesielle AA-tale
eller møte som kunne komme til å bli vist offentlig. Som
den amerikanske Servicekonferansen anbefalte i 1980,
er det fornuftigere at AA-medlemmers taler til andre
medlemmer gis personlig, i betraktning av at fristelsen til
å sette person foran prinsipp ved videoopptak kan opp-
muntre til utvikling av et «stjerne»-system i Anonyme
Alkoholikere. 
    For mer informasjon om anonymitet, se 
AA-brosjyren Hva betyr anonymiteten for AA?
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Innledning
Hele AAs struktur avhenger av de enkelte gruppenes
deltakelse og samvittighet. Hver av disse gruppene
driver sin virksomhet slik at det har virkning på AA som
helhet. Vi er som enkeltpersoner alltid bevisst vårt an-
svar for vår egen edruskap, og som gruppe, for å bringe
AA-budskapet til den lidende alkoholiker som ber oss
om hjelp.
    AA har ingen sentral autoritet. AA har en minimal
organisasjon og en håndfull tradisjoner i stedet for lover.
Som Bill W. sa i 1969: – Vi følger villig de tolv tradi-
sjoner fordi vi bør gjøre det og fordi vi ønsker det. Kan-
skje hemmeligheten ved deres styrke ligger i det faktum
at disse livgivende bindeledd skriver seg fra livserfaring
og som er rotfestet i kjærlighet.
    AA er formet av den kollektive stemme fra de lokale
gruppene og deres representanter på den årlige Service-
konferansen. Den arbeider for å oppnå enighet i saker
som er av vital betydning for Fellesskapet. Hver gruppe
fungerer selvstendig, unntatt i saker som vedrører andre
grupper eller AA som helhet. AAs viktigste gruppearbeid
utføres av alkoholikere som er tørrlagte i Fellesskapet.
Hver av oss har rett til å gjøre vår AA-jobb som vi synes
er best i tradisjonens ånd. Dette betyr at vi fungerer som
et demokrati – med alle planer og gruppeaksjoner god-
kjent gjennom flertallsvedtak. Ingen enkeltpersoner er
ansatt for å handle på vegne av gruppa eller for
Anonyme Alkoholikere som helhet.
    Hver gruppe er like spesiell som et fingeravtrykk, og
måten å bringe budskapet om edruskap på, varierer ikke
bare fra gruppe til gruppe, men fra region til region. Ved
å handle selvstendig trekker hver gruppe opp sin egen
kurs. Jo bedre informert medlemmene er, desto sterkere
og fastere er gruppa. Da er sikkerheten større for at AAs
hånd alltid vil være der når en nykommer ber om hjelp.
    Mange av oss kan ikke friskne til uten en gruppe.
Som Bill W. sa: – Det går opp for hvert enkelt medlem at
han bare er en liten del av et stort hele. Han forstår at
egne ønsker og ambisjoner må vike når det kan skade
gruppa. For at den enkelte skal klare seg, må gruppa
fungere. 
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Hvordan bruke denne brosjyren
Denne brosjyren er utformet som et informasjonsred-
skap og veileder for en AA-gruppe. Den skal ikke for-
telle alle hva de skal gjøre. Den tjener som et supplement
til Håndboka for AA sammen med øvrig AA-litteratur
som mer inngående behandler spesielle gruppesaker. (Se
listen over AA-publikasjoner bakerst i denne brosjyren.) 

Brosjyren dekker fire hovedområder:
    1. Hva en AA-gruppe er.
    2. Hvordan en gruppe fungerer.
    3. Gruppas forhold til andre i samfunnet.
    4. Hvordan gruppa passer inn i AA-strukturen som 
       helhet.
Så langt plassen tillater det, har innholdsfortegnelsen
oversikt over grupperelaterte emner som behandles i
brosjyren. Hvis du har spørsmål, vennligst kontakt AAs
Servicekontor.

Gruppa – hvor AAs tjenestestruktur 
begynner
TREDJE TRADISJON: Den eneste betingelsen for AA-
medlemskap er et ønske om å slutte å drikke.

Hva er en AA-gruppe?

Som tredje tradisjon i den lange formen klart uttaler
«Vårt medlemskap bør inkludere alle som lider av alko-
holisme.» Vi kan derfor ikke avvise noen som ønsker å
bli frisk. To eller tre alkoholikere som samles for å holde
seg edru kan kalle seg en AA-gruppe, hvis de som grup-
pe ikke har annen tilknytning.

Forskjellen på åpne og lukkede møter

Som formålsparagrafen sier, er formålet med alle AA-
møter at medlemmene deler sin erfaring, styrke og håp
med hverandre for at de kan løse sitt felles problem og
hjelpe andre å friskne til fra alkoholisme.
    I den hensikt holder noen grupper både åpne og
lukkede møter. Forskjellen på de to møtetyper er at
lukkede møter bare er for AA-medlemmer, eller for dem
som har et drikkeproblem og har et ønske om å slutte å
drikke. Åpne møter er for alle som er interessert i AAs
program for tilfriskning fra alkoholisme. På begge typer
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møter ber møtelederen deltakerne begrense seg til spørs-
mål som vedrører tilfriskning fra alkoholisme.
    Både åpne og lukkede AA-møter ledes av AA-med-
lemmer. På åpne møter kan de som ikke er AA-medlem-
mer også ha innlegg hvis gruppa finner det riktig.

Hva slags møter holder gruppene?

Fjerde tradisjon sier at hver gruppe er autonom (selvstyrt),
unntatt i saker som vedrører andre grupper eller AA som
helhet. Hvert møte kan ha sitt eget preg, da en gruppe
står fritt til å velge møteform. De vanligste møter er:

1. Temamøte 
Et temamøte er enten lukket eller åpent og et AA-
medlem som er møteleder eller ordstyrer åpner møtet på
vanlig måte og velger et diskusjonstema. Emner kan
hentes fra Storboka, fra Tolv trinn og tolv tradisjoner
eller fra Som Bill ser det. Andre emner kan være: Aksept
kontra erkjennelse, frihet gjennom edruskap, prinsipp
kontra person, frykt, overgivelse, takknemlighet, sinne,
villighet, ærlighet, holdning, bitterhet, oppgjør,
ydmykhet og toleranse.

2. Speaker-møte
Ett eller flere medlemmer er tatt ut på forhånd, og for-
teller hvordan de hadde det, hva som hendte og hvordan
de har det nå. Avhengig av gruppas syn på generelle ret-
ningslinjer, er det noen grupper som foretrekker at
medlemmene som taler, har en minimumsperiode av
kontinuerlig edruskap. Møter med talere er ofte åpne
møter.

3. Nykommermøter 
Dette er ofte spørsmål-og-svar-møter, for å hjelpe ny-
kommere, og ledes vanligvis av et gruppemedlem som
har vært edru en tid. (En veiledning i ledelse av nykom-
mermøter kan fås fra Servicekontoret.)

4. Trinnmøter, tradisjonsmøter eller Storbokmøter 
Fordi de tolv trinn er basis for gjenreisning i AA, er det
mange grupper som bruker ett eller flere møter i uken til
å studere hvert trinn i tur og orden. Noen diskuterer to
eller tre trinn på en gang. På samme måte kan
gruppemøtene behandle Storboka eller De tolv tra-
disjoner. Mange grupper gjør det til en regel å åpne
møtet med å lese høyt et stykke fra Storboka eller Tolv
trinn og tolv tradisjoner.
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5. Gruppesaksmøter
Noen grupper arrangerer spesielle møter i løpet av året,
atskilt fra vanlige møter, for at gruppetjenere kan gi
rapport til medlemmene om hvordan arbeidet går, drøfte
gruppesaker og få veiledning fra gruppa. Gruppas
tjenere blir vanligvis valgt på slike møter. (Se andre 
tradisjon.)

6. Gruppeselvransakelse 
Dette er møter hvor medlemmene arbeider for å bli klar
over hvor godt gruppa lever opp til sitt hovedformål.
Oftest er disse møtene en del av gruppesaksmøtene. 

7. Arbeidsmøter
Dette er møter som holdes for å gjennomgå spesielle
temaer som f.eks. Håndbok for AA i Norge, De tolv 
begreper for Verdenstjeneste, spesielle brosjyrer etc.
Disse møtene holdes på spesielle tidspunkt og er som
regel periodevise.

Hvorfor er et møte ikke en gruppe?

