Referat af ACA Danmarks Servicegruppemøde (SGM)
Tid: Søndag d. 25. november 2018 kl. 13-16.30.
Sted: Selvhjælp Silkeborg, Estrupsgade 4, 2. sal, 8600 Silkeborg (indgang fra Skolegade).
Almindelige forkortelser:
SG:
Servicegruppe (servicegrupperepræsentanter og personer valgt til serviceposter)
SGM:
Servicegruppemøde
SGR:
Servicegrupperepræsentant
SU:
Serviceudvalg
WSO:
World Service Organization (Verdensserviceorganisationen)
ABC:
Annual Business Conference (Den årlige forretningskonference)
AWC:
Annual World Convention (Det årlige verdenskonvent)
Dagsorden:
1) Velkomst med Sindsrobøn og oplæsning af Foreslået forpligtelse til service (Rød Bog, side
597).
Carsten bød velkommen til Silkeborg. Der blev bedt Sindsrobøn og læst op.
2) Valg af mødeleder, ordstyrer, samt en referent og/eller referentsuppleant, hvis
Sekretærudvalget er helt eller delvist fraværende ved mødet.
Carsten blev valgt til mødeleder, Thorsten blev valgt til ordstyrer. Annette fra
Sekretærudvalget tog referat, og Pia blev valgt til referentsuppleant.
3) Kort navnerunde med navn og gruppetilhørsforhold samt nyt fra ACA-grupperne (kort).
Kim – Ny SGR for mandagsgruppen i Aarhus. Socialt fællesskab efter møder. Rimelig stor
gruppe, mangler dog sponsorer.
Frank – Ny SGR for Fredagsmødet i Ryesgade, Østerbro. 20-25 pr. gang. Mange nykommere.
Men de bliver ikke hængende. Socialt fællesskab efter mødet (spisning, film).
Mikkel – Medlem af Internationalt udvalg og Forretningsudvalget, samt SGR for Fredagsmødet
i Koldinggade, Østerbro. 15-20 stk. pr. gang. Alle serviceposter er besat. Ofte nykommere.
Spiser sammen efter mødet.
Joan – Medlem af Forretningsudvalget, Kontaktudvalget og Info-udvalget.
Peter – Medlem af Info-udvalget.
Annette – Medlem af Hjemmesideudvalget og afgående medlem af Sekretærudvalget og
Forretningsudvalget.
Pia – Kasserer og medlem af Mødelisteudvalget og Forretningsudvalget.
Charlotte – SGR for Roskildegruppen, gnsn. 8 pr. møde. Nykommere en gang imellem.
Thorsten – SGR for Spor 12 (Mandagsgruppen) i Ringsted, gnsn. 14-16 pr. møde. Inden for det
sidste kvartal er der kommet 5-6 nykommere, men de bliver ikke rigtigt hængende. Der er
meget fokus på service.
Carsten – SGR for Silkeborggruppen, lille gruppe, flere nykommere, men de hænger ikke rigtigt
ved. Dog ser det ud til at det går fremad. På de sidste 3 møder, har de været 6 pr. møde. Kun

få, der er villig til at yde service.
Niels – SGR for Holbækgruppen, gnsn. 15 pr. møde, en gruppe i forandring. Mange nykommere
og ikke så mange oldtimers. Stor villighed til ACA arbejde. Alle poster er besat.
4) Godkendelse af dagsorden og tidsplan for mødet.
I dagsordenen skal der under punkt 5 stå: Godkendelse af referat fra sidste SGM (26. august
2018) og ikke 27. maj 2018. Desuden er der lidt rod i understrukturen for pkt. 7, hvor punktet
om 13. Trinsudvalget ikke har fået et lille bogstav. Det skal være nr. n, og punktet om Afklaring
af om ACA Danmark har opbrugt tilladelse til trykning af dansk version af Grøn Bog og Hvidt
Hæfte, bliver punkt o.
Det blev i den forbindelse oplyst, at det på mødet i august faktisk blev besluttet at afvikle 13.
Trinsudvalget. I den forbindelse nævnte Mikkel, som var i udvalget, at det er blevet nedsat et
tilsvarende udvalg under ACA WSO, hvorfor det er noget på vej derfra, som vi vil kunne læne
os op ad. Derfor blev punktet slette fra dagsordenen.
Med disse rettelser, blev dagsordenen samt tidsplan for mødet godkendt.
5) Godkendelse af referat fra sidste SGM (26. august 2018).
Referatet blev godkendt, dog med den kommentar at 13-trinsudvalget blev nedlagt.
6) Opstilling/Valg til Serviceposter (herunder føl/suppleant).
̵ Sekretærudvalg – Annette, som pt. er eneste medlem af udvalget stopper med udgangen
af 2018. Der er god erfaring med, at udvalget består af to medlemmer. Annette står
gerne til rådighed med støtte og bistand.
Det er ikke modtaget tilkendegivelse om interesserede. Posten er vigtig for SG’s funktion.
Det er vigtigt at grupperne får besked herom. Annette laver et genopslag på hjemmesiden
om opgaverne i udvalget, samt hvad tidsforbruget er. Dette sendes ud til alle grupperne.
-

