Referat af SGM – Servicegruppemøde den 29. maj 2016
Tid: søndag d. 29. maj 2016 kl. 13-16
Sted: Seniorhuset, Toldbodgade 5, 5000 Odense
Hvis du er ny i servicegruppen, anbefaler vi, at du før SGM læser „Servicegruppens arbejde”:
www.aca-danmark.dk/servicegruppen/servicegruppens-arbejde
Almindelige forkortelser:
SG:
Servicegruppe
SGM:
Servicegruppemøde
SGR:
Servicegrupperepræsentant
SU:
Serviceudvalg
WSO:
World Service Organization (Verdensserviceorganisationen)
ABC:
Annual Business Conference (Den årlige forretningskonference)

1) Velkomst med Sindsrobøn og oplæsning af Foreslået forpligtelse til service (Rød Bog, side
597).
Det blev bedt og læst op.
2) Valg af mødeleder, ordstyrer, samt en referent og/eller referentsuppleant, hvis
Sekretærudvalget er helt eller delvist fraværende ved mødet.
Lone blev valgt til mødeleder. Joan blev valgt som ordstyrer. Begge medlemmer fra
Sekretærudvalget var til stede, hvorfor de skrev referat.
3) Kort navnerunde med navn og gruppetilhørsforhold samt nyt fra ACA-grupperne (kort).

Navn

Gruppetilhørsforhold

Annette, SGR – Vanløse, Kbh (tirsdag)
FU / sekr.udv.
Joan – FU +
Ringsted (mandag)
Kontakt +
koordineringsudvalg - SGR
Joan hilser fra Nykøbing F.

Nyt fra ACA-grupperne
10-15 pers. – stabilt fremmøde. 4. trins møde gennem
grøn bog. Speaks. Går godt i gruppen.
Solidt møde – fast kerne af 10-15 stykker.

11 til hvert møde – så stabilt, at mødet er udvidet til
hver uge, fremfor hver anden. Trinworkshop
Eva Maria – SGR Christiania, Kbh (mandag) 2 faste deltager i mødet. Forventer at mødet lukker,

Energiværkstedet
Trine

når der ikke er flere penge.

Odense (søndag)

Hasse – SGR – Taksigelseskirken, Kbh.
FU / int.udv.
(Lørdag)
/H&I.udv.
Hans Henrik –
FU / Mødel.udv.
/ Hj.side.udv. /
H&I.udv.
Svend - SGR
Aalborg (onsdag)

20 pers.

Dorith - SGR

6-10 pers. Kører fint. Fortæller at søndagsgruppen
også kører godt med 12-15 delt.
Skt Pauls Kirke, Kbh
Mødet PT lukket i 2 uger pga indbrud. Stort møde. 20(mand)
25 pers. Enkelte dage helt op til 30-40. Mange nye. Der
er kommet ro og stabilitet. Der mangler lidt service
Christiania, Kbh (torsdag) 10-15 pers. Lidt anderledes ustruktureret møde efter
hvidt trinhæfte. Godt møde!
Odense (søndag)
Lille fast flok. Mangler at man melder sig til service.

Maiken - SGR

Svendborg (fredag)

15-25 pers. God stabil gruppe. Jævnlig nykom.

Niels – SGR

Holbæk (søndag)

Neel – SGR –
sekr.udv.

Købnerkirken, Kbh
(lørdag)

Kaspar – SGR –
Økonomi.udv.

Davidskirken, Kbh.

Katrine - SGR

Vor Frue Kirke, Kbh
(fredag)

10 pers. Fast til møderne. God gruppe samvittighed.
Ønsker flere mænd. Ca 1. nyk. pr. mdr. Alle
serviceposter er besat.
Godt lille møde – ml. 5-15 delt. Mangler service i
gruppen. Nyt tiltag, at der læses meget fra Rødbog 4.
lørdag i mdr udfra emne.
20-35 pers. Ældste gruppe i DK. Stort møde 20-40 delt.
Det går godt i gruppen, men med mange mennesker
bliver der meget støj. Går ud og spiser efter møderne.
Lille gruppe har brudt ud og startet eget nyt møde.
7 delt. Erfarende, længe siden der har været nykom.
Kirken har meddelt, at de overvejer at andet
fællesskab skal have ”mødetiden”, hvis gruppen ikke
bliver mere mødesikker og stabil – så gruppen mangler
opbakning. Serviceposterne er besat. Nu afholdes der
forretningsmøde hver mdr fremfor hver 3.