De fleste AA-medlemmer møtes uten tvil som AA-grup-
per slik de er definert i den lange utformingen av vår
tredje tradisjon. Kanskje det viktigste skille mellom
grupper og møter er formålet: Å holde seg edru og hjelpe
andre til å gjenvinne helsen etter alkoholmisbruk. Ulik
de fleste møter fortsetter gruppa å eksistere utenom de
foreskrevne møtetider – beredt til å skaffe øyeblikkelig
tolvtrinnshjelp når det trengs. 
    Noen AA-medlemmer holder regelmessige møter som
ikke har gruppeform – enten fordi de ikke svarer til defi-
nisjonen av en gruppe eller fordi de AA-medlemmer som
er med, velger å ikke bli registrert som gruppe på Service-
kontoret. På mange av disse møtene drøfter AA-medlem-
mer også andre livsproblemer. Andre AA-medlemmer
samles til familiemøter, som inkluderer både AA-medlem-
mer og deres familiemedlemmer og venner som ikke er
alkoholikere.
    I noen tilfeller kan skillet mellom et møte og en 
gruppe være lite. For eksempel: 
    Noen AA-medlemmer kommer sammen som spesielle
grupper for menn, kvinner, unge mennesker, leger, homo-
file og andre. Hvis alle medlemmer er alkoholikere, og
hvis de åpner døren for alle alkoholikere som søker hjelp,
uansett profesjon, kjønn eller andre skillemerker, og ellers
svarer til definisjonen av en AA-gruppe, kan de kalle seg
en AA-gruppe.
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    Da medlemsmassen består av alkoholikere, kan AA-
grupper bidra med støtte til AAs Servicekontor. Men de
forskjellige tjenesteenhetene i Fellesskapet kan ikke ta
imot bidrag fra spesialmøter med medlemskap som om-
fatter ikke-AA-medlemmer. 

Hjemmegrupper

Selv om AA-medlemmer går på møter i mange grupper
og har det hyggelig på disse møtene, er hjemmegruppa
det sterkeste bånd mellom det enkelte AA-medlem og
Fellesskapet. Med medlemskap følger rett til å stemme i
saker som kan ha betydning for gruppa og for AA som
helhet. Dette er en prosess som danner selve hjørne-
steinen i AAs tjenestestruktur. Hvert AA-medlem har en
stemme, og denne kommer til uttrykk gjennom hjemme-
gruppa.
    Gjennom årene har selve essensen i AAs styrke fort-
satt å være i hjemmegruppa, som for mange medlem-
mer er blitt deres utvidede familie. Engang isolert ved sin
drikking, finner de i hjemmegruppa et solid, varig støt-
tesystem, venner – og meget ofte en fadder. De lærer
også gjennom gruppas virksomhet å sette prinsipp foran
person i arbeidet med å bringe budskapet videre. Et
medlem fortalte om sin egen gruppe og sa: – Noe av min
forpliktelse er å delta på møter i min hjemmegruppe, ta
godt imot nykommere, og hjelpe dem. Dette hjelper
også meg. Mine gruppevenner er de som kjenner meg,
hører på meg, og som styrer meg på rett vei når jeg
kommer ut på jordet. De gir meg sin AA-kjærlighet, er-
faring, styrke og håp, og setter meg i stand til å bringe
det videre til alkoholikere som ennå lider.

Hvordan blir du gruppemedlem?

Det eneste som kreves for å være med er et ønske om å
slutte å drikke. Det kreves ingen formell søknad om
medlemskap. Akkurat som vi sier vi er medlemmer i
AA, så er vi medlemmer i en gruppe hvis vi sier vi er det
– og fortsetter å komme tilbake.

Forslag til møteopplegg

Det er ingen type eller form som er den beste for et AA-
møte, men noen er bedre enn andre. Som regel åpner
møtelederen med AAs formålsparagraf og noen få ord.
Noen ber om et øyeblikks stillhet for å tenke på hvorfor
vi er der og på dem som fortsatt lider. Som regel leses
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Hvordan det virker fra begynnelsen av Femte kapittel i
Anonyme Alkoholikere. Deretter leses det ofte fra et av
kapitlene i denne boka, fra boka Tolv trinn og tolv tra-
disjoner eller fra Daglige Refleksjoner. Hvis det er for-
skjellige medlemmer eller besøkende AA-medlemmer, vil
opplesningen hjelpe spesielt nykommere til å føle at de
er med i et gruppeliv.
    Møtelederen vil understreke betydningen av å bevare
AA-medlemmenes anonymitet utenfor møterommet, og
ber de tilstedeværende om å være oppmerksom på at
dem du ser her, det du hører her, la det bli her når du går
herfra. Brosjyren Hva betyr Anonymitet for AA, kan fås
fra AAs Servicekontor.

Ingen avgift eller kontingent for 
gruppemedlemskap

Det er ingen avgift eller kontingent for å være med i AA.
Men vi har utgifter. En gruppe vil vanligvis sende rundt
hatten for å dekke utgifter til husleie, kaffe, AA-god-
kjente bøker, brosjyrer og møtelister. I tillegg dekker bi-
draget tjenester som utføres av intergrupper, distrikter
og Servicekontoret for hele AA. Medlemmer kan bidra
med det de ønsker, maksimum 20 000 kroner pr. år.

Kaffe, te og fellesskap

Mange AA-medlemmer forteller at deres vennekrets er
blitt betydelig utvidet som resultat av sosialt samvær før
og etter møter. Mange grupper er avhengige av at deres
medlemmer forbereder hvert møte, sørger for å koke
kaffe og rydder etterpå. Du hører ofte medlemmer si at
de først følte seg som medlemmer da de begynte å koke
kaffe, hjelpe til med stoler, og drev «oppvask»-terapi.
Noen nykommere finner at slike aktiviteter letter 
sjenansen og gjør det lettere å møte og snakke med
andre medlemmer.
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Hvordan en AA-gruppe fungerer
FJERDE TRADISJON: Hver gruppe bør være selvstendig,
unntatt i saker som vedrører andre grupper og AA som
helhet.

Hvordan starte en ny gruppe?

Du tenker på å starte en ny gruppe. Grunnene kan
variere, men måten å komme i gang på, er egentlig den
samme. Det som er viktig for å etablere en gruppe, er at
to eller tre alkoholikere gir uttrykk for at de ønsker det.
Det er viktig å ha et møtested, tilgjengelig AA-litteratur,
og ofte er det gunstig med hjelp fra erfarne AA-medlem-
mer. Når gruppa er kommet godt i gang, vil det være
nyttig å gjøre dens eksistens kjent for nabogrupper, evt.
intergrupper, distrikts- eller områdekomiteer og Service-
kontoret. Alle disse kan være til stor hjelp.
    Kontakt Servicekontoret og be om å få et skjema for
registrering av nye grupper. Fyll det ut og returner det
for at den nye gruppa kan bli registrert. Denne regist-
reringen innebærer en forpliktelse i forhold til De seks
punkter:
    •  Alle medlemmer i en gruppe er alkoholikere.
    •  De er helt selvhjulpne som gruppe.
    •  Gruppas fremste formål er å hjelpe alkoholikere 
        til å komme seg ved hjelp av AAs tolv foreslåtte 
        trinn.
    • Som gruppe har de ingen tilknytning utad.
    •  Som gruppe gjør de seg ikke opp noen mening om 
        utenforstående ting.
    •  Som gruppe er deres forhold til offentligheten 
        heller basert på tiltrekning enn på propaganda. 
        De enkelte medlemmer opprettholder alltid sin 
        personlige anonymitet overfor presse, radio, TV, 
        film, internett etc.
Etter registreringen får hver gruppe gratis tilsendt Hånd-
boka, en pakke litteratur fra Servicekontoret, og gruppa
blir ført opp i gruppeoversikten for AA i Norge.

Navn på en AA-gruppe

Erfaringen har lært AA-grupper omhyggelig å unngå en-
hver tilknytning eller støtte til foretak utenfor AA, uansett
hvor verdifull virksomheten eller institusjonen er. Man
bør også unngå alt som kan gi inntrykk av at gruppa er
knyttet til noen organisasjon, klubb, politisk eller religiøs
organisasjon.
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    En AA-gruppe som har møter i fengsel eller behand-
lingsinstitusjon, bør ikke bruke institusjonens navn. Det
bør være klart at AA-gruppa ikke er tilknyttet sykehuset,
kirken, fengslet, rehabiliteringsinstitusjonen, eller noe
annet, men ganske enkelt leier rom til sine møter.
    Vår gruppesamvittighet, uttrykt gjennom Servicekon-
feransen, har anbefalt at familiemøter og møter som også
tar for seg andre avhengigheter ikke skal føres opp i våre
gruppekataloger. Bruk av ordet familie kan også føre til
forveksling med Al-Anon Familiegrupper, et fellesskap
som er helt adskilt fra AA.
    Det fremste formål for enhver AA-gruppe er å bringe
AA-budskapet til alkoholikere. Erfaringen med alkohol er
noe alle AA-medlemmer har felles. Det er villedende å
antyde eller gi inntrykk av at AA løser andre problemer
eller vet hva som skal gjøres med f.eks. stoffavhengighet.
    AA-konferansen har også gitt råd om at ingen AA-
gruppe skal benevnes med navnet til en kjent person,
levende eller død, AA-medlem eller ikke-AA-medlem.
Mange foretrekker å ikke bruke AA i gruppenavnet, for
eksempel Sinnsrogruppa, 12+12-gruppa etc.

Hva gjør gruppemedlemmer?

Jeg er ansvarlig... når noen, hvor som helst, ber om hjelp
ønsker jeg at AAs hånd alltid skal være der. Og for det er
jeg ansvarlig. 