Til orientering.
Forretningsudvalget – Annette ønsker at træde ud, idet hun stopper i Sekretærudvalget.
Efter udsendelsen af dagsordenen for dette møde, har Annette besluttet også at træde ud
af FU, idet hun stopper i Sekretærudvalget. Anette Ø har tilkendegivet, at hun er
interesseret i at opstille til FU, men hun kan først officielt opstilles til SGM i februar 2019.

7) Status/orientering fra SU.
a) Kassérer/Økonomiudvalg
Saldo på mødedagen er 123.599 kroner. Af ventende betalinger har vi 5.023 € i royalties
for de 500 røde bøger og de 500 gule hæfter på dansk, som vi fik trykt sidste år. Ifølge
kontrakten med WSO vedr. seneste optryk skal vi betale royalties til ACA WSO hvert halve
år i forhold til de bøger, vi sælger. Det fremgår desuden af kontrakten med WSO, at der
ikke bliver trykt flere (danske) bøger, før vi har betalt det, vi skylder. Dette er blevet
understreget i mail fra WSOs litteraturudvalg, i forbindelse med at vi nærmer os trykning af
den nyoversatte danske meditationsbog. Desuden har de stillet spørgsmål ved om det
overhovedet giver mening at trykke danske ACA bøger, så længe vores distributionssystem
(Bogsalgsudvalget) ikke på plads.

