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Referat ACA Danmarks Servicegruppemøde (SGM) 
Tid: Søndag d. 26. maj 2019 kl. 13-16.30. 
Sted: Ryes Café, Ryesgade 105, 2100 København Ø 
 

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). 
Frank bød velkommen på vegne af Nykommermødet om fredagen i Ryes Cafe, som var vært 
ved SGM. 

Der 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. 
Carsten fra Silkeborg blev valgt til mødeleder. Gitte blev valgt til ordstyrer. 
Annette og Tanja skrev referat. 

 

3) Kort navnerunde med navn og gruppetilhørsforhold samt nyt fra ACA-grupperne (kort).  
Carsten, SGR fra Holbæk-gruppen. 

Gitte, SGR fra søndagsgruppen i Lindevangskirke. 

Mikkel, medlem af Forretningsudvalget og Internationalt udvalg, samt SGR for fredagsgruppen 
i Koldinggade. Mellem 15-25 pr. gang, god stemning og alle serviceposter er besat. 

Patricia, Gæst. 

Frank, SGR fra Fredagsmødet i Ryes Café. Der er mange nye, mangler sponsorere. 

Tanja, opstillet til Sekretærudvalget. 

Annette, webmaster for ACA Danmark og medlem af Hjemmesideudvalget. 

Widar, på valg til Telefonudvalget. 

Peter, medlem af Info-udvalget og Bogsalgsudvalget. 

Joan, medlem af Forretningsudvalget, Info-udvalget, Bogsalgsudvalget og Kontaktudvalget. 

Charlotte, SGR fra Roskildegruppen. En del nykommere, i gns. 8 stk. 

Nanna, SGR for grupperne i Aalborg. Det går godt i begge gruppe, i gns. 5-7.  

Hans Henrik, gæst 

Carsten, medlem af Bogsalgsudvalget og SGR for Silkeborg-gruppen, lille gruppe, svingende 
deltagelse. 
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Deltagere, som kom senere: 

Mikkel, Gæst. 

Hasse, medlem af Forretningsudvalget, Internationalt udvalg og Litteraturudvalget. 

 

4) Godkendelse af dagsorden og tidsplan for mødet. 

Annette gjorde opmærksom på, at det reviderede dagsorden, som blev sendt ud til grupperne 
og udvalgsmedlemmer, ikke var blevet rettet i forhold til linket til dagsordene på hjemmeside. 
Men hun forklarede, at ændringerne – foruden angivelse af mødested - bestod i en ændring i 
forhold til pkt. 6, idet Carsten ikke havde trukket sin opstilling til Fødselsdagskonventudvalget, 
hvorfor punktet om samme udvalg under pkt. 8 alligevel ikke udgår. 
Herefter blev dagsordenen godkendt. Det blev besluttet af holde to pauser af 10 minutters 
varighed kl. 14.00 og kl. 15.10. 
 

5) Godkendelse af referat fra sidste SGM (24. februar 2019). 

Godkendt. 
 

6) Opstilling/Valg til Serviceposter (herunder føl/suppleant). 

- Sekretærudvalg – Tanja kan vælges. 
 

Tanja ønsker at trække sig. Men vil gerne fortsætte med at hjælpe til med at skrive referat 
som føl. Som hun så lærer organisationen bedre at kende indefra, kan hun måske på sigt 
stille rigtigt op til posten. 

 

- Forretningsudvalget – Anette Ø, som havde vist interesse for at opstille, har efterfølgende 
valgt at trække sin opstilling tilbage grundet nye og endnu uafklarede arbejdsforhold. 
 
Carsten (fra Silkeborg) stillede til udvalget på mødet. SG kunne støtte opstillingen, og 
Carsten kan dermed vælges næste gang. 
 

- Servicetelefonudvalget – Widar og Eva-Marija kan vælges. 
Kristian, som lod sig opstille på SGM i februar 2019, har efterfølgende valgt at trække sin 
opstilling tilbage af personlige årsager. 
 
Widar blev valgt. Eva-Marija var ikke til stede, men kan vælges ved næste SGM. 
 

- Bogsalgsudvalget – Joan, Peter og Carsten (fra Silkeborg) kan vælges 
 
Joan, Peter og Carsten blev valgt. 
 

- Infoudvalget – Victor kan vælges. 
 

Victor var ikke til stede, men kan vælges ved næste SGM. 
 

- Litteraturudvalget – Alice opstiller. 
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Alice var ikke til stede. Det er en forudsætning for opstilling og valg, at man møder op. Det 
skal inden næste SGM afgøre, om Alice reelt ønsker at stille op. 
 
Patricia stillede op til udvalget på mødet. SG kunne støtte opstillingen, og Patricia kan 
dermed vælges næste gang. 
 

- ACA Fødselsdagskonvent – Carsten (fra Silkeborg) kan vælges. De, som derudover havde 
vist interesse for udvalget, har efterfølgende valgt at trække deres opstilling. 
 