Kort sagt, når nykommere kommer inn i våre møterom,
ønsker vi at AA skal være for dem som det var for oss –
noe vi kan gjøre kontinuerlig bare hvis vi fungerer som
gruppe.
    Men for at en gruppe skal holdes i gang, må en rekke
jobber gjøres. Det er gjennom felles innsats og ved at
gruppemedlemmene påtar seg forpliktelser at:
    •  Det sørges for et møtested som vedlikeholdes.
    • Det lages program for møtene.
    • Penger samles inn, fordeles og brukes på riktig måte.
    • Litteratur er tilgjengelig.
    • Det serveres forfriskninger.
    • Alkoholikere på stedet får vite at AA er der og 
        hvor AA kan finnes.
    • Anmodninger om hjelp blir besvart.
    • Gruppeproblemer blir tatt opp og løst.
    • Det holdes jevnlig kontakt med resten av AA, lokalt 
        gjennom intergrupper, nasjonalt og internasjonalt 
        gjennom Servicekontoret.

– 13 –



Hvilke betrodde tjenere trenger vi?

Det trengs folk til å gjøre gruppejobbene. De fleste av
oss er enig i at AA aldri bør bli organisert. Men vi kan
opprette tjenestestyrer eller komiteer som er direkte an-
svarlige overfor dem de tjener (9. trad), uten at vi brin-
ger vårt åndelige og demokratiske Fellesskap i fare. I
AA-grupper blir disse betrodde tjenere kalt tillitsvalgte,
og velges av gruppa for en begrenset tjenestetid, for ek-
sempel én til tre måneder. Annen tradisjon minner oss
om at våre ledere er bare betrodde tjenere. De regjerer
ikke. 
    Hver gruppe avgjør hvor lang edruskap AA-medlem-
mer bør ha for å kunne velges til et tillitsverv. Som en al-
minnelig regel: Stabil edruskap i seks måneder til ett år
eller lenger. 
    Disse tjenestene har titler. Men titler i AA gir ingen
autoritet eller ære. De beskriver tjenesten og ansvaret.
Og det har vist seg at det ikke er heldig å gi medlemmer
tillitsverv bare for å hjelpe dem til å holde seg edru.
Gruppas velferd er hovedhensynet ved valg. Da kan det
være nyttig å ta for seg første og andre tradisjon.
    De enkelte gruppene har mange måter å sikre at de
nødvendige tjenester blir utført med et minimum av 
organisering.
    Se diagrammet for foreslåtte tillitsverv i gruppa.
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Servicestruktur for en AA-gruppe
Slik kan strukturen være for en gruppe:

I det følgende omtales de tillitsverv som mange grupper
har opprettet for å tjene gruppa hjemme og i samfunnet
i det hele. Gruppesekretæren gjør tjeneste en bestemt pe-
riode, vanligvis ett til to år. Erfaringen viser at de bør ha
vært edru en tid, minst to år, og helst ha hatt andre
gruppetillitsverv tidligere. Gruppesekretæren samordner
aktivitetene med andre tillitsmenn i gruppa – og med de
medlemmer som har ansvaret for litteratur, møtarrange-
ment, kaffekoking, planlegging av enkelte møter innen
gruppa, og andre viktige funksjoner. Jo bedre kunnskap
gruppesekretæren og andre tillitsvalgte har om AA som
helhet, desto bedre arbeider de. Ved å ha første tradisjon
i tankene, og oppmuntre medlemmer til å gjøre seg kjent
med tradisjonene, vil de medvirke til å skape en sunn
AA-gruppe. Hver gruppe har sin egen praksis, men hvis
det ikke er andre personer eller grupper med i bildet,

Distriktsrepresentant (DR)

Servicekonferansen

Gruppesekretær
eller gruppeleder*

SI-ansvarligKasserer

Inter-
gruppe-
repr.

Møteleder

Kaffekoker

Litteratur-
ansvarlig

Innkjøps-
ansvarlig

Boks 205-representant

Gruppemedlem
Gruppesaksmøte
(arbeidsmøte)

Gruppesamvittighetsmøte
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regner en med at sekretæren i alminnelighet vil:
    •  Informere om viktige AA-aktiviteter- og 
       begivenheter.
    •  Ajourføre en liste over AA-fødselsdager, hvis 
       gruppa ønsker det.
    •  Sørge for at det er en oppslagstavle for AA-
       informasjon.
    •  Sikre at Servicekontoret og intergruppa får skriftlig 
       melding om endringer i adresser, møter eller når det
       gjelder nye tillitsvalgte. Ta i mot og fordele fore-
       spørsler om tolvtrinnshjelp (hvis ikke det er en 
       person som er spesielt ansvarlig for dette området).
    •  Dele med gruppemedlemmene brev fra Servicekon-
       toret, andre grupper og intergruppa hvis det ikke 
       gjøres av intergrupperepresentanten.

Selvhjelpen

SYVENDE TRADISJON: Hver AA-gruppe bør være selv-
hjulpen, uten bidrag utenfra.

Pengene som kommer inn på møtene, dekker gruppas 
finansielle behov, og litt ekstra så gruppa kan yte sin del
av støtten til intergruppa og til Servicekontoret.
    Ingen er forpliktet til å bidra, men de fleste gjør det.
Den som er i stand til det, er vanligvis villig til å legge
litt ekstra i hatten for å kompensere for de som ikke kan
det. Gruppas midler kan øremerkes:    
    •  Husleie
    •  AA-litteratur
    •  Kaffe og forfriskninger
    •  Støtte til selvhjelpen v/Servicekontoret for å støtte 
       alle AAs aktiviteter, som regel på måneds- eller 
       kvartalsbasis
    •  Støtte til Intergruppa
Kassereren fører regnskap og holder gruppa informert
om hvor mange penger som kommer inn, og hvordan de
er brukt. Han bør med visse mellomrom avgi rapport,
og hver måned eller hvert kvartal legge frem en skriftlig
økonomisk oversikt for gruppa. Man unngår problemer
ved å sette gruppas midler inn på en separat bankkonto
hvor det kreves to underskrifter ved hvert uttak. Erfa-
ringen i AA viser klart at det ikke er noen god idé for en
gruppe å samle opp større summer enn det som er nød-
vendig til de løpende utgifter, samt en rimelig reserve.
Det kan også oppstå problemer i en gruppe når det mot-
tas ekstra store gaver, i penger, gjenstander eller tjeneste-
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ytelser – fra et medlem.
    De fleste grupper ønsker at AA skal bestå, og alltid
være tilgjengelig for alkoholikere som trenger vår hjelp.
Og det gjør de mulig med sine bidrag til AAs Service-
kontor. AA i Norge aksepterer bidrag fra et AA-medlem
på inntil 20.000 kroner pr. år. Testamentariske gaver og
minnebidrag på ikke over 20.000 kroner aksepteres på
engangsbasis, og bare fra medlemmer.

Distriktsrepresentant (DR):
Gjennom arbeidet i distriktene er DR’en gruppas binde-
ledd til Servicekonferansen. Det er gjennom DR’en at
gruppa deler sine erfaringer og uttrykker felles samvit-
tighet i AA. Undertiden blir distriktsrepresentantene i
likhet med tjenesterådsmedlemmene kalt tradisjonenes
voktere, og blir fortrolige med AAs tredje budskap –
vårt åndelige ansvar for å yte hjelp. De velges for en tre-
års periode, og de holder gruppemedlemmene orientert
om aktiviteter på det lokale plan.
    DR’ene kan også bistå gruppene med å løse forskjel-
lige problemer, særlig når det gjelder forholdet til tradi-
sjonene. I dette arbeidet kan de benytte seg av alle de
ressurser Servicekontoret har. En varamann velges på
samme tid i tilfelle distriktsrepresentanten ikke kan delta
på Servicekonferansen. Varamennene bør oppfordres til
å dele ansvar med distriktsrepresentanten.

Intergrupperepresentant: 
På steder hvor det er dannet intergrupper velger hver
gruppe en representant som deltar i møter med repre-
sentanter fra andre grupper noen ganger i året for å dele
gruppeerfaringer når det gjelder å bringe budskapet
videre. Intergrupperepresentanten forsøker å holde
gruppa godt informert om hva intergruppa gjør.

Boks 205-representant:
Representantens oppgave er å markedsføre vårt tids-
skrift og oppfordre/motivere medlemmene til å
produsere innlegg og ellers være kontakt mellom den
enkelte gruppe og Boks 205-redaksjonen.

Litteraturansvarlig:
Den som har ansvaret for litteraturen sørger for at AA-
konferansegodkjente bøker og brosjyrer legges fram.
Servicekontoret sender regelmessige meldinger til gruppa
vedrørende litteraturen. Mange AA-grupper bestiller
flere eksemplarer av Boks 205 til fordeling blant med-
lemmene.
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Hvorfor ha et grupperåd?

Ikke alle grupper har grupperåd. Men for dem som har
det, blir spørsmål som dreier seg om gruppepraksis, for-
slag på kandidater til tillitsverv og andre gruppesaker,
først behandlet av grupperådet, som så går til gruppe-
medlemmene for å få gruppesamvittighetens avgjørelse.
I mange tilfeller dannes rådet av tillitsvalgte og/eller tid-
ligere tillitsvalgte, som møtes til bestemte tider. Et råd på
tre eller fire medlemmer kan fungere bra. 

Hvordan kan nykommeren få hjelp?

