Referat af ACA Servicegruppemøde den 20. november
2016
Tid: Søndag den 20. november 2016 kl. 13-16
Sted: Cafe VæXt, Poul Paghs Gade 6A, 9000 Aalborg
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 som mødeleder, og det blev besluttet, at vi umiddelbart ikke behøvede en
ordstyrer. Lone ville holde styr på talerækken. Sekretærudvalget var til stede og skrev derfor
referat.
3) Kort navnerunde med navn og gruppetilhørsforhold samt nyt fra ACA-grupperne (kort).








Peter, Ringsted. Medlem af Koordineringsudvalget.
Annette, SGR for tirsdagsmødet på Hyltebjerggård, Vanløse, og medlem af
Sekretærudvalget og FU, ca. 15 deltagere pr. gang, dejligt møde, god stemning, 4. trins
møde efter Grøn Bog, alle serviceposter er besat.
Pia, Kasserer og medlem af Økonomiudvalget og FU.
Maiken, SGR for fredagsmødet i Svendborg, 8-12 pr. gang. Går fint.
Neel, SGR for lørdagsmødet i Købnerkirken, København og medlem af
Sekretærudvalget, 5-8 pr. gang, godt møde, men der mangler villighed til service.
Annette, SGR for onsdagsgruppen i Holbæk, ca. 15. pr. gang, ca. nykommere pr. mdr.
God tone, alle serviceposter besat, sociale arrangementer.
Kaspar, SGR for fredagsmødet i Davidskirken, København og medlem af
Økonomiudvalget og Bogsalg-Flytte-udvalget, alle serviceposter er besat, 15- 30 pr.
gang, dog er mødet blevet mindre, da der er kommet et nyt fredagsmøde, afholdte









fornyligt ACA Danmarks 28 års fødselsdagsfest.
Svend, SGR for onsdagsmødet i Aalborg, mødet er i vækst, ca. 10 deltagere pr. møde,
mange nykommere, starter snart en trin-workshop, der mangler folk til at være
sponsorer.
Niels, SGR for søndagsmødet i Holbæk, 6-7 pr. gang, vanskeligt med service selvom alle
poster er besat, ønsker støtte.
Anette, SGR for søndagsmødet i Anna Kirke, København, ca. 17 pr. gang, mange
nykommere og nye i gruppen. God energi og stemning, alle serviceposter er besat.
Joan, SGR for mandagsmødet i Ringsted, medlem af Kontaktudvalget,
Koordineringsudvalget og FU. God stabil kerne. De mandage, hvor der er speak, er
mødet åbent, også for teenagere ned til 15 år. Holder Julefrokost – socialt samvær.
Carsten, SGR for mødet i Silkeborg, svingende deltagelse fra 1-8 pr. gang. Siden sidste
SGM, er der kommet 3 nykommere. De mangler litteratur. Samarbejde med de andre
jyske grupper vedrørende speak, trin-workshop og sponsorskab. Serviceposterne ligger
alle på én person.
Lone, SGR for mødet i Ringe og medlem af Hjemmesideudvalget, fantastisk møde med
3 faste og stabile medlemmer, indimellem kommer der 5-6, ca. 1 nykommer pr. kvartal.
Alle serviceposter er besat. Ønsker støtte.
Skemaet Nyt fra grupperne var indsendt fra flere grupper, som kan ses i bilag 1.

4) Godkendelse af dagsorden og tidsplan for mødet.
Annette fra Sekretærudvalget blev tirsdag den 15. nov. 2016 opmærksom på, at linket til
dagsordenen, som ligger på siden SGM-møde på www.aca-danmark.dk, ikke virkede. Linket
blev rettet den 16. nov. 2016 om formiddagen. Det skulle derfor tages stilling til, om SG kunne
træffe beslutninger. Dagsordnen var blevet sendt ud rettidigt til alle de grupper, hvor der var
en kendt e-mail (enten til SGR eller kontaktperson).
Flere af de fremmødte ved SGM oplyste dog, at de før den 15. nov. 2016 havde været inde på
hjemmesiden og godt kunne hente dagsordenen. På den baggrund besluttede SG, at der godt
kunne træffes beslutninger, hvorfor dagsordenen blev godkendt uden rettelser.
Der blev ligeledes lagt en tidsplan for mødet.
5) Godkendelse af referat fra sidste SGM (august 2016).
Referatet blev godkendt.
6) Opstilling/Valg til Serviceposter (herunder føl/suppleant).
- Litteraturudvalget – Hasse (valg)
Hasse kunne ikke deltage i mødet og havde derfor bedt om, at punktet bliver udsat til SGM
den 26. februar 2017.
- Bogsalg-flytte udvalg – Niels (valg) Udvalget søger nye medlemmer til at gøre service
Niels var ikke til stedet, hvorfor punktet udsættes til SGM den 26. februar 2017. Dog
henvises til pkt. 7, h), Status fra Bogsalg, samt til Eventuelt.
- Bogsalg – søger stadig andre til at overtage serviceposten
- Der var ikke nogen, der har meldt sig. Dog henvises til pkt. 7, h), Status fra Bogsalg, samt til