Mikkel – SGR –
FU / int.udv.
+ supp. SGR

Pia – Kassere + Vanløse, Kbh.
mødelisteudv.
Lone – SGR +
Ringe, Fyn (tirsd)
hjemmesideudv.

Lille stabil gruppe 3-4 stk. – det er sket, at der var 8
fremmødt. Samler mod til at åbne et nykommermøde
med speaks til efteråret.

4) Godkendelse af dagsorden og tidsplan for mødet.
Dagsordnen blev godkendt og 2 pauser planlagt ca. hver hele time (kl. 14 og 15).
Der var ønske om, at dagsorden var mere ligetil at finde på hjemmesiden.
5) Godkendelse af referat fra sidste SGM (28. februar 2016).
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.
Referatet lægges på hjemmesiden, MEN udsendes også direkte til grupperne pr. mail, hvis I
ikke har modtaget referatet (eller dagsordenen) pr. mail, så send en besked til Sekretærerne
(servicegruppen@aca-danmark) med jeres oplysninger!
6) Opstilling/Valg til Serviceposter (herunder føl/suppleant).
- Litteraturudvalget – Katja, Eva-Maria (opstilling)
Katja var ikke til stede, men kommer til mødet til august på Sjælland, hvor hun så kan
vælges.
Eva-Maria var til stede og kan ligeledes vælges på mødet til august.
-

Hjemmesideudvalget – Lone (valg)
Lone var til stede og blev valgt.
Der er behov for yderligere medlemmer, særligt personer med IT/hjemmeside teknisk
kunnen.

-

Mødelisteudvalget – Pia (valg)
Pia var til stede og blev valgt.

-

Hospitals og institutionsudvalg – Hans Henrik (valg) – Jan (opstilling)
Hans Henrik var til stede og blev valgt
Jan har meddelt SG, at han frafalder sit ønske om at opstille.

-

Punktet udsættes til under 8) Øvrige punkter, c) - (forslag) – Se mere under pkt. 8, c)
Udvalget søger nye medlemmer til at gøre service, da Ruth og Manja, som pt. sidder i
udvalget, har oplyst SG, at de ønsker at stoppe.

7) Status fra SU:
a) Kasserer / økonomiudvalget
Det er som sådan lidt underligt, at vi kalder det et Økonomiudvalg, da der som sådan ikke
er noget udvalgsarbejde. Pia er kasserer, og Casper er kasserersuppleant og kan agere på
vegne af ACA Danmark i det tilfælde, hvor Pia er fraværende.
På sidste SGM fik Pia til opgave i samarbejde med Bogsalget at få overblik over, hvad der er
købt af bøger. Pia har modtaget kopier af fakturer mv., som hun har brugt for at forsøge at
identificere, hvad der er blevet indbetalt for bøger, som er sendt ud, og hvad der måtte
være 7. tradition (hattepenge) fra grupperne. Det har været et større detektivarbejde.
I 2015 er der sendt bøger mv. for en værdi af kr. 8.222 ud til grupper, som endnu ikke har
betalt herfor. Til gengæld er der indgået kr. 12.000 ind på ACA Danmarks konto, hvor det