Naturligvis kan ingen alkoholiker bli hjulpet hvis han/
hun ikke vet at AA eksisterer, og hvor AA finnes. Så det
er en god idé for grupper i mindre byer å gi offentlige
kontorer opplysning om møtested og tid. Sammen med
en slik informasjon vil det være nyttig å sende med
folderen AA i et nøtteskall eller brosjyren AA i samfun-
net. I større byområder har intergruppene egne lister
over alle gruppene.
    Bør en AA-gruppe la publikum få vite hvordan man
kan få informasjon på åpne møter? Noen grupper gjør
det av en eneste grunn – å la samfunnet få kjennskap til
at alkoholikere kan få hjelp gjennom vårt program.
Slike små annonser kan settes inn i lokalavisen for å la
folk få vite hvordan man kan få kontakt med nærmeste
AA-gruppe hvis man så ønsker. En typisk annonse kan
være som denne:

AA i Norge har telefon 911 77 770 som er oppført i alle opp-
lysningstjenester på trykk og på nett.

Noen grupper fører lister over medlemmer som er til-
gjengelig for tolvtrinnsarbeid. Gruppa kan ha en vel-
komstkomité som sørger for at nye medlemmer, besø-
kende eller potensielle medlemmer blir ønsket velkom-
men. En foreløpig kontaktperson bør ta ansvar for å
hjelpe nykommere til å finne sin plass i AA. Man kan få
mye hjelp i AA-brosjyren Spørsmål og svar om Fadder-
skap.

Har du et drikkeproblem?
Vi vet at Anonyme Alkoholikere kan hjelpe.

Ring 911 77 770 
og snakk med oss.
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Gruppas forhold til andre i samfunnet
ELLEVTE TRADISJON: Vår kontakt med allmennheten er
mer basert på å tiltrekke enn å drive propaganda. Når
det gjelder presse, radio, TV og filmer må personlig
anonymitet alltid bevares.
    AA-gruppa forholder seg til samfunnet gjennom
eventuelle komiteer. Her kan nevnes et par vanlige 
komiteer:

Komité for samarbeid og informasjon (SI)

Gruppa arbeider for å bringe budskapet ut i lokalsam-
funnet. Med visse mellomrom informerer de sin hjemme-
gruppe om den lokale aktivitet, og kan ordne med at
frivillige gruppemedlemmer deltar i informasjonspro-
grammer i skoler, bedrifter, politi og andre organisa-
sjoner som er interessert i AAs program for tilfriskning.
    De fleste grupper forstår at alkoholikere ikke kan
komme til AA og få hjelp hvis de ikke vet hvor vi er.
Innenfor rammen av ellevte tradisjon er det foreslått
mange metoder for å nå frem, fra personlig kontakt til
offentlig annonsering i radio og TV. Undertiden kan et
lite skilt med AA-møte i kveld på inngangsdøren til
møtestedet vise vei. Og fra AAs tidligste dager har radio-
annonser og små avisannonser vært brukt for å nå ny-
kommere.
    Det legges vekt på samarbeid, men ikke tilknytning
med faggrupper som er i kontakt med aktive alkohol-
ikere. SI-representantene holder hjemmegruppa infor-
mert om arbeidet, og når det passer, får de frivillige
gruppemedlemmer til å bli med på å bringe fram AA-
budskapet på faglige møter, seminarer og lignende. 
Brosjyrer som Hvis du er fagmann – AA ønsker å sam-
arbeide med deg, Kirkelig ansatte spør om Anonyme
Alkoholikere og annen relevant litteratur kan være til
nytte for SI-representanter.

Fengselskomité

Grupperepresentanten i fengselskomiteen deltar i dis-
trikts- eller intergruppekomiteer. De holder sin hjemme-
gruppe informert om tolvtrinnsarbeid i nærliggende
institusjoner, og oppfordrer gruppemedlemmer til å
delta. Medlemmer av Fengselskomiteen holder AA-
møter i fengsler, og hjelper innsatte til å forberede seg på
et edru, tilfredsstillende liv når de blir fri. De er også
kontaktpersoner når de innsatte slipper ut.
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Prinsipp foran person
ANDRE TRADISJON: For vårt gruppeformål finnes bare én
høyeste autoritet – en kjærlig Gud, slik Han kan uttryk-
ke seg i vår gruppesamvittighet. Våre ledere er kun be-
trodde tjenere – de regjerer ikke.

Rotasjonsprinsippet

Den tradisjonelle rotasjon hindrer AA-medlemmer fra å
bli sittende fast i sine verv. Det sikrer også at gruppeopp-
gaver, som nesten alt ellers i AA, går på omgang slik at
alle kan delta. Ved valg til et verv, har mange grupper
vararepresentanter eller assistenter for betrodde tjenere
som kan gå inn i den tjenesteposisjon de er blitt opplært
i. Å gå ut av et AA-verv som du liker, kan være hardt.
Hvis du har gjort en god jobb, hvis du ærlig ikke kan se
noen andre som er villig, kvalifisert, eller har tid til å
gjøre jobben, og hvis dine venner er enig, kan det være
vanskelig. Men det kan bli et skritt fremover i din vekst 
– et skritt inn i en ydmykhet, som for noen mennesker er
anonymitetens åndelige vesen.
    Anonymiteten i Fellesskapet betyr at vi avstår fra
prestisje i alt AA-arbeid vi gjør for å hjelpe alkoholikere.
Og i tolvte tradisjons ånd minner den oss alltid om å
sette prinsipp foran person. Rotasjon bidrar til å gi oss
åndelig belønning som er langt mer varig enn noen be-
rømmelse. Når det ikke står noen AA-status på spill, be-
høver vi ikke å konkurrere om titler eller anerkjennelse.
Vi har den fulle frihet til å tjene hvor det er bruk for oss.

Hva er informert gruppesamvittighet?

Hvordan skiller en informert gruppesamvittighet seg fra
en gruppeytring eller flertallsavgjørelse? Gruppesamvit-
tigheten er den kollektive samvittighet i gruppemedlem-
skapet. Den kommer til uttrykk gjennom enstemmighet i
saker før de settes ut i livet. Dette når gruppemedlem-
mene fram til ved å dele full informasjon, personlige
synspunkter og ved å bruke AAs prinsipper. For at
gruppa skal være godt informert må det være villighet 
til å lytte med åpent sinn til mindretallsoppfatninger. Et
godt informert mindretall kan ha rett i forhold til
flertallet. (Se 5. begrep).
    I følsomme saker arbeider gruppa langsomt og mot-
virker formelle forslag til vedtak før man har en tydelig
følelse av at felles syn er kommet frem. Ved å sette prin-
sippet foran person er medlemmene på vakt mot domi-
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nerende oppfatninger. Stemmen er hørt når en velinfor-
mert gruppe kommer til en avgjørelse. Resultatet hviler
på mer enn en ja- eller nei-opptelling, nettopp fordi det
er det åndelige uttrykk for gruppesamvittigheten. Be-
grepet informert gruppesamvittighet innebærer at rele-
vant informasjon er blitt studert, og alle oppfatninger er
blitt hørt før gruppa stemmer. Forskjellen mellom en
gruppesamvittighet og en flertallsavstemning, eller grup-
peuttalelse, er at ett eller flere av de nevnte elementer
mangler.

Gruppeselvransakelse

Mange grupper holder med jevne mellomrom et møte
for gruppeselvransakelse for å vurdere hvor godt de
arbeider for sitt fremste formål: Å hjelpe alkoholikere til
edruskap gjennom AAs foreslåtte tolv trinn for gjenreis-
ning. Noen grupper har selvransakelse ved å gå gjennom
våre tolv tradisjoner, en av gangen, for å se hvor godt de
lever opp til disse prinsipper.
    Grupper som er interessert i regelmessig selvransak-
else, vil finne at en gjennomgang av tiende trinn er til
hjelp. De følgende spørsmål, samlet fra AAs felles er-
faring, kan være nyttige for å komme fram til en infor-
mert gruppesamvittighet. Gruppene vil sannsynligvis
ønske å føye egne spørsmål til:
    1.    Hva er gruppas egentlige formål?
    2.    Hva mer kan gruppa gjøre for å bringe 
           budskapet videre?
    3.   Trekker gruppa til seg alkoholikere med 
           forskjellig bakgrunn?
    4.   Fortsetter nye medlemmer hos oss, eller er det 
           mange som slutter? I så fall, hvorfor? Hva 
           kan vi som gruppe gjøre?
    5.   Legger vi vekt på fadderfunksjonen? Hvor 
           effektivt? Hva kan gjøres bedre?
    6.   Er vi nøye med å bevare anonymiteten til vår 
           gruppes medlemmer og andre AA-medlemmer 
           utenfor møterommene? Legger vi fortrolige 
           opplysninger på møtene bak oss?
    7.   Tar vi tid til å forklare alle medlemmer betyd-
           ningen og verdien av kjøkken- og ryddearbeidet 
           og andre viktige tjenester, som er en vesentlig del 
           av vårt tolvtrinnsarbeid?
    8.   Får alle medlemmer mulighet til å ta ordet på 
           møter og delta i andre gruppeaktiviteter?
    9.   Når vi er klar over at en tjeneste innebærer et 
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           stort ansvar,  og ikke sees på som et resultat av 
           en popularitetskonkurranse, velger vi da våre 
           tillitsmenn med omhu?
    10. Gjør vi alt vi kan for å ha et tiltrekkende 
           møtested?
    11. Tar gruppa sin rimelige del i arbeidet med å 
           fremme AAs formål – i relasjon til våre tre 
           budskap: Gjenreisning, Enhet og Tjeneste?
    12. Hva har gruppa gjort i det siste for å gjøre AA-
           budskapet kjent for fagfolk i samfunnet – leger, 
           prester, dommere, lærere og andre som ofte er de 
           første som møter alkoholikere som trenger hjelp?