Carsten blev valgt.  

Gitte stillede op til udvalget på mødet. SG kunne støtte opstillingen, og Gitte kan derfor 
vælges ved næste SGM. 
Joan tilbød at hjælpe til som praktisk gris, men kan dog ikke tilbyde at stille op til udvalget. 

 

- H&I-udvalget – Kåre opstiller. 
 
Kåre var ikke til stede, men kan opstilles ved fremmøde på næste SGM. 
 

- Hjemmesideudvalget – Frank opstiller. 
 
Frank blev valgt.  
 

Der blev i forbindelse med dette pkt. snakket om, at vi bør ændre vores procedurer for at blive 
medlem af serviceudvalgene. 

Frank og Mikkel tilbød at formulere et forslag til SGM i august, om hvordan man blive medlem 
af et serviceudvalg og hvordan strukturen kan være. I ACA WSO sammenhæng, kan alle 
interesserede uden videre være med i udvalg (committees). Udvalgene vælger selv en formand 
(chair), som typisk er en med erfaring inden for udvalgets arbejdet. 

 

7) Status/orientering fra SU. 

a) Kassérer/Økonomiudvalget 
 
Kassereren var ikke til stede, men havde sendt en rapport: 
Saldo er lige nu 52.056 kr. Det nye bogdepot koster 385 kr. om måneden, og 
Bogsalgsudvalget får udlæg til porto i et vist omfang. Vi skylder ca. 22.000 kr. for de danske 
meditationsbøger svarende til 2900 Euro, hvoraf halvdelen skal afregnes først i august, 
sidste halvdel senest i november. Råt set bringer betalingen for bøger os ned på 
råderummet på de 30.000 kr., men da betalingen falder i to rater, er der lidt at gøre godt 
med, måske 10.000 kr., max. 15.000 kr., for vi jo forventer indtægt af de nye bøger.  

 
Mikkel fortalte, at udlæg for International Udvalgs deltagelse i ABC i Malmö er dækket. 
 
Den økonomiske situation understreger vigtigheden af 7. tradition og gruppernes 
indbetaling af overskud, så vi ikke kommer under det af SG besluttede økonomiske 
råderum. 
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b) Forretningsudvalget 
 
De fleste opgaver i FU klares via e-mail. Særligt har der være aktivitet om bestilling af 
litteratur – den danske meditationsbog i samarbejde med Internationalt udvalg. 
 

c) Sekretærudvalget 
 
Annette, som trådte ud af udvalget ved sidste SGM, vil stadig være behjælpelig med at 
opstille dagsorden, sende det ud, samt skrive referat ved de møder, hun deltager i. 
Men der skal gøres en indsat for at finde nye medlemmer til udvalget. Et opslag til 
hjemmesiden skal gøre opmærksom på, at udvalget af tomt, og at der søges efter nye 
medlemmer til service. 
 

d) Litteraturudvalget 
 
Udvalget var ikke til stede ved afviklingen af dette punkt.  Men de har knoklet for at få den 
danske oversættelse af Meditationsbogen klar. Derudover har de fået oversat 
stikordsregisteret til den Røde Bog til dansk. SG takker for deres service. 
 
Det blev snakket om, hvorvidt Litteraturudvalget har en plan for det videre 
oversættelsesarbejde, da der er mange folderen, som det kunne være godt at få oversat.  
Litteraturudvalget har tidligere nævnt, at de nu vil se på oversættelse af the Laundry List 
Workbook. 
Patricia, som stillede op til udvalget, ønsker at arbejde med opdatering af det Lille Hæfte. 
 
Der var forlydender om selvbestaltede oversættelsesaktiviteter af foldere, som ikke foregår 
i regi af Litteraturudvalget. Dette strider imod 4. tradition. Der blev gjort opmærksom på, 
at der er en litteraturpolitik i ACA, som skal følges. Al ACA litteratur er omfattet af 
copyright. Oversættelsesarbejdet skal derfor forgå i regi af Litteraturudvalget. Så kontakt 
Litteraturudvalget, hvis du har lyst til at yde service i forhold til oversættelse fx af foldere 
og stil op til udvalget.  
 