Kassereren orienterer desuden om, at det af SG besluttede årlige beløb på kr. 5.000 i form
af 7. tradition ACA Danmark til ACA WSO ikke var blevet betalt i 2017. Kasseren vil gerne
vide, om der er støtte til, at vi både betaler for 2017 og 2018. SG bakkede op om, at vi
betaler hattepenge som besluttet af SG for både 2017 og 2018. Desuden støtter SG op om,
at vi betaler de royalties, som vi skylder, allerede i indeværende år, så trykning af den
nyoversatte danske litteratur ikke blokeres af gammelt udestående. Det svarer i alt til en
afregning til WSO på ca. kr. 48.000.
Udvalget bag ACA’s 30 års fødselsdagsfest fik et forskud kr. 8.000 til diverse indkøb.
Udvalget har efter festen tilbagebetalt de kr. 8.000 plus et overskud på kr. 4.017,33
Spørgsmål til kassererens status: SG ønsker en oversigt over, hvordan ACA Danmarks
udgifter og indtægter er nærmere specificeret, fx fordeling mellem bogsalg og hattepenge.
Svar: Dette vises i årsregnskabet.
b) Forretningsudvalg
Udvalget har ikke mødtes, men har kommunikeret via e-mails. På foranledning af FU er der
blevet bestilt 1000 stk. Lilla Hæfter til bogsalget, da de blev udsolgt i forbindelse med
fødselsdagen – forventet udgift ca.12.000.
c) Sekretærudvalg
Foruden at samle referatet fra sidste SGM og sende det og dagsordenen for nærværende
SGM ud til grupperne, har Annette fået oprettet en særlig indbakke for Servicegruppe-emailen. Dette er for at sikre, at alle indkomne mails sendt til servicegruppen@acadanmark.dk, som tidligere blev sendt til Sekretærudvalgets e-mail, kan tilgås af et
kommende udvalg, efter at Annette er stoppet. Derfor videresender mails sendt direkte til
sekretaer@aca-danmark.dk nu også til den nye Indbakke for Servicegruppe-mailen.
Dermed går ingen mails tabt. Da ingen meldte sig til udvalget ved dagens SGM har Annette
lovet at stå for at udarbejde dagsordenen til SGM i februar 2019.
Endelig har Annette udarbejdet to danske vejledninger (PDF) om hhv. at oprette og
opdatere et ACA møde på ACA WSO’s internationale hjemmeside. Vejledningerne er blevet
sendt til Mødelisteudvalget for bemærkninger mv. Herefter vil de blive lagt på hjemmeside,
og en notits herom vil blive sendt ud til grupperne, evt. i forbindelse med udsendelse af
referatet af dette SGM.
d) Litteraturudvalg
Udvalget var ikke til stede, men havde forud for SGM sendt status information.
Litteraturudvalget har arbejdet med at få tryk den danske oversættelse af
Meditationsbogen (Strengthening my Recovery (SMR)). Der er fra WSO’s side tiltag til at
udvikle et fælles Europa layout for SMR for at kunne printe bogen hurtigt.
Som nævnt under kassererens status, så har vi haft et udestående i forhold til at betaling af
royalties, og da der er også tvivl om vores Bogsalgsudvalg, har WSO bedt os om at få rettet
op her på og melde tilbage. Udeståenderne omkring royalties bliver betalt straks, og
derudover mener SG, at vi har fundet en, om ikke optimal, så i hvert fald brugbar løsning i
overgangsperioden, så der sker distribution af litteratur mv.
Ønske om at den danske oversættelse af stikordsregistret hurtigst muligt kommer på
hjemmesiden, hvis dette ikke er i strid med copyright regler etc.

Det blev snakket om behovet for at få genoptrykt foldere og flyers. Litteraturudvalget er i
proces med at se på dette. Det blev gjort opmærksom på, at der er kommet en lang række
nye version af foldere og flyers, som således først skal oversættes.
På ACA Danmarks hjemmeside ligger der links til 3 PDF foldere/flyer:
http://www.aca-danmark.dk/litteratur/haefter-og-boger/
På ACA WSO er der desuden links til engelske foldere og flyers, samt også andre sprog:
https://adultchildren.org/literature/free-literature-english-translated/
e) Hjemmesideudvalg
Foruden at lægge aktuelle opslag på hjemmesiden samt foretage aktuelle rettelser, hvor
det har været nødvendigt, er den næst vigtigste opgave oprydning af vores Yahoo-arkiv. Pt.
pågår der en opbygning af en lettere overskuelig struktur til arkivering af filer. Url-adresser
er blevet tilpasset, så links til nu flyttede filer ikke fremstår som døde på hjemmesiden.
Yahoo-arkivet vil stille og roligt blive tømt, og dokumenterne herfra lagt i vores arkiv på
hjemmesiden. Dette arbejde skulle der nu – eftersom Annette nu træder ud af både
Sekretærudvalget og FU – gerne blive mere tid til.
Det blev bemærket, at det ikke for alle serviceudvalg under Fanen Service, at det fremgår,
hvem der er med i udvalget. Teksten for et udvalg er formuleret af udvalget selv. Der var
dog den holdning, at vi holder det enkelt, og at det ikke fremgår, hvem der konkret sidder i
et udvalg, da det jo som bekendt er principperne frem for personerne. Der er oprettet emailadresse for alle udvalg, og hvis der er udvalg, som pt. ingen medlemmer har, så går
mailen til FU, så den kan blive besvaret. Ved ikke at oplyse navne på udvalgsmedlemmer,
så sikrer vi også, at oplysningerne på hjemmesiden er aktuelle.
f) Mødelisteudvalg
Der bliver tilføjet og opdateret oplysninger om møderne. Hvis der er henvendelser fra ACA
medlemmer, som er gået forgæves, tager udvalget fat i mødet. Hvis der efter gentagne
forsøg ikke er kontakt, fjernes mødet fra Mødelisten.
g) Bogsalgsudvalg
Der er pt. ikke et etableret udvalg. Dog har et medlem fra det forrige udvalg tilbudt en
midlertidig løsning med at udlevere bøger i forbindelse med afhentning direkte fra lageret i
Hillerød: Se mere om den midlertidige ordning her.
h) Kontaktudvalg
Det kommer ca. 5 henvendelser pr. måned. Primært fra Nykommere.
i) Info-udvalg
Siden sidst har udvalget været med til ACA Danmarks Fødselsdagsfest.
j) Internationalt udvalg
Hasse har deltage i ACA UK International Convent i London i slutning af september 2018.
Læs hans rapport under bilag 2.