Gruppesaksmøter

I de fleste grupper er det sekretæren eller en annen tillits-
valgt som kaller inn til gruppesaksmøte, som ordinært
holdes en gang i måneden eller hvert kvartal. Noen
grupper kan av og til gi ikke-medlemmer anledning til å
være tilstede, men det er bare gruppemedlemmer som
har stemmerett.
    Saker for gruppesaksmøtene kan være: nye tillits-
valgte, planlegging av møter, fremleggelse og diskusjon
av kassererens periodiske økonomiske rapport, rap-
porter fra servicerepresentant og andre gruppetjenere, og
fordeling av midler til intergruppa og Servicekontoret. 
    Før det foretas avstemning, er det viktig at medlem-
mene får alle relevante opplysninger om saken. I mange
tilfeller blir noen få medlemmer (kan være et grupperåd
som er sammensatt av gruppas tjenere) bedt om å se på
sakens pro og kontra – og legge dem frem på arbeids-
møtene.
    Å nå frem til en informert gruppesamvittighet i store
og små saker, er en prosess som kan ta tid. Men det er
viktig at minioritetssynspunkter og avvikende meninger
blir hørt sammen med majoritetens. Gruppesaksmøter
holdes gjerne før eller etter gruppas regulære møte, men
kan også holdes istedenfor et vanlig møte. De pleier å
være uformelle, men praksis kan variere fra gruppe til
gruppe. Noen grupper velger en formell dagsorden, men
finner at mange medlemmer har liten erfaring med
parlamentariske prosesser og er redde for å snakke ut.
Dessuten har vi Fellesskapets åndelige natur innebygget i
våre tradisjoner og begreper som gir god veiledning.
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Gruppeproblemer

Gruppeproblemer er ofte tegn på en sunn og ønsket
meningsforskjell blant gruppemedlemmer. De gir oss en
sjanse til å «anvende prinsippene i all vår gjerning», som
det står i tolvte trinn.
    Gruppeproblemer kan være alminnelige spørsmål
som: 
    •  Hva skal gruppa gjøre med personer som har 
       tilbakefall?
    •  Hvordan kan vi få flere til å delta på møtene?
    •  Hvordan kan vi få flere til å ta del i gruppas daglige
       arbeid?
    •  Hva kan vi gjøre når et medlem bryter 
       anonymiteten?
    •  Et medlems kjærlighetsaffærer innad i AA? (Noen 
       kaller det trettende trinns-arbeid)?
    •  Hvordan kan vi komme unna de blødende 
       diakoner, disse som tror de vet hva som er best 
       for gruppa?
    •  Og hvordan kan vi få flere av veteranene til å dele 
       sin erfaring når det gjelder å løse gruppeproblemer?
    
Nesten hvert gruppeproblem finner en løsning, som man
vanligvis kan nå frem til gjennom en informert gruppe-
samvittighet. Godt humør, tenkepauser, tålmodighet,
hensynsfullhet, villighet til å lytte og vente – pluss rett-
ferdighetssans og tro på en Makt større enn oss selv –
har vært langt mer effektivt enn formalistiske argument-
er og personlige beskyldninger.

Gruppa og AA som helhet
FØRSTE TRADISJON: Vår felles velferd bør komme først.
Personlig tilfriskning avhenger av AA-enhet.

Hva er General Service Office i USA?
GSO (General Service Office) er et senter med over
hundre ansatte, alkoholikere og ikke-alkoholikere, som
samler AA-erfaring og kunnskap. De fyller sin primær-
oppgave ved å:

    •  Tilby tjeneste, informasjon og erfaring til grupper 
       over hele verden.
    •  Publiserer litteratur.
    •  Støtte aktiviteten til AAs hovedstyre i USA.
    •  Sette ut i livet anbefalinger fra den årlige AA 
       Service Conference.

– 23 –



GSOs historie går tilbake til 1938 da den nye boka
Anonyme Alkoholikere ga navn til det lille Fellesskapet
som bare var kjent som Alkoholikerstiftelsen. Stiftelsen
fikk et kontor i rask utvikling, som med tiden ble Gene-
ral Service Office, slik vi kjenner det i dag.
    The Alcoholic Foundation (Alkoholikerstiftelsen)
heter i dag The General Service Board of Alcoholic
Anonymous (tilsvarer AAs Tjenesteråd i Norge). Dets
tillitsmenn, alkoholikere såvel som ikke-alkoholikere, er
betrodd tilsynet med to serviceorganer – A.A. World
Services Inc. og A.A. Grapevine Inc. – og har ansvaret
for de midler som gis av gruppene.

Hvordan AA-gruppa passer inn i strukturen til
Fellesskapet i USA og Canada

AA-grupper

Gruppe-
repr.

Gruppe-
repr.

Gruppe-
repr.

Gruppe-
repr.

Distriktskomiteer

Områdeforsamling

Utsendinger til Servicekonferansen

Distriktskomiteer
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Strukturen i Norge

* I våre fem regioner kommer grupper og intergrupper
sammen for å nominere kandidater til Tjenesterådet.

Hva gjøres på det norske Servicekontoret?

I nært samarbeid med Tjenesterådets komiteer har
Servicekontoret ansvar for tjenester overfor gruppene,
bl.a. disse:

    1.    Samler, organiserer og videresender erfaringer ved-
           rørende gruppeproblemer, når gruppene ber om 
           det.
    2.   Arbeid med alkoholikere som er utenlands, 
           «Loners» (AA-medlemmer som bor på steder hvor
           det ikke er grupper), medlemmer som er bundet til
           hjemmet eller har handicap, AA-medlemmer i 
           militærtjeneste, AA-medlemmer i fengsler og 
           behandlingsinstitusjoner.
    3.   Besvarer henvendelser og informerer om AA og 
           den hjelp AA kan gi alkoholikere.
    4.   Utgir Boks 205.
    5.   Utgir og distribuerer AA-bøker og brosjyrer som 
           er godkjent av Servicekonferansen. (Se liste 
           bakerst i brosjyren).
    6.   Sender relevant litteratur og AAs Håndbok til 
           hver ny gruppe som registreres på Servicekontoret.
    7.   Samarbeider med og støtter arbeidet til Tjeneste-
           rådets komiteer.

AAs Servicekontor Boks 205

Grupper
Grupperepresentanter

Tjeneste-
rådet

Service-
konferansen

Distriktsrepresentanter

Intergrupper
Distrikter

Regioner*
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    8.   Utgir gruppeoversikt for å hjelpe AA-grupper og 
           enkeltmedlemmer i tolvtrinnsarbeidet.
    9.   Sprer offentlig informasjon på nasjonalt og 
           internasjonalt plan for AA som hele – i samarbeid 
           med presse, radio og TV, og med organisasjoner 
           som er engasjert i behandling av alkoholisme.
    10. Produserer og distribuerer audiovisuelt materiale.

Hvem har ansvaret på Servicekontoret?

På Servicekontoret har en lønnet daglig leder hoved-
ansvaret for den daglige drift. Daglig leder assisteres av
kontorets personale. Våre betrodde tjenere på Service-
kontoret er som regel alkoholikere. 

Hvordan avgjørelser som angår AA, blir tatt

Tjenesterådets medlemmer, seks alkoholikere og tre
ikke-alkoholikere, er ansvarlig overfor gruppa gjennom
Servicekonferansen. Medlemmene velges for fem år, men
ikke-alkoholikere kan ha lengre tjenestetid. Hvert år
velges ca. 1/3 av distriktsrepresentantene (DR’ene) for å
sikre kontinuitet. DR’ene har tjenestetid på tre år og re-
presenterer sine områder på den årlige Servicekonferan-
sen i Oslo. Der behandler de rapporter fra distrikts-
representantene, fra Tjenesterådets komiteer, fra Service-
kontorets personale og fra redaktøren for Boks 205 og
trekker opp retningslinjer for fremtiden, hovedsakelig i
form av rådgivende vedtak. På Servicekonferansen er
distriktsrepresentantene (DR’ene) i flertall under av-
stemminger. Servicekonferansen er nærmere beskrevet i
Håndbok for AA i Norge.
    Det er Servicekonferansens ansvar å arbeide seg fram
til tilnærmet enstemmighet i saker som er livsviktig for
AA som helhet. DR’ene rapporterer tilbake til gruppene
direkte eller gjennom intergrupper. 
    Et viktig ledd mellom gruppene og Servicekonferan-
sen er DR’ene og deres vararepresentanter, som velges
samtidig med DR’ ene. Som betrodde tjenere i distriktet,
uttrykker de sitt distrikts gruppesamvittighet. Som med-
lemmer av  distriktskomiteer deler de denne gruppe-
samvittighet med distriktsdelegater og komiteer. Uten
distriktsrepresentantene som kommunikasjonsledd til
nye grupper etter som AA vokser, kan Servicekon-
feransen bli uhåndterlig. Etter hvert som gruppene øker
i antall, kan nye distriktsprepresentanter komme til.
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Hvordan finansieres våre tjenester?

