
Marijuana Anonymous
(Anonyme Hashafhængige)

Mødeleder
Hej, jeg hedder _________ og jeg er hashafhængig. Velkommen til MA’s nykommermøde. Jeg 
skal bede om at mobiltelefoner slukkes eller sættes på  lydløs. Lad os starte mødet med en 
øjebliks stilhed og samle vores tanker om den 5. tradition der lyder ”Hver gruppe har kun et hoved 
formål; at bringe sit budskab videre til den hashafhængige der stadig lider”._____________Tak 

Så skal vi have oplæsning af:
-Hvem er hashafhængig
-Hvad er MA’s program
-Hvordan det virker (MA’s 12 trin)

Navnerunde.

Så skal vi have fejring af mærke dage ved vores kasserer_________, tak.  

Så vil jeg bede om at få oplæst MA’s 12 traditioner.

Hvis du er påvirket i dag, beder vi dig om kun at lytte og tale med nogen efter mødet. Vi er her for 
at hjælpe hinanden.

Da dette er et nykommermøde, begynder vi med oplæsning af vores 1. trin.

Vi er nu nået til en kort indledning om 1. trin og vejen til MA, og det har __________ sagt ja til.

Mødet er hermed åbent indtil ca. 20:10. Det er besluttet at vi på dette møde bestræber os på at 
dele styrke, håb og erfaring omkring 1. trin. Vi opfordrer til at alle gør det kort og på max fem min., 
således at så mange som muligt får en chance for at dele.
____________________________________________________________________________

Tiden er gået og jeg takker for et godt møde, og jeres deltagelse der har gjort dette møde muligt. 
Hvis du har nogle spørgsmål eller trænger til at tale med nogen, så bliv endelig efter mødet. Vi er 
her for at hjælpe hinanden.

Vi sender nu en kurv rundt til frivillige bidrag ifølge vores 7. tradition, og jeg skal gøre opmærksom 
på at vi kun modtager bidrag fra personer der betragter sig som en del af MA.
-Er der nogen MA relaterede meddelelser? 
Faste meddelelser: 1. Cafe efter mødet. 2. To til at hjælpe med oprydningen (henvendelse til 
rumansvarlig efter mødet). 3. Håndsoprækning fra sponsorer. 4. Bog + cd salg (henvendelse til 
kasserer inden ell. efter mødet). 

Oplæsning af bøn og sindsro bøn