ABC og AWC 2019 bliver afholdt i Malmø i april måned. Der er behov for frivillige til service.
Der kommer et opslag herom på hjemmesiden.
Det bliver spændende at se hvor mange deltagere, der kommer. Alle ACA grupper kan
sende deres repræsentant til ABC. Dette står der også mere om på hjemmesiden.
k) H&I udvalget
Udvalget har ikke haft aktivitet mellem sidste og dette SGM.
l) ACA ferierejseudvalget
Udvalget har modtaget en masse positive tilkendegivelser, og der er pt. 7, som rejser
sammen til Tyrkiet i december.
m) ACA´s 30 års fødselsdagsudvalg
Festen var en stor succes, og der var mange fremmødte i løbet af hele dagen.
Det var som nævnt et overskud. Desuden afslog Kofoeds Skole at vi skulle betale leje, da vi
i sidste øjeblik blev flyttet til andre lokaler. SG besluttede dog, at vi – som tak – kunne
sende Kofoeds Skole kr. 500.
Det var ved festen opsat en liste, som interesserede kunne skrive sig op, til en kommende
fest eller lign. De personer skulle eftersigende have afholdt et møde.
Der var et ønske fra SG om et ACA Danmark får et egentligt konvent og ikke kun en
fødselsdagsfest. Da nærværende ad-hoc udvalg alene er nedsat til at afholde ACA’s 30 års
fødselsdagsfest, vil SG derfor kontakt dem, som i sin tid blev opstillet til udvalget, men
aldrig blev valgt, for at sikre, at et nyt udvalg formelt kan blive oprettet og medlemmerne
opstillet og valgt hertil.
n) 13. trin-udvalg, jf. referat fra SGM, aug. 2016 Punktet er slettet ved godkendelse af
dagsorden. (Det blev besluttet ved SGM i august 2019 at nedlægge dette udvalg.)
o) Afklaring af om ACA Danmark har opbrugt tilladelse til trykning af danske version af
Grøn Bog og Hvidt Hæfte, jf. referat fra SGM, aug. 2017 – Dette punkt afventer
Sekretærudvalgets oprydning af Yahoo-arkivet, hvor der måske vil dukke dokumenter op,
som kan bruges til at afdække, om vi endnu har mulighed for at trykke flere grønne bøger
og hvide hæfter med den kontrakt, som ACA Danmark i sin tid har indgået med Venner i
Helbredelse.
SG har tidligere besluttet at undersøge, om vi har opbrugt den licens til at oversætte og
trykke bøger, som vi i sin tid fik fra Venner i Helbredelse. Pia har fundet ud af, hvilket
trykkeri, som sidst trykte de grønne bøger. Joan indvilligede i at kontakte trykkeriet for at
høre, hvor mange kopier af Grøn bog, som ACA Danmark allerede har fået trykt.
8) Øvrige punkter (fra forrige SGM og indkommet siden). Diskussionspunkt.
a) Genopstilling vs. udskiftning på posterne i serviceudvalg – Dette punkt blev stillet ved
SGM, aug. 2017. Det blev ved SGM, aug. 2018 besluttet at udskyde punktet til november
2018. Der var dog ved fristen for indsendelse af forslag mv. til nærværende SGM (25. nov.
2018) ikke indkommet et konkret forslag.