Som utgifter ved andre AA-aktiviteter, blir også Service-
kontorets utgifter hovedsakelig dekket ved bidrag fra
grupper og enkeltpersoner. Siden disse bidrag ikke helt
dekker omkostningene ved AAs tjenester, blir inntekter
fra litteratursalg brukt til å dekke underskuddet.
Hvordan din gruppe kan gi støtte, kan du lese om på
side 16.

Hvordan kan våre grupper hjelpe 
Servicekontoret?

Det som gjøres på Servicekontoret, avhenger mye av
hver enkelt gruppe, som har det endelige ansvar og som
til syvende og sist kan høste fordelene. Hvis gruppene
ønsker at AA skal være tilgjengelig for nykommere nå
og i fremtiden, er det nødvendig at de deltar i Service-
kontorets arbeid. Her er noe av det gruppene kan hjelpe
til med:
    •  Sende bidrag til selvhjelpen.
    •  Holde seg underrettet om det som foregår på Ser-
       vicekontoret. Stille spørsmål. Jo mer gruppene vet, 
       desto mer effektive kan de være i å bringe bud
       skapet videre.
    •  Velge en kvalifisert tjenesterepresentant. Denne 
       vil utvilsomt være takknemlig for gruppas inter-
       esse og ideer.

Det er viktig å underrette Servicekontoret om forand-
ringer i gruppa – som valg av nye tjenere, adresseforand-
ring eller navneskifte. Det er den eneste måten posten til
gruppa kan holdes gående uten avbrudd.

Adressen til General Service Office er: 
    GSO, P.O. Box 459, Grand Central Station, 
    New York, NY 10163.
Adressen til Servicekontoret i Norge er: 
    AAs Servicekontor, Postboks 205, Sentrum, 0103 Oslo.

ÅTTENDE TRADISJON: AA bør alltid være ikke-profe-
sjonell, men våre servicekontorer kan gjøre bruk av
spesialutdannede folk.
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Hva er en intergruppe og hvordan fungerer den?

Din intergruppe er ofte det sted den alkoholikeren først
ringer til eller går til for å få hjelp av AA.
    Selv om de lokale intergrupper arbeider selvstendig,
er de en viktig del av Fellesskapet. I de fleste områder
kan enhver gruppe som ønsker det, slutte seg til den
lokale intergruppe, som støttes gjennom bidrag fra dens
medlemsgrupper. Disse bidrag er helt frivillige. Mange
AA-medlemmer har funnet at tjeneste i intergruppe –
svare på telefon fra alkoholikere og ellers gjøre det som
trengs – beriker deres edruskap og utvider vennekretsen.

Hva gjør en intergruppe?

Mål og metoder kan variere fra distrikt til distrikt, men
stort sett er intergruppas ansvar følgende:

    1.   Svarer på telefonisk eller personlig anmodning 
           om hjelp til alkoholikere, og hvis mulig, 
           ordner med AA-frivillige som står på inter-
           gruppas liste til å følge dem til et AA-møte.
    2.   Vedlikeholder fortegnelser over AA i lokale 
           telefonkataloger, behandler telefonhenvendelser 
           og brev, og sender dem videre til lokale grupper, 
           og fordeler tolvtrinnsarbeid slik at nykommeren 
           er sikret hjelp.
    3.   Fordeler ajourførte møtelister.
    4.   Virker som et kommunikasjonssenter for 
           deltagende grupper.
    5.   Koordinerer arbeidet til intergruppekomiteer.
    6.   Kan sørge for informasjon om behandlings-
           institusjoner, sykehus og tilsynshjem.
    7.   Tar seg av anmodninger om informasjon om AA 
           fra lokale nyhetsmedier, ordner med lokale radio-
           eller TV-programmer om AA, og skaffer talere til
           ikke-AA-organisasjoner.
    8.    Holder forbindelse og samarbeider med 
           samfunnet og fagfolk på alkoholismefeltet, 
           men er uten tilknytning.
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Hva AA ikke gjør
TIENDE TRADISJON: AA tar ikke standpunkt til utenfor-
liggende spørsmål. AA-navnet bør således aldri trekkes
inn i offentlige stridsspørsmål.

    1.   Verver ikke medlemmer og øver ikke press på 
           alkoholikere.
    2.    Har ikke medlemsfortegnelse og fører ikke 
           journaler.
    3.   Kontrollerer ikke sine medlemmer.
    4.    Stiller ikke medisinske eller psykologiske 
           diagnoser eller prognoser.
    5.   Sørger ikke for sykehusinnleggelse, medikamen-
           ter eller medisinsk eller psykiatrisk behandling.
    6.   Sørger ikke for bolig, mat, klær, jobber, penger 
           eller andre lignende tjenester.
    7.   Driver ikke familie- eller yrkesrådgivning.
    8.   Er ikke knyttet til sosialkontorer (selv om mange 
           medlemmer og tjenestekontorer samarbeider med
           dem).
    9.   Tilbyr ikke religiøse tjenester.
    10.  Engasjerer seg ikke i strid om alkohol eller andre 
           saker.
    11. Tar ikke betaling for sine tjenester, eller bidrag 
           fra kilder utenfor AA.
    12. Skriver ikke anbefalingsbrev til tilsynsmyndig-
           heter, advokater, dommere, skoler, bedrifter, 
           sosialkontorer eller andre organisasjoner eller 
           institusjoner.
    13. Øver ikke press på alkoholikere som er innlagt 
           i institusjon.

Hva kan AA bidra med på alkoholismefeltet?

SJETTE TRADISJON: En AA-gruppe skal aldri gi garantier
eller finansiell støtte, og bør ikke låne AA-navnet til
noen beslektet organisasjon eller utenforstående fore-
tagende, for at ikke penge-, eiendoms- og prestisjespørs-
mål skal avlede oss fra vårt fremste formål.

Samarbeid, men ikke tilknytning

Anonyme Alkoholikere er et verdensomspennende felles-
skap av alkoholikere som hjelper hverandre til å holde
seg edru og som tilbyr fritt å dele sin erfaring om gjen-
reisning med andre som har et drikkeproblem. AA-med-
lemmer kjennetegnes ved at de aksepterer et foreslått
program i tolv trinn utformet til personlig gjenreisning
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fra alkoholisme. Fellesskapet virker gjennom nærmere
120000 lokale grupper i nærmere 200 land. Selv om det
er beregnet at det nå er ca. to og en halv million med-
lemmer, erkjenner AA at deres program ikke alltid
virker for alle alkoholikere, og at noen kan trenge faglig
rådgivning og behandling.
    AA er bare opptatt av personlig gjenreisning og fort-
satt edruskap hos den enkelte alkoholiker som søker
Fellesskapets hjelp. AA engasjerer seg ikke i alkoholis-
meforskning, medisinsk eller psykiatrisk behandling,
undervisning eller propaganda i noen form, selv om
medlemmer kan delta i slik virksomhet som privatper-
soner. AAs innstilling er samarbeid, men ikke tilknyt-
ning til andre organisasjoner som er engasjert i alkohol-
ismebehandling. 
    Tradisjonelt tar ikke AA i mot eller søker finansiell
støtte fra utenforstående kilder, og medlemmene bevarer
personlig anonymitet i presse, radio, TV, film og digitale
medier.
    AA er ikke knyttet til noen annen organisasjon eller
institusjon. Vår tradisjon oppfordrer til samarbeid, men
ikke tilknytning.

Flere spørsmål og svar vedrørende AA
Hva er AAs tre budskap?

De skriver seg fra de første medlemmers samlede er-
faring som er overlevert og delt med oss:
    1.    En foreslått vei til gjenreisning – De tolv trinn.
    2.   Forslag for å oppnå enhet – De tolv tradisjoner, 
           og
    3.   AAs tjeneste, beskrevet i AAs Håndbok, De tolv
begreper for Verdenstjeneste og i AA blir voksen.

Hvem driver klubbhus for AA-medlemmer?

Å eie og drive fast eiendom er ikke en del av virksom-
heten til en AA-gruppe eller flere grupper sammen. Tek-
nisk sett finnes det ikke noe slikt som en AA-klubb.
Men noen medlemmer – kan som privatpersoner, ikke
som AA-medlemmer – danne klubber for sosialt samvær
AA-medlemmer imellom.
    For å unngå problemer med eiendom, penger og pres-
tisje, har de fleste grupper lært å holde seg til sitt hoved-
formål, og overlate klubbdrift til separate stiftelser
utenfor selve AA. Siden det er slik, tar Servicekontoret
ikke imot bidrag fra slike klubber. 
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Hvem driver tilsynshjem og andre behandlings-
institusjoner?