Eventuelt.
7) Status fra SU (se hele listen nedenfor).
a) Kasserer / økonomiudvalget
Kassebeholdningen er 99.122 kr.
IU har deltaget i det Europæiske Konvent i Moskva, hvilket blev dækket af ACA Danmark. I
alt kr. 5.600 for 2 personer.
Derudover er der selvfølgelig betalt for lejen af boglageret på kr. 1.900 pr. måned.
I februar 2017 vil Pia fremlægge samlet årsregnskab for 2016.
Udbetaling af ca. kr. 6.200 til den tidligere formand for Litteraturudvalget er endnu ikke
afklaret i form af forelæggelse af bilag. Men Pia har været i kontakt og har fået oplyst, at de
vil blive fremsendt efter nytår.
b) Forretningsudvalget
Siden sidst har udvalget håndteret forskellige mails, bl.a. om at få oplysninger om ACA til
en oversigt om helbredelsesmuligheder for voksne børn.
c) Sekretærudvalget
Vi har primært hjulpet Mødelisteudvalget med at kontakte alle grupperne og bedt dem
opdatere/registrere sig på ACA WSO’s mødeliste. Derfor har udvalget sendt mails ud til alle
de grupper, som der findes kontakt på. Det betyder, at vi nu kun mangler e-mail adresser til
3 grupper. Der arbejdes stadig på at opdatere hæftet ”Opstart af grupper” samt at finde en
bedre struktur for fanen om Servicegruppen på hjemmesiden.
d) Litteraturudvalget
Det var ikke nyt fra udvalget.
Pia har været i kontakt med Lizette fra Aarhus, som har information vedrørende den
oprindelige trykning af Grøn Bog. Der er købt rettigheder til trykning af 3.000 bøger. Men
det vides ikke, hvor mange vi pt. har fået trykt. Rettigheder til selve bogen tilfalder
organisationen ”Venner i helbredelse”. Vi bliver derfor nødt til at afklare dette først, fx ved
at kontakte det trykkeri, som i sin tid trykte de Grønne Bøger.
e) Korrekturudvalget
Udvalget blev nedlagt på SGM i august 2016. Så det er en fejl, at punktet fremgår af
dagsordenen. Det vil ikke længere fremgå af fremtidige dagsordener.
f) Hjemmesideudvalget
Der sker løbende opdatering af oplysninger. Men overordnet trænger sitet til at blive
gennemgået, så strukturen bliver nemmere at overskue.
Sekretærudvalget gennemgår fanen Servicegruppen og kommer med forslag til ændret
struktur herfor til næste møde.
Desuden ses der på et format, som er mere mobilvenligt.
g) Mødelisteudvalget

Der er siden sidste SGM sket flere opdateringer af møderne. Derudover er der startet et
nyt engelsk tirsdagsmøde op i København.
h) Bogsalgsudvalget
Der var kommet en mail fra Bogsalgsudvalget med status:
”Kære servicegruppe.
Vi beklager den manglende tilbagemelding herfra.
Nu en status: arbejdet voksede på et tidspunkt Manja over hovedet og derfor gav hun
udtryk for et ønske om at stoppe med denne servicepost. Situationen er nu, at vi har fået et
stabilt hold omkring bogsalget og ønsker at fortsætte denne service (inkl. Manja). Vi har
snart fået hjemmesiden til at fungere som ønsket, bl.a. med stor hjælp fra Peter
(Webmaster). Vi har fået overblik over, hvordan VORES bestillinger foretages (Rødbog mm)
bl.a. med stor hjælp fra Hasse. Pt. venter vi på at kunne bestille mønter fra USA, da
velkomst mønter er i restordre.
Vi er taknemmelig for at kunne lave denne service/frivilligt arbejde for ACA, som en del af
vores helbredelse, men pga. diverse polemik og rygter, vil vi, hvis servicegruppen mener at
arbejdet kan udføres bedre af andre, træde tilbage fra posten pr. 1. januar 2017.
Vi betragter bogsalget i Hillerød som nedlagt pr. 1. januar 2017, hvis vi ikke hører nærmer
inden da.
Med venlig hilsen
bogsalget
pt.: Manja, Jesper, Kåre, Rasmus.”
Til trods for at dette var et status punkt, opstod der en diskussion om Bogsalgsudvalget,
flytning heraf og rygter om manglende service i udvalget. Der var på mødet flere SGR, som
gav udtryk for, at de ikke kunne komme i kontakt med udvalget, når de rykkede for status
for levering af litteratur.
Servicegruppen er klar over, at Bogsalgsudvalget gør et kæmpe stykke arbejde, og vi støtter
fuldt ud op om det store arbejde, som de gør. SG vil gerne, at udvalget fortsætter deres
arbejde, også efter 1. januar 2017!
Når det er sagt, så er det vigtigt at påpege, at der er tale om et serviceudvalg, og der derfor
er en forpligtelse overfor Servicegruppen. Det betyder, at man møder op til SGM og
aflægger statusrapport. Kan udvalget ikke møde op til SGM, skal der sendes en skriftlig
status til servicegruppen@aca-danmark.dk, som Bogsalgsudvalget også har gjort denne
gang.
På baggrund af udvalgets statusopdatering, er det klart for SG, at medlemmerne af
udvalget ønsker at forsætte med at yde service.