FU påtager sig at formulere et konkret forslag til SGM i februar 2019. Det bør i den
sammenhæng ses på procedurerne for at melde sig til service, som pt. synes at være lidt
for komplicerede og dermed kunne være en hindring for service.
SG snakkede desuden om, at det er svært at finde frivillige til service. Jf. traditionerne, som
er i spil i forhold til at yde service, så bør det være tiltrækning fremfor agitation. Der virker
til at være en del uvidenhed omkring det at yde service. Det er ikke kun at åbne et møde,
lave kaffe eller være mødeleder. Så det fokus er vigtigt at have med hjem til møderne.
I Rød Bog er der flere afsnit om servicearbejde. Mange grupper mangler desuden en SGR,
og er derfor aldrig repræsenteret ved SGM. En SGR skal ikke kun bringe ønsker mv. fra
grupperne til SGM, men også informationer fra SGM tilbage til grupperne.
Desværre florerer flere usande rygter om SG, som det åbenbart er meget svært at mane i
jorden. Det er helt klart et sygdomstegn at sprede rygter og sladder.
SG diskuterede, hvad det er for en historie, vi fortæller hinanden. Der har været perioder
tidligere i SG’s historie, som ikke altid har været sund, men over de seneste 4-5 år er det
blevet vendt, og det skal vi være taknemmelige for. Men der kan ikke fremtvinges mere
helbredelse i servicearbejdet, end det som er til stede. Derfor er det vigtigt at
programmets oldtimere med en god portion følelsesmæssig ædruelighed fortsætter med
at være vedholdende med at yde service, særligt på ACA Danmark plan.
b) Bogsalgsudvalget – Et nyt funktionelt udvalg skal nedsættes. I forbindelse med SGM, maj
2018 har Ringsted gruppen vist interesse at stå for gruppen. Ved SGM, aug. 2018, oplyste
Ringsted gruppen, at de vil undersøge muligheder for lokaler til opbevaring.
Ringstedgruppen har tidligere nævnt, at de kunne være interesseret, men det er endnu
ikke helt afklaret. Dog har Joan fundet et lager i Hedehusene, som kunne muliggøre en
flytning af lageret dertil, hvilket bl.a. er en forudsætning for, at Ringstedgruppen vil påtage
sig opgaven. Prisen for lageret er desuden billigere, end det vi pt betaler for lageret i
Hillerød. Såfremt SG kan acceptere en flytning, så vil Joan og Peter gerne opstille til
Bogsalgsudvalget og kan således vælges i februar 2019.
c) Servicetelefonudvalget genoprettes – Forslaget er nærmere uddybet under bilag 1 (klik
her for at gå til bilag 1).
SG er enige om, at det er en rigtig god ide – et helt enkelt forslag – keep it simple. Det blev
besluttet at give Widar grønt lys til at starte op, som forslået, trods det at han ikke kunne
være til stede ved dette SGM, men først kommer til SGM i februar 2019.
9) Eventuelt
Carsten refererede kort fra Rød Bogs stafetten lørdag. Det var ca. 15-16 mennesker og en rigtig
god stemning.
Peter gjorde opmærksom på, at 12 Trins Podcast overvejer en 12 Trins Fællesskabsdag med
speaks om 1. trin. Kunne ACA være interesseret i at deltage. Det mener SG er en god ide.
Mikkel spørger om, der kunne være interesse for at lave ACA Traditions-workshop? Det var
der. Flere havde erfaringer fra andre fællesskaber, som kunne være til inspiration.

Mikkel har fået lov til at bruge materiale fra en workshop om at være sin egen kærlige
forælder, som en amerikansk ACA’er har afholdt ved AWC. En workshop, som Mikkel selv har
deltaget i. Hvis der er interesse herfor, vil Mikkel gerne afvikle workshops i stil med det, som
der blev holdt ved AWC. Det var der stemning for.
10) Fastsættelse af sted og dato for næste 2 (eller flere) SGM;
24. februar, 2019 – København – Forslag modtages gerne og kan sendes til Sekretærudvalget.
26. maj, 2019 – Fyn – Forslag modtages gerne og kan sendes til Sekretærudvalget.
25. august, 2019 – Sjælland – Niels undersøger om Holbæk gruppen har lyst.
24. november, 2019 - Jylland – Meldte Silkeborg sig? Ellers modtages forslag gerne og kan
sendes til Sekretærudvalget.
11) Kort evalueringsrunde
Et hammer godt møde. Dejligt møde og skønt at være tilbage. Dejligt og konstruktivt møde.
Fantastisk møde. Dejligt møde, vi kom godt rundt om emner. Tak for at støtte op om de
konkrete spørgsmål, som udvalget stiller, så der kan handles med fællesskabet i ryggen. Tak for
service og god ro og orden. Fortryder på ingen måde at have taget den lange vej til Silkeborg.
En spændende dag.
12) Afslutningsbøn og sindsrobøn.
Mødet blev afsluttet med bøn.