AA yter ikke medisinske og sosiale tjenester. Som et
fellesskap er AA ikke kvalifisert til å yte slik hjelp.
    Men mange AA-medlemmer er verdifulle ansatte i
sykehus og behandlingsinstitusjoner. Det finnes ikke noe
slikt som et AA-sykehus eller et AA-tilsynshjem – men i
mange av disse institusjonene er det AA-møter og et
fellesskap ledet av AA-medlemmer.
    Etter sjette tradisjon påser AA-medlemmer og grup-
per at verken institusjonens navn, reklamemateriell eller
brevhoder bruker AA-navnet. En bør heller ikke bruke
andre navn som feilaktig kan oppfattes som en del av
AA.

Anonyme Alkoholikeres tolv trinn
    1.    Vi innrømmet at vi var maktesløse overfor 
           alko hol, og at vi ikke lenger kunne mestre våre liv.
    2.   Vi kom til å tro at en Makt større enn oss selv 
           kunne bringe oss tilbake til sunn fornuft.
    3.   Vi bestemte oss til å overlate vår vilje og vårt liv til
           Guds omsorg, slik vi selv oppfattet Ham.
    4.   Vi foretok en fryktløs og grundig moralsk 
           selvransakelse.
    5.   Vi innrømmet, ærlig og utilslørt, våre feil for Gud,
           for oss selv og et annet menneske.
    6.   Vi var helt innstilt på å la Gud fjerne alle disse 
           feilene i vår karakter.
    7.   Vi ba Ham ydmykt om å fjerne våre feil.
    8.   Vi satte opp en liste over alle dem vi hadde gjort 
           vondt mot og ble villige til å gjøre alt sammen 
           godt igjen.
    9.   Vi gjorde opp med disse menneskene, når det var 
           mulig å gjøre det uten å skade dem eller andre.
    10. Vi fortsatte med selvransakelsen, og når vi hadde 
           feilet, innrømmet vi det uten å nøle.
    11.  Vi søkte gjennom bønn og meditasjon å styrke vår
           bevisste kontakt med Gud, slik vi selv oppfattet 
           Ham, og ba bare om å få vite Hans vilje med oss 
           og kraft til å utføre den.
    12. Når vi hadde hatt en åndelig oppvåkning som 
           følge av disse trinn, prøvde vi å bringe dette 
           budskapet videre til alkoholikere og praktisere 
           disse prinsippene i all vår gjerning.
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Anonyme Alkoholikeres tolv tradisjoner
    1.    Vår felles velferd bør komme først, personlig 
           til frisk ning avhenger av AA-enhet.
    2.   For vårt gruppeformål  finnes bare en høyeste  
           autoritet, en kjærlig Gud, slik som Han kan 
           uttrykke seg i vår gruppesamvittighet. Våre 
           ledere er kun betrodde tjenere – de regjerer ikke.
    3.   Den eneste betingelse for AA-medlemskap er et 
           ønske om å slutte å drikke.
    4.   Hver gruppe bør være selvstendig, unntatt hvor 
           det gjelder saker som vedrører andre grupper og 
           AA som helhet.
    5.   Hver gruppe har ett hovedformål: Å bringe AA-
           budskapet videre til alkoholikeren som fremdeles
           lider.
    6.    En AA-gruppe bør aldri gi garantier eller finan-
           siell støtte, og bør ikke låne AA-navnet til noen 
           beslektet organisasjon eller utenforstående fore-
           tagende, for at ikke penge-, eiendoms- eller pres-
           tisjespørsmål skal avlede oss fra vårt fremste 
           formål.
    7.   Hver AA-gruppe bør være selvhjulpen, uten 
           bidrag utenfra.
    8.   AA bør alltid være ikke-profesjonell, men våre 
           ser vi ce  kontorer kan gjøre bruk av spesial-
           utdannede folk.
    9.   AA bør aldri bli organisert, men vi kan opprette 
           tjenesteorganer eller komiteer som er direkte 
           ansvar lig overfor dem de tjener.
    10. AA tar ikke standpunkt til utenforliggende 
           spørsmål. AA-navnet bør således aldri trekkes 
           inn i offentlige stridsspørsmål.
    11. Vår kontakt med almenheten er mer basert på 
           å tiltrekke enn å drive propaganda. Når det 
           gjelder presse, radio, TV og film, må personlig 
           anonymitet alltid bevares.
    12. Anonymitet er det åndelige grunnlag for alle våre
           tradisjoner, som alltid minner oss om å sette 
           prinsipp foran person.
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Tolv tradisjoner
(Den lange formen)

Vår AA-erfaring har lært oss at:

1. Hvert medlem av Anonyme Alkoholikere er bare en 
liten del av et stort hele. AA må fortsette å leve, ellers
vil de fleste av oss sikkert dø. Derfor kommer vårt 
felles beste først. Men individuell velferd følger hakk 
i hæl.

2. For vårt gruppeformål finnes bare en høyeste auto-
ritet – en kjærlig Gud slik som Han kan uttrykke seg 
i vår gruppebevissthet.

3. Vårt medlemskap bør inkludere alle som lider av 
alkoholisme. Derfor må vi ikke avvise noen som 
ønsker å rehabiliteres. Heller ikke bør AA-medlem
skapet være avhengig av penger eller ensretting. To 
eller tre alkoholikere som samles for å holde seg 
edru, kan kalle seg en AA-gruppe, forutsatt at de, 
som gruppe, ikke har annen tilknytning.

4. Hva egne saker angår, bør hver AA-gruppe ikke stå 
ansvarlig overfor noen annen autoritet enn sin egen 
samvittighet. Men der planene også gjelder tilstø-
tende gruppers velferd, bør disse gruppene konsul- 
teres. Og ingen gruppe, intergruppe, distrikt eller 
noe individ bør noensinne gjøre noe som i større 
grad vil kunne påvirke AA som helhet uten å kon
ferere med medlemmene i General Service Board 
(Tjenesterådet i Norge). I slike saker er vår felles 
velferd det viktigste.

5. Hver AA-gruppe bør være en åndelig enhet som bare 
har ett hovedformål: Å bringe AA-budskapet til alko-
holikeren som ennå lider.

6. Problemer som har med penger, eiendom og myndig-
het å gjøre vil lett kunne avlede oss fra vårt fremste 
åndelige mål. Vi tror derfor at enhver betydelig eien-
dom av virkelig nytte for AA bør utskilles og bestyres
for seg, for på denne måten å skille det materielle fra 
det åndelige. En AA-gruppe som sådan, bør aldri 
drive forretninger. Sekundærstøtte til AA, slik som 
klubber eller sykehus som krever stor formue eller 
administrasjon, bør fastfryses og settes til side slik at 
de, om nødvendig, fritt kan avstås av gruppene. Der
for bør slike tiltak ikke bruke AA-navnet. Ledelsen 
av disse bør alene ha ansvaret for de som støtter dem 
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økonomisk. For klubber foretrekkes vanligvis AA-
ledere. Men sykehus og andre rehabiliteringssteder 
bør stå klart utenfor AA, og under medisinsk kon-
troll. Mens en AA-gruppe vil kunne samarbeide med 
hvem som helst, må et slikt samarbeid aldri gå så 
langt som til sammenslutning eller støtte, verken 
faktisk eller indirekte. En AA-gruppe kan ikke binde 
seg til noen.

7. AA-gruppene bør klare seg fullt ut med sine egne 
medlemmers frivillige bidrag. Vi mener at hver grup-
pe snart bør klare dette. Alle offentlige innsamlinger 
eller fonds som bruker AA-navnet, er meget farlige, 
enten det gjelder grupper, klubber, sykehus eller 
andre utenforstående organer. Å motta store gaver 
fra hvem som helst, eller bidrag som er knyttet til for-
pliktelser, er uklokt. Vi ser også med dyp bekymring 
på de AA-kassene som i tillegg til fornuftige reserver, 
fortsetter å samle til ikke nærmere bestemt AA-for-
mål. Erfaring har ofte gitt oss advarsel om at intet så 
sikkert kan ødelegge vår åndelige arv som ørkesløs 
strid om eiendom, penger og makt.

8. AA bør alltid være ikke-profesjonell. Vi definerer 
profesjonalisme som den virksomhet å drive rådgiv-
ning overfor alkoholikere mot betaling. Men vi kan 
ansette alkoholikere der de kan gjøre tjenester som vi
ellers måtte ansette ikke-alkoholikere til. Slike spe-
sialtjenester bør lønnes skikkelig. Men vårt vanlige 
tolvtrinnsarbeid for AA skal aldri betales for.

9. Hver AA-gruppe trenger minst mulig organisasjon. 
Skiftende ledelse er best. Den lille gruppa vil kunne 
velge sin sekretær, den store gruppa sin roterende 
komité, og storbygruppene sin sentral- eller inter-
gruppekomité, som ofte vil ansette en sekretær på 
heltid. Medlemmene av General Service Board er 
faktisk vår AA General Servicekomité. De er AA-
tradisjonens voktere, og tar imot frivillige AA-bidrag,
som opprettholder vårt A.A. General Service-kontor i
New York (for Norges vedkommende betyr dette 
Tjenesterådet og AAs Servicekontor). De får grup-
penes fullmakt til å ta seg av generell PR-virksomhet, 
og garanterer vårt hovedorgan Grapevines integritet. 
(I Norge Boks 205). Alle slike representanter må 
ledes av tjenestens ånd, for sanne ledere i AA er ikke 
annet enn betrodde og erfarne tjenere for det hele. De
får ingen virkelig myndighet gjennom sine titler, de 
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styrer ikke. Alminnelig aktelse er nøkkelen til den 
nytten de gjør.