ikke har kunnet afgøres, om det er betaling for litteratur eller hattepenge, fordi det ikke
fremgår af beskedfeltet.
Pia ser det som nødvendigt, at Kasserer og Bogsalg mødes én gang i kvartalet, for at sikre,
at der kommer klarhed over salget af bøger, og ikke mindst betalinger herfor. Derudover
skal SGM tage stilling til, hvornår man som gruppe forventes at betale for sin bestilling, så
der kan rykkes for manglende betaling.
Den aktuelle saldostatus pr. 20.05.2016: kr. 57.552
Der er endnu ikke sendt 7. trad. fra ACA Danmark til ACA WSO for 2016. Det er tidligere
besluttet på SGM, at ACA Danmark hvert år sender kr. 5.000 til ACA WSO.
Til næste SGM vil Pia opdatere status på betaling af bøger for 2016.
b) Forretningsudvalget
Der har ikke været møder siden sidste SGM. Men der har været kontakt via mailen.
c) Sekretærudvalget
Der har ikke været møder siden sidste SGM. Men der er flere bolde i luften om fx
oprydning af arkiv, opdatering af diverse vejledninger.
d) Litteraturudvalget
Litteraturudvalget var ikke repræsenteret og der var ikke fremsendt rapport.
Formanden for udvalget har ikke deltaget i SGM i det sidste årstid. Dog er andre
medlemmer i gang med oversættelsesarbejdet. SG mener, at oversættelse og opdatering
af pjecer mv. er en vigtig opgave. Der må derfor ses på, hvordan vi sikrer, at udvalget
sammensættes af medlemmer, som dels sikrer kontakt til SG, og arbejder videre med
oversættelsesarbejdet, samt opdatering af brochure og foldere.
Mikkel spørger til procedure for at iværksætte en oversættelses-workshop af den nye
arbejdsbog The Laundry Lists Workbook. SG beder Mikkel kontakte Jimmy.
e) Korrekturudvalget
Da udvalget ikke har været repræsenteret eller har fremsendt rapport til de sidste mange
møder, indstiller SGM, at udvalget nedlægges. Der stilles derfor forslag herom på næste
SGM. Korrekturudvalget blev oprettet for at tage imod forslag til rettelser af oversættelse
af ACA Store Røde Bog, men der er ingen aktivitet til udvalgets email, og opgaven med at
tage imod evt. forslag til rettelser kan derfor varetages af Litteraturudvalget.
f) Hjemmesideudvalget
Det er ikke alle, som kan finde rundt på vores side. Der foregår løbende oprydning af
forældede sider/nyheder, samt om sitet kan bygges bedre på. Udvalget har også kigget på,
om man kan finde en anden sitestruktur, som er mere smartphone og tablet venlig. Nyt
håb og mere arbejdskraft i udvalget.
g) Mødelisteudvalget
Der er kommet flere nye møder rundt omkring i landet og også flere Trinworkshops.
Husk, at hver gruppe kan få deres egen @aca-danmark.dk mail. Mailen kan sættes op

sådan, at både kontaktperson og SGR får tilsendt mail, som sendes til gruppe-mailen.
Hver gruppe er desuden selv ansvarlig for at opdatere deres gruppe på ACA WSO
hjemmeside én gang årligt. Det er vigtigt, at hver gruppe har en kontaktperson/SGR, så
gruppen kan få tilsendt dagsordner, referater og andre relevant information fra ACA
Danmark og ACA WSO.
h) Bogsalg
Udvalget fra ikke til stede, og der er ikke fremsendt rapport.
Pia har modtaget en optælling af bøger fra Bogsalg. Der er 190 hvide bøger (og ikke 2000,
som der har været rygter om).
Der er flere grupper, som ikke får svar fra Bogsalg, når de skriver. SG mener, at det er
problematisk. Men det har vist sig, at være et meget mere omfattende arbejde for
udvalgets medlemmer at stå for bogsalget end først antaget, hvilket også er årsagen til, at
det nuværende udvalgs medlemmer ønsker at afgive posten. Man må derfor væbne sig
med tålmodighed. Bestillinger behandles i den rækkefølge, som de modtages.
Hvis jeres gruppe venter på bøger, og I bestilte bøger mv. før 9. april 2016, så tjek lige
denne besked fra april: http://www.aca-danmark.dk/2016/04/09/litteratur-igen/
i) Kontaktudvalget
Der kommer ca. 1-2 mails pr. uge.
Det er en overskuelig post, men andre, der ønsker at yde service, er selvfølgelig
velkommen.
j) Koordineringsudvalget (landsmøder osv.)
Udvalget deltog i 12 Trins Fællesskab konventet i Odense i april. Det deltager i Stevnstræf
til juni, og er også med ved AA landsmøde i uge 38. Der bliver ydet 12. trin og solgt bøger
mv.
k) Internationalt udvalg (WSO samt Europa)
Hasse og Mikkel, som sidder i udvalget, var i USA i april til det internationale årlige ABC ACA WSO forretningsmøde, som ACA Danmarks repræsentanter. Efterfølgende deltog de i
det allerførste internationale ACA konvent, som blev afholdt efter ACA WSO
forretningsmødet.
Se mere herom i vedhæftede rapport fra udvalget.
Den Europæiske Komite er nu officielt blevet godkendt af ACA WSO, og der er tilført
økonomisk midler, så den kan fortsætte sit arbejde, og det er Majbrit fra Danmark, som er
formand for Komiteen. Hasse og Mikkel vil fremadrettet også deltage i telekonferencer
med det nye europæiske udvalg, som de gør med det amerikanske nu. Der er konference i
Moskva til efteråret
l) H&I udvalget
Der har pt. været afholdt ét møde, og der er plads til flere medlemmer. Katrine ønskede at
opstille.