BILAG 1
Servicetelefonudvalget genoprettes
Forslagsstiller: Jeg hedder Widar, og jeg er et voksent barn. Jeg har været medlem af ACA i snart
19 år, har siddet i SGM og deltaget i utallige SGM møder - både som grupperepræsentant og
mødelisteansvarlig - i en længere periode ind til for omkring 6-8 år siden.
Jeg har lavet de 12 Trin i workshop og med sponsor, har arbejdet med Bradshaws bog “Rejsen
hjem” i workshop og er pt på vej gennem det gule trinhæfte med sponsor.
Historisk baggrund: For år tilbage havde ACA Danmark en servicetelefon, som interesserede og
nykommere in spe kunne benytte i forsøget på at få hjælp til deres sygdom. Telefonens nummer
var angivet på ACA’s hjemmesides forside og dermed let at finde.
Desværre var der en årrække, hvor udvalget omkring telefonen manglede medlemmer og senere
slet ingen medlemmer havde. En registrering af antal opkald pr år viste desuden, at nærmest
ingen forsøgte at nå ACA ad den vej. Derfor blev det på et tidspunkt besluttet at nedlægge
servicetelefonen. Dette skete i perioden, hvor jeg var aktiv i SGM sammenhænge.
I dag mener jeg, at det er en fejl ikke at have telefonisk mulighed for at få vejledning, hvis man,
som følelsesmæssigt syg, har brug for at vide mere om ACA, før man tager det store
frygtindgydende skridt og træder ind af døren til sit første møde. 5. tradition siger, at primærfokus
er det voksne barn, der stadig lider. Derfor mener jeg, at det er forkert ikke at holde alle
tilgængelige kanaler åbne.
Jeg vil således gerne opstille til udvalget, såfremt SG beslutter sig for at genoprette det. Jeg vil
gerne stå for det praktiske med at oprette telefonen og selv modtage opkald fra nykommere og
andre interesserede. Jeg vil også gerne gøre det alene i et stykke tid, hvis andre ikke melder sig.
Mit forslag går ud på at oprette et simpelt og billigt mobilabonnement - der er ikke behov for en
masse muligheder. Bare der kan ringes op og opkaldene kan viderestilles, så er det rigeligt.
Der skal ikke være tale om en 24-7 telefon. Telefonsvarer det meste af tiden med henvisning til et i
forvejen fastsat tidsrum på dagen, X antal dage om ugen. Hold det enkelt og overkommeligt.
Konkretisering af rammer:
- Mobilabonnement med mulighed for viderestilling etableres i ACA Danmark regi.
- Telefonsvarerbesked med henvisning til telefontider etableres.
- Fastsættelse af tidsrum og antal ugedage.
- X antal ACA medlemmer tilknyttes udvalget og varetager på skift efter indbyrdes aftale
bemandingen af telefontiden.
- Forslagsstiller opstiller til og vil gerne være tovholder i udvalget og sørge for at ovenstående
bliver iværksat.
Motivation for forslaget: Jeg kan godt huske, hvordan det var, at være nykommer og føle, at der
ikke var meget at gribe fat i inde i mig selv. Det er vigtigt, at ACA tilbyder så mange redningsbøjer
som muligt til de voksne børn, der stadig lider. Desuden er det en god mulighed for at udøve sit
12. trin og samtidig holde sin egen helbredelse ved lige.