På SGM i feb. 2015 blev det besluttet at ligge Bogsalgsudvalget inkl. vores lager af litteratur
m.v. i Hillerød, men at dette var en midlertidig løsning, indtil man kunne finde noget mere
permanent. SG’s nedsættelse af Bogsalg-Flytte-udvalget er derfor sket på baggrund af en
forståelse af, at Bogsalgsudvalget, der er tilknyttet Hillerødgruppen kun var en midlertidig
løsning, samt at udvalget ikke ønskede at fortsætte. Det har også været meget snak om, at
det er dyrt at skulle betale kr. 1.900 pr. mdr. i husleje for lagerplads, men dette er ikke
baseret på konkrete oplysninger fra vores regnskaber. Det må derfor klarlægges i
forbindelse med Kassererens aflæggelse af regnskab for 2016. Det kan dog ikke skade, at vi
ser os om efter billigere lokaler.
Bogsalg-Flytte-udvalget opgave var således at finde lokaliteter, hvor ACA’s litteratur mv.
kunne opbevares og pakkes med henblik på forsendelse, samt hvor der var mulighed for et
kontor og/eller plads til afholdelse af møder og workshops. Ideen om samtidigt at flytte det
tættere på København, hvor antallet af ACA’er er større. Logikken var, at det ville være
nemmere at finde nogen, der kunne være med til at løfte denne serviceopgave.
Det skal for en god ordens skyld præciseres, at der ikke på nuværende tidspunkt er truffet
nogen afgørelse om at flytte ACA’s Bogsalgsudvalg væk fra Hillerød.
Det blev besluttet, at Annette fra Sekretærudvalget tager kontakt (både telefonisk og pr.
mail til udvalget) og klart giver udtryk for SG’s støtte til det nuværende udvalg, samt at SG
ønsker at udvalget fortsætter, også efter 1. januar 2017. Det skal samtidigt understreges,
at udvalget naturligvis skal besvare mails fra grupperne, som fx rykker for status på levering
af litteratur mv. Det blev også besluttet, at bede udvalget om at undersøge, om det er
muligt at finde et billigere lokale i Hillerød, og at de må sige til, hvis de har brug for hjælp til
denne opgave.
Der har været omstændigheder omkring vores litteratur, som på ingen måde har haft
noget som helst med udvalgets arbejde at gøre, fx den periode, hvor vi løb tør for Røde
Bøger og Gule Hæfter, som derfor først skulle bestilles og trykkes i USA og herefter sendes
til Danmark. Da vi som det første land gjorde brug af den besparelse på 30 %, som
Intergrupper kan få, skulle ACA WSO også lige finde ud af, hvordan det skulle foregå. Det
tog derfor ekstraordinært længere tid at få bøgerne hjem. Derudover må vi ikke glemme,
at udvalget overtog serviceopgaven uden nogen form for overdragelse.
Derfor lægger SG vægt på vigtigheden af, at vi i ACA ikke giver liv til polemik, sladder og
rygter, da det ikke er gavnligt for Fællesskabet og lysten til at yde service.
i) Kontaktudvalget
Der kommer mails fra nykommere i ny og næ. Tidsforbrug svarer nok til 1 time pr uge. Alle
er velkommen til at byde ind og deltage i udvalgsarbejdet.
j) Koordineringsudvalget (landsmøder osv.)
Udvalget har været til AA Landsmøde i weekenden i uge 38. Der blev udleveret mange

foldere.
Hillerød Kommune afholder et arrangement med foredrag fra bl.a. Lotus Turell og Lisbeth
Zornig. Her har ACA Danmark fået mulighed for at få en stand, hvorfor
Koordineringsudvalget deltager.
k) Internationalt udvalg (WSO samt Europa)
Udvalget var ikke repræsenteret. Men de har deltaget i det Europæiske Konvent, som blev
afholdt i Moskva. Sekretærudvalget blev bedt om at kontakte udvalget med henblik på at
få en rapport fra udvalget bl.a. om deres tur.
Sekretærudvalget har bedt udvalget om at fremsende rapport, men har på tidspunktet for
frist til udsendelse af referat ikke modtaget en rapport.
l) H&I udvalget
Udvalget var ikke repræsenteret. Sekretærudvalget blev bedt om at kontakte udvalget med
henblik på at rapport fra udvalget.
Sekretærudvalget har bedt udvalget om at fremsende rapport, men har på tidspunktet for
frist til udsendelse af referat ikke modtaget en rapport.
m) Bogsalg-flytte udvalg
Bogsalg-Flytte-udvalget har til opgave at finde lokaliteter, hvor ACA’s litteratur mv. kunne
opbevares og pakkes med henblik på forsendelse, samt hvor der var mulighed for et kontor
og/eller plads til afholdelse af møder og workshops.
Kaspar havde fremsendt en rapport til SG senere end dagsordenen blev udsendt.
Rapporten vedlægges derfor referatet, som bilag 2.
I det SG troede, at vi havde et Bogsalgsudvalg, som ønskede at stoppe og i øvrigt havde
karakter af at være en midlertidig løsning, hvilket deres rapport under pkt. 7, h) viser ikke
er sandt, blev det besluttet at sætte alle planer om at flytte Bogsalget i bero.
Det skal derfor på SGM i februar 2017 og under forudsætning af, at vi får vished om, at det
nuværende Bogsalgsudvalg i Hillerød ønsker at fortsætte, afgøres, om udvalget skal
nedlægges.
n) Revidering af 13 Trin dokument
Der var ikke noget nyt herom.
8) Øvrige punkter (fra forrige SGM og indkommet siden). Diskussionspunkt.
a) For bedre udnyttelse af de økonomiske og menneskelige ressourcer i Internationalt
udvalg, foreslås det at udvalgets repræsentanter fremover arbejder i to spor, som
dækker henholdsvis arbejdet i Den europæiske komité og i WSO World. (v/ Hasse,
Internationalt udvalg)
Baggrund: Internationalt udvalg har hidtil primært dækket arbejdet i WSO gennem den
”amerikanske” telekonference og rejst til ABC i USA osv. Men de senere år er WSO’s