8) Øvrige punkter (fra forrige SGM og indkommet siden). Diskussionspunkt.
a) Nyt om optryk af Grøn Bog (Litteraturudvalget)?
Status er, at Jimmy fra Litteraturudvalget, har påtaget sig opgaven, og vi må håber at høre
mere på næste SGM.
b) Forslag om, hvad der fremadrettet skal ske med vores bibliotek med referater, interne
dokumenter, osv. (FU/hjemmesideudvalget på vegne af SG).
Status er, at der ikke er sket yderligere, da der har været travlhed med andre opgaver.
c) Forslag om nedsættelse af et arbejdsudvalg, som arbejder for at få Boglageret flytte til i
København, hvor ACA DK evt. også kan have skrivebordplads / lille mødelokale til møder
/ trinworkshops.- Se bilag 1!
SG nedsatte et arbejdsudvalg, som har fået i opdrag at arbejde for en løsning med at finde
ud af, hvor ACA boglageret skal være fremadrettet. SG vil gerne sikre, at der findes en
langsigtet løsning.
Casper vil gerne opstille til udvalget. Joan og Mikkel vil gerne hjælpe Casper. Der er brug
for hjælp i dette arbejdsudvalg. Der forelægger allerede flere spændende muligheder, som
skal undersøges nærmere.
d) Hvad gør vi med de mange hvide hæfter og de små foldere? Se også bilag 1!
Der har været en fejlagtig opfattelse af, at der er mere end 2000 stk. hvid trinhæfter på
lager. Status er, at der kun er 190 stk. Forslagsstiller frafaldte derfor sit forslag. Med hensyn
til foldere og brochure, så har Litteraturudvalget på sidste SGM i feb. 2016 oplyst, at de vil
se på en opdatering af disse.
e) Hvad bruger vi bilaget: ”Nyt fra Grupperne” til – skal der laves en ensformig retningslinje
for brugen af skemaet?
Der er mange grupper i Danmark, som aldrig er repræsenteret ved SGM. Det vil være godt,
hvis bilaget alene bruges af grupperne, som ikke deltager i SGM.
FU vil i samarbejde med sekretærudvalget udsende en sommerhilsen til grupperne og
minde dem om, at de bør have en SGR og deltage i SGM. Kan man ikke deltage, udfylder
man bilaget Nyt fra Grupperne og sender det til servicegruppen@aca-danmark.dk før SGM,
så SG kan følge med i gruppernes ve og vel.
9) Eventuelt
I forhold til muligheden for at bestille litteratur som Intergruppe til 30 % rabat, skal vi have en
”designated trusted servant”. Sådan en har vi ikke officielt valgt. Det skal vi huske.
Flere kvinder, som har følt sig chikaneret af mandlige medlemmer af ACA, har kontaktet FU.
Enkelte var nykommere, som følte sig så krænket, at de ikke ønsker at kommer i ACA mere.
Denne problematik kaldes 13. trin, hvor en ACA (m/k) med mere erfaring benytter sin autoritet
i kraft heraf til at manipulere nykommeren. (Man kan læse mere om 13. trin i ACA Store Røde
Bog under afsnittet Nykommere og ”Trettende Trin” på side 576). Det er en problematik, som