10. Ingen AA-gruppe eller enkeltperson bør noensinne, 
på en måte som trekker inn AA, uttrykke noen men-
ing om utenforstående kontroversielle saker – særlig 
angående politikk, alkoholreformer eller religiøs 
sekterisme. AA-gruppene motarbeider ingen. Hva 
slike saker angår, kan de ikke uttrykke noen som 
helst mening.

11. Vårt forhold til offentligheten bør preges av person-
lig anonymitet. Vi tror AA bør unngå sensasjons-
reklame. Våre navn og bilder som AA-medlemmer 
bør ikke kringkastes, filmes eller trykkes offentlig. 
Vår PR-virksomhet bør ledes av prinsippet tiltrek-
ning fremfor propaganda. Det er aldri nødvendig å 
rose oss selv. Vi synes det er bedre å la våre venner 
anbefale oss.

12. Til slutt: Vi i AA tror at anonymitetsprinsippet har 
umåtelig åndelig betydning. Det minner oss om at vi 
må sette prinsipp foran person; at vi faktisk må 
praktisere ekte ydmykhet. Dette for at våre store 
velsignelser aldri skal kunne ødelegge oss, for at vi 
alltid skal leve i takknemlig meditasjon over Ham 
som står over oss alle.
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De tolv begreper for verdenstjeneste
(Den korte formen)

1. Det endelig ansvaret og den høyeste myndighet for 
AAs verdenstjenester bør alltid ligge i hele vårt Felles-
skaps kollektive samvittighet .

2. AAs Servicekonferanse har for nesten alle praktiske 
formål blitt den aktive stemme og effektive samvittig-
het for hele vårt Fellesskap når det gjelder våre 
verdenstjenester.

3. For å sikre en effektiv ledelse bør hver del av AA – 
kon feransen, Tjenestestyret og dets tjenesteforetak, 
personale, komiteer og ledere – gis en tradisjonell 
Rett til å ta avgjørelser.

4. På alle ansvarlige nivåer bør vi opprettholde en tradi-
sjonell Rett til deltagelse som gir en stemmerepresen-
tasjon som står i rimelig forhold til det ansvar enhver
må utøve.

5. Gjennom hele vår tjenestestruktur bør det alltid være 
en tradi sjonell Rett til å anke, slik at mindretallets 
men ing blir hørt og personlige klagemål omhyggelig 
vurdert.

6. Konferansen erkjenner at initiativ og aktivt ansvar i 
de fleste verdenstjenestesaker bør ligge hos tillits-
valgte som er medlem av konferansen når de handler 
som AAs Tjenestestyre.

7. Charteret og forskriftene for Tjenes testyret er legale 
instrumenter som gir de tillitsvalgte fullmakt til å 
forestå og lede alle anliggender i Verdenstjenesten. 
Konferansecharteret er ikke et juridisk dokument; det
hviler på tradisjon og gruppenes villighet til å støtte 
Fellesskapet via selvhjelpen.

8. De tillitsvalgte er de viktigste planleggerne og ad-
ministratorer i større saker av økonomisk og generell 
betydning. De har det overordnede tilsyn  med de 
enkelte foretak som er i kontinuerlig tjeneste, og ut-
fører dette gjennom sine muligheter til å velge styre- 
medlemmer for disse enhetene.

9. God ledelse på alle nivåer er absolutt nødvendig for 
vår fremtidige funksjon og sikkerhet. Hovedledelsen 
for Verdens tje nesten, som engang ble utøvd av 
grunnleggerne, må nødvendigvis tillitsvalgte påta seg.
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10. Ethvert tjenesteansvar må ha en myndighet som 
svarer til ansvaret. Omfanget av slik myndighet må 
alltid defineres klart.

11. Tillitsvalgte bør alltid ha best mulige komiteer, 
styremedlemmer for serviceforetakene, ledere, 
personale og konsulenter. Sam men setning, kvalifika-
sjoner, innføring i arbeidet, rettigheter og plikter må 
alltid være gjenstand for seriøs oppmerksomhet.

12. Konferansen skal la seg lede av ånden i de tolv tradi- 
sjoner, være nøye med at den aldri blir sete for øde-
leggende rikdom og makt. Tilstrekkelige operative 
midler og en rimelig reserve skal være dens forsiktige 
økonomiske prinsipp. Ingen av dens med lemmer skal
settes i en stilling med ukvalifisert myndighet over 
andre. Alle viktige avgjørelser skal tas gjennom de-
batt, votering, og om mulig med enstemmighet. Dens
handlinger skal aldri være personlig straffende eller gi
anledning til offentlig strid. Den har ingen utøvende 
myndighet, og i likhet med det Fellesskap den tjener 
vil den alltid forbli demokratisk i tanke og handling.

Note: AAs Servicekonferanse har anbefalt 
at den lange form av begrepene bør studeres i detalj.
De tolv begreper for verdenstjeneste, hvor Bill W. grundig
gjennomgår alle disse prinsippene for AAs Verdenstjeneste,
kan bestilles fra Servicekontoret i Oslo.
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AA-publikasjoner
Endel av våre bøker og brosjyrer:
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Bøker
• Anonyme Alkoholikere
•  Tolv trinn og tolv 
   tradisjoner
•  Å leve edru
• Kom til å tro
• Bills Beste

Tidsskrift
• Boks 205

Brosjyrer
Gjenreisning
• Dette er AA
• 44 spørsmål
•  Passer AA for deg?
• AA for kvinnen
• Unge mennesker og AA
• På tide å begynne å leve
•  Et brev til en kvinnelig 
   alkoholiker
•  AA-medlemmet, medisiner 
   og andre stoff
•  Tror du at du er annerledes?
•  Spørsmål og svar om 
   fadderskap i AA
• Er det en alkoholiker i 
   ditt liv?
•  Problem knyttet til annet 
   enn alkohol
•  En nykommer spør
• Notat til en innsatt som kan 
   være alkoholiker
•  Nå som du har sluttet
•  Hva gjør jeg nå?
• Nybegynnerkonvolutt

For fagfolk
• AA som ressurs for legeyrket
•  Kirkelig ansatte spør om 
   Anonyme Alkoholikere
•  AA i fengsler
•  AA i behandlings-
   institusjoner
•  Hvis du er fagmann… AA 
   ønsker å samarbeide med deg
• Problemdrikkeren i arbeids-
   livet – AA-løsningen

Samarbeid og informasjon
• AA i samfunnet
•  AA-medlemmet
• AA i et nøtteskall
•  Et medlems syn på AA
• Hvordan skal anonymitet 
   forstås?
•  La oss være vennlige mot 
   våre venner
•  Et råd til tenåringer

Alle disse bøkene og
brosjyrene kan skaffes 
fra vårt Servicekontor. 
Adresser, tlf. etc. finner 
du på baksiden.



   

Enhetserklæring

Dette skylder vi AAs fremtid:
Å sette vår felles velferd først. 
Å holde vårt fellesskap samlet. 

For våre liv avhenger av AA-enhet, 
og livene til de som kommer etter.

Copyright AA Grapevine Inc.
Trykket med tillatelse.

Copyright 1965.
Oversatt og utgitt på norsk 1992.

Helt revidert 2001 og 2010.
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Jeg er ansvarlig…
Når hvem som helst, 
hvor som helst,
ber om hjelp, 

ønsker jeg at AAs hånd
alltid må være der.

Og for det er jeg ansvarlig.
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© Anonyme Alkoholikere i Norge
Servicekontoret

Postboks 205, 0103 Oslo
Besøksadresse:  Youngsgt. 11 inng. B

Bank: 5033.05.12587
Kontortid mandag–torsdag: kl. 10–14

Telefon 22 46 89 65 • Telefax 22 46 81 77
AAs kontakttelefon: 911 77 770
(Mandag–fredag: kl. 11.00–15.00
og alle dager: kl. 18.00–22.00)

AAs webside med oppdatert gruppeoversikt:
www.anonymealkoholikere.no

E-post kontoret: servicekontoret@anonymealkoholikere.no 

Anonyme Alkoholikere er et fellesskap av kvinner 
og menn som deler sin erfaring, styrke og håp med 
hverandre for at de kan løse sitt felles problem og

hjelpe andre å friskne til fra alkoholisme. 
Den eneste betingelse for medlemskap er 

et ønske om å slutte å drikke. Det er ingen avgifter 
eller kontingenter for AA-medlemskap. 

Vi er selvhjulpne gjennom våre egne bidrag. 
AA er ikke knyttet til noen sekt, trossamfunn, politisk

parti, organisasjon eller institusjon. 
AA ønsker ikke å ta stilling i noe stridsspørsmål, 

verken støtter eller motarbeider noen sak.
Vårt fremste formål er å holde oss edru og hjelpe

andre alkoholikere til edruskap.
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