Europæiske komité blevet en vigtigere faktor og er vokset som organisation under WSO. I
dag har Den europæiske komité sin egen månedlige telekonference, eget årsmøde og
konvent og fik på ABC i år godkendt sit første selvstændige budget og handlingsplan. Den
europæiske komités fremgang er herfra set både vigtig og positiv, fordi WSO har manglet
en selvstændig struktur med dedikeret fokus på ACA’s udvikling i Europa. WSO’s
eksempel med en selvstændig europæisk repræsentation, tror jeg, det vil være
hensigtsmæssigt, hvis vi følger i ACA Danmark. Da det bliver svært for begge IU’s
repræsentanter at deltage i begge månedlige telekonferencer, og det herfra set vil være
for dyrt, at begge repræsentanter rejser både til ABC i USA og det europæiske årsmøde,
kalder udviklingen på en opdeling af opgaverne i Internationalt udvalg, sådan at udvalget
fremadrettet kommer til at bestå af en Europa repræsentant og en WSO World
repræsentant, som kan samarbejde efter behov.
Arbejdsopgaver: Europa repræsentanten vil månedligt deltage i den europæiske
telekonference og årligt rejse til det europæiske årsmøde og konvent og rapportere til
ACA Danmark om arbejdet i Europa. WSO World repræsentanten vil deltage i WSO’s
månedlige telekonference og rejse til ABC i USA og rapportere til ACA Danmark. Den nye
struktur vil betyde at IU’s repræsentanter vil være ansvarlige for hver deres
arbejdsområde, men for at servicere ACA Danmark bedst muligt, vil opdelingen fortsat
fordre koordinering mellem de to repræsentanter i udvalget. Der er ingen tvivl om, at der
er masser af lave i begge spor. Internationalt udvalg er dog indbyrdes uenige om,
hvorvidt det er for tidligt med en opdelingen af arbejdsopgaverne. Der er en styrke i at
være flere om at løfte opgaverne. Og pt. dækker udvalget ikke helt arbejdet i den
Europæiske Komite.
Punktet udskydes til SGM den 26. februar 2017, da Hasse fra IU ikke var til stede.
b) Hvordan forholder SG sig til, at en forening ansætter ACA til at oprette ACA-møder?
(Holbæk, Søndag)
Et ACA-medlem fra Holbæk, har været med Mellemfolkeligt Samvirke i udlandet for at
starte ACA møder.
I forhold til at sprede budskabet i Danmark, henviser SG til H&I-udvalget, Rød Bog og
traditionerne i øvrigt. ACA ikke nogen holdning til udenforstående sager. Der er ingen
enkelt person, som kan gøre noget på vegne af ACA, da alle beslutninger træffes på
baggrund af en gruppes samvittighedsbeslutning.
c) Kan Det Hvide Hæfte samt Den Grønne Bog blive godkendt af ACA Servicegruppen,
Danmark som ACA Danmark godkendt litteratur? (Anette, Niels og Elife)
Baggrund for forslaget:
Som det er lige nu, er Det Hvide Hæfte og Den Grønne Bog alene godkendt
som Anbefalet litteratur, som vi ikke synes er tilstrækkeligt.
Vedhæftet forslaget (som bilag 3) følger en beretning fra Jimmy G (Litteraturudvalget),
som detaljeret beskriver hæftets og bogens tilblivelse. Af beretningen fremgår det blandt