lader til at være gammel, og som har været diskuteret i SG tidligere. Hvis der er grupper, som
har erfaring med løsning heraf, må I gerne kontakte FU (fu@aca-danmark.dk). Skal SG udsende
en statement? Skal vi holde en workshop? I forbindelse med forslag, som vil blive stillet på
næste SGM, vil vi diskutere dette mere.
SG har brug for at blive bedre til at meddele grupperne om vores arbejde. Sekretærudvalget
arbejder på at få et overblik over kontaktoplysninger til alle grupper og få opdateret maillisten
til grupperne, så alle grupper modtager den nødvendige information.
10) Fastsættelse af sted og dato for næste 2 (eller flere) SGM;
28. august 2016 – Sjælland: Prinsensvej 10, Ringsted,
20. november 2016 – Jylland: Aalborg – OBS - vær opmærksom på, at mødet holdes på den 3.
søndag i måneden.
26. februar 2017 – København: Kulturhuset Hyltebjerggård, Linde Allé 33, 2720 Vanløse (der vil
blive afholdt Rødbogs stafet om lørdagen den 25. februar 2017 samme sted)
11) Kort evalueringsrunde
Dejligt møde – går gladere hjem
Dejligt at være her – Mange forslag uden at det har adresse, uden at følge det til dørs / tage
ansvar.
Dejligt møde. Tak for service.
Rart at være her. Ting bliver løst om der er tid og kræfter. God service ifht da jeg startede.
Interessant og spændende første møde. Erfaringer gode og dårlige. Glæder mig til næste
møde.
Godt møde. Dejligt at vide lidt om hvad der sker, nu man har deltaget et par gange.
Godt møde. Fortrøstningsfuld.
Tømmermænd er gået over.
Tak for et godt møde. Forstår mere af hvad der sker. Overordnet god stemning – 3. møde.
Dejligt at vi kan gøre det her fælles. Vi brænder for det.
Fedt, men overloaded. Støtte til service.
Dejligt møde, dét der er nået pga DSB forsinkelser.
Dejligt møde. God ide at stille grundigt gennemarbejdet forslag. Hellere lidt røde kinder end
ingen deltagelse.
12) Afslutningsbøn og sindsrobøn.
SGM afsluttedes med afslutningsbønnen og sindsrobønnen.

RAPPORT FRA INTERNATIONALT UDVALG

ABC 2016
Ca. 45 delegerede fra hele verden trådte sammen i april i Delray Beach, Florida til Annual Business
Conference (ABC) og det historisk første ACA verdenskonvent nogensinde (AWC). ACA
Danmarks internationale udvalg (IU) var på Duncan Center i Delray før ABC og mødte
repræsentanter fra lokale og internationale grupper, mens vi gjorde klar til begivenheden, som løb
af stabelen 22.-24. april, 2016.