Personligt hjælper det at tale med nykommere mig med at bryde min isolation og afvise min indre
negative stemme, der gerne vil fortælle mig, at jeg ikke har noget at byde ind med. Men det har vi
alle sammen. Os, der har været i programmet i noget tid. Vi har en erfaring ingen andre kan give
nykommeren. Vi kan hjælpe os selv ved at hjælpe andre. Det er ved at give helbredelse, at vi får
helbredelse.
Jeg har pga. af arbejde om søndagen ikke mulighed for at deltage i SGM 25.11.2018. Derfor denne
mail. Jeg forventer dog at kunne deltage ved SGM i København, 24.02.2019.

Tak for mig.

Bilag 2

Rapport fra Internationalt Udvalg, Hasse

Konvent i London 28. & 29. September
Sensommerens Europæiske konvent foregik i en gammel teatersal i Sct. Columba’s Church
i bydelen Knightsbridge. Jeg var (ydmygt beæret) blevet inviteret til at åbne konventet
med speak fredag aften, så jeg var spændt, da den internationale repræsentant for den
engelske intergruppe, Beryl, glad meddelte, at de nu havde solgt 200 billetter. Ud over at
fortælle min historie, fik jeg fredag lejlighed til at svare på mange spørgsmål om ACA
Danmark og 12-trinsarbejde i ACA. Interessen er altid stor omkring det danske fællesskab,
vores mange møder og flade struktur i ACA Danmark. Rent personligt var det også en
fantastisk dejlig oplevelse at få lov til at speake i London, jeg tør godt skrive, jeg aldrig har
oplevet at blive modtaget med sådan en varme før.
ACA vokser i hele Storbritannien og især de sidste fem år er det gået stærkt. Tilstede var
repræsentanter fra Irland, Skotland og Wales, som deltog i et internationalt ACA-event for
første gang. Det var derudover glædeligt at Formand for ACA’s Europæiske Komite,
danske Majbrit og Viceformand Jeffrey var mødt efter først at have aflyst deres og EC’s
deltagelse i konventet. I det hele taget var flere fra WSOs bestyrelse kommet til London:
Bill D (kasserer i WSO) fra USA holdt en rørende workshop lørdag med temaet Emotional
Sobriety. Med udgangspunkt i sin egen opvækst fortalte Bill, om de værktøjer han i dag
bruger til at holde sig følelsesmæssigt ædru. Jim B (Webmaster for adultchildren.org) også
fra USA fortalte om WSO hjemmesidens udvikling og hvordan de europæiske
intergrupper kan udvikle egne hjemmesider og håndtere anonymitet og tilstedeværelse på
nettet. Hermed anbefalet et besøg på www.adultchildren.org.
Majbrit og Jeffrey havde et indslag om arbejdet i den Europæiske Komite og inviterede de
tilstedeværende til at overveje service i EC.
Konventet i London var en klar succes både i forhold til fremmødte, stemning og indhold.
Det var præget af en pionerånd, som jeg tidligere har oplevet da den russiske intergruppe
holdt konvent og europæisk forretningsmøde i Moskva. Der er en særlig energi hos
intergrupper, der befinder sig i synlig fremgang og derfor har mange nye ACA’ere med i
fællesskabet.

Host Committee og Malmø
Efter ABC i april kom jeg med i WSO’s Host Committee, herfra kan jeg melde, at vi ikke
har fundet en vært for ABC & AWC 2020 endnu. Der har været ganske få bejlere til
værtsskabet, og de intergrupper som havde lagt billet ind har desværre fået kolde fødder.
Host Committee har derfor forsøgt at henvende sig direkte til intergrupper i områder, som
vi mener, kan udfylde rollen som værter, og det har foreløbig givet bid i Reno i Nevada,
USA. Intet er afgjort endnu, da andre intergrupper stadig kan nå at komme på banen. ABC
& AWC er de senere år vokset til begivenheder med hundredvis af deltagere, et
omfattende program og logistik. Det er derfor blevet et stort commitment og projekt for en
intergruppe at sige ja til værtskabet.
Husk at ABC & AWC afholdes i Malmø i april 2019. Der vil komme et opslag under
nyheder på hjemmesiden, hvor man kan melde sig til service i Malmø.
I kan kontakte Internationalt udvalg på internationaltudvalg@aca-danmark.dk
Mange ACA-hilsner
Hasse