andet, at ACA Danmark allerede har rettighederne til materialet og, at Servicegruppen i
sin tid har godkendt det som Anbefalet litteratur.
Vores formål med nærværende forslag er, at ACA Servicegruppen, Danmark, en gang for
alle, godkender Det Hvide Hæfte samt Den Grønne Bog, som ACA Danmark godkendt
litteratur, så vi fremadrettet undgår unødig polemik omkring brugbarheden og
validiteten af materialet.
Det Hvide Hæfte og Den Grønne Bog er ikke ACA WSO udarbejdet eller godkendt
materiale. Det stammer derimod fra organisationen ”Venner i Helbredelse”.
Det skal afgøres, om ACA WSO de eneste, som må godkende ACA litteratur, eller om de
enkelte lande kan godkende helbredelseslitteratur, som har virket til vores helbredelse.
Der er også et rettighedsspørgsmål, som skal med i denne diskussion. Det skal afklares,
hvem der har de originale rettigheder til at trykke Venner i Helbredelse’s litteratur.
Det blev besluttet, at Sekretærudvalget beder IU om at undersøge dette i WSO regi. Det
blev også besluttet at undersøge, hvilke rettigheder vi har i forhold til trykning mv. af Grøn
Bog og Hvidt Hæfte. Dette ved Lizette fra Aarhus mere om. Pia tager kontakt til Lizette.
Sekretærudvalget vil gennemse gamle referater for her at finde ud af, hvorfor Hvidt Hæfte
og Grøn Bog er godkendt som Anbefalet Litteratur.
Punktet, med tilhørende underpunkter, går videre til næste SGM.
d) Skal der ske en prisforhøjelse på ACA's litteratur?
Baggrund for forslaget:
ACA's kostpriser er steget signifikant og AA's "store bog" (blå bog) koster nu kr. 210.
http://dkaa.dk/butik/index.php/cPath/22/osCsid/2gh8suldubrevot2to2ntgj6c0
Deres oplag må antages at være meget større end ACA's og samtidig er bogen fysisk
mindre end ACA's Røde bog. Måske er en prisforhøjelse fra 150,- kr. til 200 kr. lige
voldsomt nok, så i første omgang vil jeg stille forslag om en stigning til kr. 180,- (20 %
stigning) - og så kan vi lade Røde bog stige til fx. 210 kr. om et år. (Kaspar)
Ligeledes vil jeg stille forslag om 20 % stigning på det resterende litteratur (Kasper).
Også for at der fortsat kan være en sund kassebeholdning til at støtte HI-udvalget, et evt.
boglager i København og andre initiativer til at støtte nykommeren.
SG mener ikke der er grundlag for at sammenligne priser for ACAs litteratur med andre
fællesskaber. ACA’s prissætning skal naturligvis bero på, hvad vi har af udgifter i
forbindelse med at få trykt bøger og sendt dem her til, samt andre udgifter i forhold til
oplagring af litteratur, udsendelse af litteratur mv.
Dette har vi først endeligt overblik over, når der bliver fremlagt et regnskab, og først
derefter kan vi afklare om priserne på vores litteratur er i tråd med vores reelle udgifter.

SG afviser forslaget om, at der skal ske en prisforhøjelse på ACAs litteratur på nuværende
tidspunkt.
9) Eventuelt
Anette fra Anna Kirke vil gerne opstille til Koordineringsudvalget.
10) Fastsættelse af sted og dato for næste 2 (eller flere) SGM;
26. februar 2017 – Hyltebjerggård, Linde Alle 33, 2750 Vanløse (Rød Bogs-stafet om lørdagen)
21. Maj 2017 – Ringe – OBS DATO (ikke den sidste søndag i måneden)
27. August 2017 – Holbækgrupperne går sammen om at planlægge mødet, og der vil være Rød
Bogs-stafet om lørdagen.
26. november 2017 – Jylland (evt. Aarhus??)
25. februar 2018 – København ??
27. maj 2018 – Fyn ??
11) Kort evalueringsrunde
Dejlig dag
Virkelig glad for så stort fremmøde. Tak for opbakning til dagsorden. Fedt hvis punkter til
dagsordenen er godt gennemarbejdet
Dejligt at være sammen. Godt at vi kan sige ting tydeligt. Godt at vi arbejder sammen.
Godt møde. Bedre og bedre for hver deltagelse
Dejlig opløftende stemning. Godt møde. Tak for service.
Tak for et godt møde.
Tak for godt møde og værtskab.
Dejlig stemning. Nåede alle ting uden det var forhastet.
Godt møde uden fortabelse i diskussioner på forkerte tidspunkter – møde i bedring.
God stemning. Tak for service.
Har det godt. Dejligt at være her
Tak for service. Fint møde
Godt og konstruktivt møde.
12) Afslutningsbøn og sindsrobøn.
Mødet blev afsluttet med begge bønner.

Bilag 1 - Nyt fra Grupperne:
Onsdagsmødet i Svendborg
Hvor mange plejer der (ca.) at komme til møde?
Seks til tolv. Gennemsnit otte
Hvor mange af disse er nykommere (ca.)?
Vi har jævnligt nykommere (Hvornår er man ikke nykommer længere?) Steady going ca. halvdelen
Hvordan går det i gruppen?
Vi har et fast punkt på vores Gruppesamvittighedsmøde; "Er der en stemning af helbredelse for nykommeren?"
Her gives udtryk for at mødet er godt, imødekommende og helbredende.
Er der serviceposter, der ikke besat?
Sekretærposten er ikke længere besat.
Er der andet – f.eks. gode erfaringer?
Vi har en overvægt at "ikke"-misbrugere. Det giver en meget ren ACA tilgang til mødeform og delinger, samt stor
grad af nænsomhed.
Er der punkter, jeres gruppe gerne vil have sat på SGM-dagsordenen næste gang?
Nej.
Mvh Fischer
Grupperepræsentant
Onsdagsmødet
Svendborg

Møderne i Qiperoq, København
De er nu ved at finde på plads, efter først at være flyttet fra Christians Kirke til Fedtekælderen til Qiperoq (Det
grønlanske hus).