Nyt fra WSO
ABC 2016 begyndte med konstateringen af, at ingen af årets indsendte forslag (ballot proposals)
fra verdens ACA grupper ville komme til afstemning på ABC. Forklaringen var at en række af
forslagene aktuelt bliver effektueret, eller er på dagordenen i WSO’s komitéer. Fx var forslag om at
al ACA-litteratur skulle udgives som e-bøger allerede på Litteraturkomitéens arbejdsliste og Den
Røde Bog sælges allerede i flere digitale formater. Andre forslag havde ikke opnået de to
tredjedeles opbakning fra verdens ACA-grupper, som kræves for, at de når til afstemning på ABC.
Husk at din gruppe kan stemme i 2016 og få indflydelse på ABC næste år!
Nye komitéer og udvalg:
Affødt af netop diskussion om processen for at få punkter på ABC’s dagsorden blev der oprettet et
underudvalg – et såkaldt Ballot Review Subcommittee - til at gennemse processen og afhjælpe
WSO’s bestyrelse ved at gøre det nemmere for forslagsstillere at gennemskue og finde information
om, hvilke tiltag allerede er blevet sat på arbejdslisten. Dermed blev flere også involveret i denne
del af service. Man arbejder efter i ACA WSO ”first thing first”-princippet og tager tingene i den
rækkefølge, det er presserende, og/eller der er service til. De fleste forslag var allerede på
opgavelisten. Dette kan gøres tydeligere, evt. ved en lettere indgang til de relevante informationer
via ACA WSO-hjemmesiden.
Der blev ligeledes oprettet en såkaldt Delegate Training Subcommitte, der skal sikre en bedre
forberedelse og information før det årlige ABC til de valgte delegerede, så alle så vidt muligt
møder op velforberedte og kender til de relevante manualer og retningslinjer (Bylaws og vores
Operational Policy and Procedures Manual (OPPM).
ACA WSO’s bestyrelse er efterfølgende trådt sammen og har oprettet ACA Service Structure
Committee. Den komité skal undersøge vores servicestruktur, måden hvorpå delegerede bliver
udvalgt, fællesskabets voksende globale natur, samt evt. revisioner af Bylaws og OPPM.
Rabat for intergrupper og trykning af litteratur:
Udrulningen af 30 % rabat på litteratur og mønter til intergrupper er i fuld gang, og ACA
Danmark var det første land til at nyde godt af rabatten ved vores bogbestilling, som ankom i
april. I ACA Danmark registrerede vi os som intergruppe under WSO i oktober 2015. WSO’s
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Litteraturkomité barsler lige nu med flere store oversættelser. Den russiske oversættelse af vores
fællesskabstekst, Den Røde Bog, er færdig, og komitéen forventer at kunne layoute den længe
ventede spanske oversættelse i 2016. Fra Norden var det glædeligt, at den finske oversættelse er
færdig, mens der ude i Europa arbejdes på oversættelser til bl.a. polsk og græsk. WSO har nu
tilladt, at intergrupper trykker ACA-litteratur på eget sprog i hjemlandene, og vi vil derfor
fremadrettet arbejde for en dansk løsning for tryk af oversat ACA-litteratur i Danmark.
Den europæiske komité:
Sproglige og kulturelle udfordringer med at bære ACA’s budskab ud i Europa tegner dagsordenen
hos Den europæiske komité (DEK). Løsningen ligger i fortsat rejseaktivitet og støtte til de mange
europæiske lande, hvor ACA stadig er i opstartsfasen. Derudover planlægges etablering af et
netværk af repræsentanter, som kan kommunikere direkte fra de enkelte lande til Den europæiske
komité. I Det IU er vi i den forbindelse blevet inviteret til at fungere som ACA Danmarks
kontakter til komitéen. En ny ACA-hjemmeside med nyheder og information fra fællesskabet i
Europa er også i støbeskeen. På et bestyrelsesmøde under konventet fik DEK formelt godkendt sin
første årsplan og budget og fik tildelt midler til at udvikle organisationen, samarbejde, hjemmeside
m.m.
Nye oversættelser til verdens hovedsprog betyder, at ACA tager betydelige skridt i udviklingen til
et verdensomspændende fællesskab. WSO’s Website- og databasekomité kunne i den forbindelse
meddele, at der det sidste år, havde været 580.000 besøg på den internationale hjemmeside, og at
hele 355.000 var førstegangsbesøgende. Mange var overrasket over, at de største procenttal for nye
besøgende kom fra Asien, Australien og Afrika og ikke Europa og USA, som forventet. Møder
starter og budskabet kommer i øjeblikket frem i verdenshjørner, hvor ACA fællesskabet knap
eksisterede før.
Generelle betragtninger:
Arbejdet i ACA WSO har båret præg af få hænder, der yder en stor arbejdsindsats og en bestyrelse,
der har meget at se til. Det er derfor glædeligt, at man både har åbnet op for at gøre bestyrelsen
større og har fået etableret flere udvalg med flere medlemmer involveret - og generelt opfordret til
og fået øget fokus på service. To medlemmer yderligere er efterfølgende indtrådt i ACA WSObestyrelsen (Bill W. fra netop Florida og Jeffrey F. fra Prag).
I alt deltog omkring 260 delegerede og ACA’ere over weekenden i diskussioner om ACA’s
aktuelle situation og fremtid, og ACA’s første verdenskonvent bød på seks workshops om trin og
traditioner, inspirerende speaks, møder, men rummede også mere rekreative indslag som dans og
fuldmåne-yoga. Der var en klar overvægt af amerikanere, og det er ønskeligt om flere delegerede
kunne afspejle programmets globale natur på sigt. Det var udbytterigt og gavnligt for IU’s to
repræsentanter at netværke, dele og få de personlige kontakter, der gør servicearbejde og
kommunikation nemmere – og med den indsigt, der følger, kunne bidrage til fællesskabets
udvikling.
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Al den relevante information og referater fra alle udvalg er at finde på ACA WSO’s hjemmeside:
www.adultchildren.org (under ”Resources”). Her kan man finde link til vores Repository, hvor al
relevant info om telekonferencer, komitéer, regnskaber mv. ligger:
http://www.repository.adultchildren.org/
Husk at man altid kan kontakte Det internationale udvalg via ACA Danmarks hjemmeside.
Tak for al service i og udenfor Danmark, som er med til at vedligeholde og opretholde
programmet, lokalt og globalt. Og tak for at vi får lov at deltage i opgaven med at give det videre
til de voksne børn rundt om i verden, der stadig lider.
Det internationale udvalg