Nyt fra Køgemødet
Gruppen er først startet den 8. april 2016. Dvs at vi stadig er en ny gruppe under udvikling. Derfor er vores navn
fortsat blot ”Køge-gruppen”, men vi overvejer at vælge et andet navn senere - måske et navn som relaterer mere
til de tekster, som vi arbejder med, herunder det ” gule hæfte”.
HVOR MANGE PLEJER AT KOMME: I begyndelsen af foråret blev der vist en udemærket interesse for denne nye
gruppe, men hen over sommeren blev tilslutningen mere faldende.
I dag er der nu en god spirende tilslutning af nyankomne, og der er efterhånden ved at tegne sig et billede af
større stabilitet af fremmøde.
Vi er til hvert møde nu 3-4 faste, og fremmødet ligger mellem 3-6 hver gang.
HVOR MANGE AF DISSE ER NYKOMMERE: 2
HVORDAN GÅR DET I GRUPPEN: Det går rigtig godt i gruppen og alle fremmødte deltager aktivt med ”hjertet” og
giver jævnligt udtryk for, at det er dejligt at komme her.
Vi arbejder også nu mere målrettet på at få indkøbt mere litteratur både pjecer (gratis) samt de selvindkøbte
bøger. Ideen er, at det hele kan ligge fremme til hvert møde, så nyankomne kan få et bedre indblik i hvem og hvad
ACA er.
Denne gruppe er blandt andet også opstået med et ønske om, at der er en ACA-gruppe, som tager hensyn til folk
med duft-allergi, andre allergier, folk med sensitive følelser overfor strøm/telefoner/lys, fobier og angst mv.
Med andre ord er denne gruppe netop for alle - og at vi alle prøver at respektere og tage hensyn til hinandens
”begrænsninger”.

Jeg kan her personligt tilføje, at jeg kun har været tilknyttet gruppen en måned, men følte fra allerførste gang en
dejlig, rolig, god og tryg stemning. Men også det med at skabe en gruppe med åbenhed overfor hensynet til, at vi
alle kan være her, er noget som virkelig varmer mit hjerte.
ER DER SERVICEPOSTER, DER IKKE ER BESAT: Da vi som sagt er en nystartet gruppe, har gruppen i starten
været lidt ”skrøbelig”, og det har derfor ikke været muligt fra begyndelsen at fordele de forskellige ansvarsområder.
Men i dag er følgende poster besat: 1 litteraturansvarlig, 1 kontaktperson til henvendelser fra nye, 1
servicerepræsentant.
Tidligere har gruppen afholdt forretningsmøde efter behov - men fremadrettet afholdes det hver den 1. fredag i
måneden.
ANDET/ERFARINGER: PUNKTER til SGM-møde: Vi vender tilbage senere med evt. punkter til det kommende møde i slut februar 2017.
Bedste hilsner
Fra Køge-gruppen 😊

Bilag 2 – Statusrapport fra Bogsalg-Flytte-udvalget / Indsendt af Kaspar
Lasse fra vores fællesskab har tilbudt gratis lagerplads til ACA litteraturen i hans
virksomhed http://www.inkpro.dk/ i Rødovre - og de har ligeledes tilbudt ACA at pakke de ugentlige pakker uden
beregning, som pt. antages at udgøre max. 4 pakker om ugen i gennemsnit - hvis ACA fx har 52 grupper, som
hver bestiller litteratur 4 gange om året = 4 pakker om ugen.
Korte facts: Inkpro har 13 ansatte og afsender 400-500 pakker om dagen. 2 af de ansatte går i ACA og 2 går i
AA.
Beliggenhed: Inkpro, Glerupvej 7, 2610 Rødovre. Ca. 3,5 km. fra Jyllingevej St.
Inkpro planlægger at flytte: Inden for det næste ½ år, da de er ved at vokse ud af deres nuværende lokaler, men
håber på at blive i Rødovre og omegn og ACA’s boglager følger med til deres nye adresse.
Opsigelse (hvis ACA skulle blive opsagt): 3 måneder
Forsendelse af litteratur til grupperne: Inkpro har særdeles fordelagtige aftaler med PostDanmark og ligger
gerne ud og fakturer ACA fx én gang om måneden. Pakke op til 15 kg. koster 59 kr. inkl. moms, hvor vi i dag
betaler 160,- kr. for en lignende pakke, hvis portoen købes
her: http://www.postnord.dk/da/Sider/Quick%20Finder/portoberegner.aspx?skift=pakke&vaegtID=11&brevPriszone
ID=48 – og til Svipbox kan de afsende pakken til 29,- kr. inkl. moms.
Andre info: Forslagsstiller har været i Hillerød og set det eksisterende boglager (se vedhæftede billeder), besøgt
Inkpro i Rødovre samt AA i Thorsgade for at høre om deres erfaringer, lagersystem mm.
7. / 8. tradition: Inkpro er taknemmelige for en pose kaffe i ny og næ, men i og med at de også tilbyder at pakke
litteraturen og bruge deres egene ansatte og portosystem, så ACA bogsalget kun skal sidde ved en computere
hjemmefra, så bør vi nok overveje noget mere, også iht. 8. tradition. Fx. Xxx kr. til deres årlige julefrokost el.
Trin & traditioner: Bryder ACA nogle trin/traditioner iht. vores fællesskab ved at acceptere Inkpro’s tilbud?
Besparelse for ACA Danmark: Hvis ACA gav et tilskud pr. måned på fx kr. 500,- til Inkpro’s årlige julefrokost , så
sparer ACA DK ca. 1.300,- kr. pr. måned = 15.600 kr. om året. - alene på lokaleleje og måske op mod 50% på den
samlede porto regning.
Bogudvalg: Ovenstående vil kræve, at at der kan stille fx 4 personer op til et bogudvalg, så der også er back-up
og vidensdeling samt at folk ikke skal køre sure i opgaven. Størstedelen af opgaverne kan udføres hjemmefra med
pc, evt. dropbox og telefon.
Opgaverne kan bestå i:

 Flytning af lager fra Hillerød til Rødovre.
 Modtage og besvare bogbestillinger pr. email samt holde styr på evt. restordre.
 Lave ugentlige fakturaer i fx Excel. Sende disse til Inkpro via email og sende en kopi videre til kasseren.
 Lagerstatus i fx Excel af hver bogtype og fysisk lageroptælling kvartalsvis.
 Bestilling af litteratur, mønter og papkasser, når et minimumsantal er nået.
 Kvartalsvis kontakte alle ACA grupperne via email og sms for at gøre opmærksom på ACA litteraturen der
er på lager.
 Kvartalsvis koordinering med webansvarlig om at hjemmeside er opdateret med tilgængelig litteratur.
 Løbende (kvartalsvis) evaluere muligheder for ACA’s egne lokaler.
 Evt. Løbende status om tilfredshed med ris/ros.
 Evt. at bogsalget er tilstede ved ”konventer”.
 Evt. lave en konto hos Post DK, som vi kan bruge til at købe porto igennem.

Bilag 3
Historien om Det hvide Hæfte og Den Grønne Bog
En personlig beretning af Jimmy G., September 2016
Beretningen om vort fællesskabs tidlige litteratur på dansk er en integreret del af
beretningen om min tidlige helbredelseshistorie. Derfor har jeg, da jeg blev opfordret til at
kaste lys over dette tilsyneladende mytebelagte område valgt den personlige beretning som format.
Hej! Jeg hedder Jimmy, jeg er et voksent barn.
Mit første møde med ACA fandt sted i en døgnbehandling for misbrugere i foråret 1991.
Min første bund var en klassisk alkoholikerbund. På mirakuløs vis var det lykkedes mig at
blive indskrevet på et behandlingshjem, der via et tæt samarbejde med en amerikansk
pendant var helt opdateret med de nyeste tiltag på området. Dette indebar bl.a., at der i
'fritiden', dvs. om aftenen, når terapien var slut, var mulighed for at deltage i
institutionsmøder for AA, Al-Anon, NA og ACA.
Her deltog jeg således i april 1991 i 3-4 ACA-møder og hørte for første gang Problemet og
Løsningen blive læst op. I første omgang tænkte jeg, at dette program måtte være noget
for min familie, men jeg havde dog, i løbet af de 7 uger jeg var indskrevet, fattet så meget,
at jeg ved den afsluttende samtale med min rådgiver spurgte til evt. deltagelse i ACA.
Hans kloge anbefaling var, at jeg skulle vente med ACA et par år, indtil jeg havde opnået
en stabil ædruelighed. Som sagt, så gjort.
I slutningen af 1992 fik jeg ansættelse som rådgiver ved en nyåbnet ambulant afdeling af
ovennævnte behandlingsinstitution i Hillerød. Samarbejdet med amerikanerne gjorde, at
vi ofte modtog breve og materialer på amerikansk. Sekretærerne prøvede at bruge en
elektronisk oversættermaskine til disse tekster med mildt sagt ringe resultater. Med min
baggrund som lærer med dansk som linjefag, gode engelskkundskaber og tidligere
erfaring med korrekturlæsning på Kraks Forlag mente jeg at kunne gøre det bedre og
påtog mig opgaven. Gennem det meste af 1993 fungerede jeg derfor bl.a. som oversætter
og brevskriver i denne stilling.
Omkring årsskiftet 1993/94 nåede jeg min anden bund - en medafhængighedsbund i
forbindelse med mit første parforhold som ædru. Heldigvis vidste jeg jo fra min
behandling, hvor jeg skulle henvende mig og startede op i ACA. På den tid var der kun tre
ACA-grupper, der kørte stabilt i Danmark, og jeg kom jævnligt i dem alle tre.
En af de ting, der slog mig ved disse møder, var, at der i modsætning til, hvad jeg havde
vænnet mig til i AA, blev delt rigtig meget om problemer og ikke ret meget om
helbredelse.
AA havde på alle måder, både som fællesskab og individuelt, haft stor gavn af den
kickstart ind i programmet de mange nye behandlingssteder med tolvtrinsbaggrund gav
alkoholikerne. Behandlingsstederne tilbød også familiekurser til de pårørende, som
således i mange tilfælde var godt rustet til deltagelse i helbredelsesarbejdet i Al-Anon.
Der var ingen professionelle tilbud til voksne børn på den tid.
De tilgængelige skriftlige materialer på dansk i ACA-grupperne i starten af 1994 var to
duplikerede kompendier indeholdende Mødeguide, Problemet, Løsningen, De Tolv Trin
og De Tolv Traditioner samt en række andre oversatte tekster og tillempet AA-litteratur.

Disse kompendier har, så vidt jeg ved, været kilden til det, der senere blev til og i dag
kendes som Det Lilla Hæfte.
I efteråret 1994 fik jeg mulighed for at deltage i den første workshop nogensinde for
voksne børn i Danmark. Forløbet, som foregik over 32 uger i 1994/95 på Rysensteen
Gymnasium i København, blev forestået af John D. fra Toronto, Canada, som var medlem
af flere tolvtrinsfællesskaber. I dette arbejde brugte vi arbejdshæftet:
THE TWELVE STEPS A Way Out / A Spiritual Process for Healing Damaged Emotions
(ISBN 0-941405-11-7)
Der fandtes også en lille håndbogsudgave, hvor kun brødteksten var medtaget:
THE TWELVE STEPS FOR ADULT CHILDREN/From Addictive and Other Dysfunctional
Families (ISBN 0-941405-08-7)
Så med en canadisk iværksætter og en amerikansk grundbog kom det meste af denne
workshop for voksne børn naturligvis hovedsagelig til at foregå på amerikansk.
Workshoppen sluttede i maj 1995 - knap en snes personer gennemførte.
I sensommeren 1995 var vi så en gruppe på 5-6 af disse, der mødtes og planlagde
workshop nr. 2. I den forbindelse påtog jeg mig at oversætte mødeopslaget og de papirer,
der læses op fra på mødet såsom mødeplan, mødeguide, almindelige adfærdsmønstre,
milepæle i helbredelsen, de tolv trin m.m.
Arbejdshæftet var stadig på amerikansk, og da vi modtog sendingen fra USA viste det sig,
at hæftet var i en ny, revideret og opdateret udgave. Strukturen var dog stadig den samme
selv om brødteksten var blevet strammet noget op. Således kom denne workshop til at
foregå på dansk med en amerikansk grundtekst.
Selv om iværksættergruppen før opstart ved naturligt frafald var skrumpet ind til kun at
omfatte undertegnede og en person, der assisterede ved de første 3 møder, fik vi afviklet
den anden workshop for voksne børn i Danmark på Oehlenschlægergades Skole i
København i 1995/96 med ca. 20 deltagere hvoraf ca. 75% gennemførte.
En af de erfaringer, jeg som iværksætter noterede mig fra denne oplevelse, var, at der var
en del af deltagerne, der havde store problemer med den amerikanske tekst, og at dette i
nogen grad stod i vejen for deres personlige helbredelsesarbejde - et arbejde, som i sig selv
kan være en kæmpe udfordring.
En anden iagttagelse, der havde bundfældet sig over tid, var, at workshoparbejde kunne
være den kickstart ind i helbredelsesprocessen, som voksne børn, der ikke var tilknyttet
andre tolvtrinsfællesskaber, kunne have gavn af.
I forbindelse med planerne om etablering af et behandlingstilbud for unge voksne børn
gik jeg i 1996/97 i gang med at oversætte den ovennævnte lille håndbogsudgave af
workshopbogen. Projektet kuldsejlede, men med opbakning fra en ven i AA, der er
pensioneret forlægger, fik jeg oversat bogen. Da den var færdig, indleverede jeg
manuskriptet til formanden for Litteraturudvalget under SG i Danmark. Han mente
imidlertid ikke, at bogen havde nogen relevans for ACA og afviste den.
Under en længere arbejdsløshedsperiode i 1997/98 gik jeg i gang med at oversætte
arbejdshæftet med henblik på at kunne afholde workshop på dansk. Da manuskriptet var
færdigt i 1999, lavede jeg sammen med en ven fra AA, der havde adgang til professionelt
printerudstyr, 40 kopier af arbejdshæftet i løsark indsat i plastikcharteks, så vi i efteråret
1999 kunne afholde den første workshop på dansk. Af personlige årsager var jeg i
mellemtiden flyttet til Fyn, så den første workshop for voksne børn på dansk fandt sted på

Nordre Skole i Svendborg 1999/2000.
På samme tid indleverede jeg manuskriptet til Litteraturudvalget under SG, som i
mellemtiden havde fået ny sammensætning. Her vedtog man umiddelbart, at dette nonprofit
og helt anonymiserede materiale, i mangel af bedre, kunne benyttes af ACA i
Danmark som anbefalet litteratur. Der blev indhentet og købt de nødvendige tilladelser og
fra omkring årtusindskiftet har arbejdshæftet været tilgængeligt i ACA med titlen:
DE TOLV TRIN, En vej ud/En åndelig helbredelsesproces for ødelagte følelser.
Bedre kendt som Det Hvide Hæfte.
I tiden efter udgivelsen af Det Hvide Hæfte var der mange i fællesskabet, der efterspurgte
en mere handy bog om helbredelse for voksne børn. Dette førte til, at jeg
gennemredigerede den 1989-udgave af håndbogen, jeg havde haft liggende siden 1997,
således at ordlyden, som man kan læse foran i bogen, kom til at passe til Det Hvide Hæfte
på afgørende steder. I 2002 afleverede jeg manus til SG.
Litteraturudvalget indhentede atter de nødvendige tilladelser og bogen udkom i en grøn
indbundet udgave i 2003, med titlen:
De 12 Trin for Voksne Børn/Fra misbrugs- og andre dysfunktionelle familier.
Senere kendt som Den Grønne Bog.
Resten er historie.
I 2006/07 udgav WSO den indtil videre officielt anerkendte ACA-litteratur på amerikansk
i form af Big Red Book og Yellow Workbook.
I 2012/13 kom de danske oversættelser af samme i en foreløbig udgave kendt som Den
Røde Bog og Det Gule Hæfte.
Tak til min Højere Magt for at bruge mig som kanal og tak til de fleksible medlemmer af
litteraturudvalget, som var med til at sørge for at vort fællesskab havde relevant skriftligt
helbredelsesmateriale på dansk gennem en årrække fra 2000 til 2013, hvor vort fællesskab
endnu ikke havde nogen officielt anerkendt litteratur.
Tak for mig