e) Hjemmesideudvalget  
 
Der er siden sidste SGM tilkøbt en Back-up og Restore pakke til hjemmesiden, vores 
database og e-mails efter aftale med FU til 16 kr./mdr.  
Lidt statistik: Vi har i perioden 24. februar 2019 – 25. februar 2019 har 48.726 besøgende 
på vores hjemmeside fra i alt 152 lande. Den 15. marts 2019 var den dag, med flest 
besøgende, nemlig 1.426. Computer vs. Mobil ratioen er 82% mod 18%. De 14.146 af 
samtlige besøgende er fra PC’ere eller mobiler fra Danmark. I snit har vi haft ca. 155 danske 
besøgende pr. dag. 
Overflytning af filer fra det gamle Yahoo-arkiv er i gang. Det er en langsom proces, da 
mange filer er lagt uhensigtsmæssigt ind på Yahoo-arkivet, fx et dokument på i alt ti sider 
ligger som 10 individuelle pdf-filer. 
ACA WSO’s webmaster har tilbudt os, at vi kan få et plugin, som gør det muligt at få dagens 
tekst fra Meditationsbogen op hjemmesiden. Vi kan selv ændre teksten til dansk. Annette 
ønskede at få SG holdning til dette tilbud, særligt i forhold til, om det kunne påvirke salget 
af den danske oversættelse af Meditationsbogen. SG var positiv, og Annette og Frank vil gå 
videre med det. 
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Der blev spurgt til, om vi i Danmark kunne få en tilsvarende ordning med at få dagens tekst 
på dansk via email, som man kan få på engelsk. Det kunne ikke afgøres på mødet, og er 
umiddelbart ikke omfattet af tilbuddet fra ACA WSO’s webmaster. Det må 
Hjemmesideudvalget tage med i prioriteringen af deres andre opgaver. 
 
Der blev også mindet om, at man kan tilmelde sig nyhedsbrevet The Traveller, som 
udsendes hver måned. Hvert kvartal får man sammen med The Traveller også 
nyhedsbrevet Comline. 
Se mere her: https://www.aca-danmark.dk/det-sker-i-aca/acanyhedsbreve/ 
 

f) Mødelisteudvalget 
 
Siden sidste SGM er der starter et nyt mandemøde op i Roskilde. Et møde i Odense har 
flyttet lokale. To møder har skiftet mødedag (et møde i Herlev og onlinemødet). 
 
WSO har opfordret til, at Intergrupperne kan stå for opdateringen af møder på den 
internationale mødeliste, så denne er retvisende. Det vil foregå ved en bulkopdatering med 
de vigtigste oplysninger. 
 
Med 5. tradition in mente, så bør de møder, som ikke længere eksisterer, i hvert fald blive 
slettet fra den internationale mødeliste. I henhold til 4. tradition, så er møderne 
selvstyrende og bør sådan set selv stå for det. Men den sidste halvdel af traditionen siger 
også ”undtagen i sager, som angår andre grupper og ACA som helhed”. At der er korrekte 
oplysninger om aktuelle møder, vedrører derfor ACA som helhed. SG beder derfor 
Mødelisteudvalget om at kontakte WSO webmasteren og høre ham, hvilke oplysninger han 
i så fald skal brug for at kunne lave en bulkopdatering af de danske møder. 
 
Annette og Pia arbejder på at få færdiggjort to vejledninger om hhv. oprettelse af 
møder/grupper på den internationale mødeliste, samt opdatering af eksisterende møder. 
De vil forhåbentlig også være en hjælp til at sikre, at de danske møder også er opdateret på 
den internationale mødeliste. 
 

g) Bogsalgsudvalget 
 
Udvalget er i fuld gang i Ringsted og har desuden et minilager i Silkeborg. Der er brugt 
meget tid på at få sendt Meditationsbogen ud til grupperne. Der vil komme en lagerstyring 
med antal bøger, så vil blive præsenteret ved hver SGM. Dette værktøj skal hjælpe med til 
at få bestilt ny litteratur i god tid, før vi løber tør.  
Beholdningen er ved SGM i dag: 

Store Røde Bog 212 

Det gule arbejdshæfte 380 

Styrkelse af Min Helbredelse 900 

Big Red Book – Jubilæumsudgaven 9 

The Yellow Work Book 54 

The Laundry List Work Book 56 

Det Lille Hæfte 732 

Diverse foldere Ikke optalt 

https://www.aca-danmark.dk/det-sker-i-aca/acanyhedsbreve/
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Desuden samarbejdes der med både kassereren om fakturaer og betaling af porto, samt 
med webmaster om opslag på hjemmesiden og opdatering af bestillingslister. 
Udvalget planlægger at få lagt rapporter op udvalget side på hjemmesiden. 
 

h) Kontaktudvalget 
 
Ca. 1 henvendelse pr. uge. 
 

i) Infoudvalget 
 
Var på CPH 12 i marts. Skal til Stevns træf og til Holbæk Sundhedsdag i juni. Til sidstnævnte 
vil Infoudvalget invitere Holbækgruppen med til at stå i ACA boden. Udvalget deltager også 
i Ringstednatten i aug./sep. 
De lokale ACA grupper kan altid foreslå events, som Info-udvalget kan deltage i. 
Desværre ønsker AA Konventet ikke, at ACA deltager i år. 
 

j) Internationalt udvalg 
 
Der arbejdes på rapporten fra ABC og AWC, som vil blive lagt på hjemmesiden, samt sendt 
ud til grupperne, når den er klar. 
På siden: acawso.org ligger alt vedrørende ABC og rapporter mv. Det er tilgængeligt for 
alle. 
 
Mikkel fremhævede følgende fra ABC: 

 11 personer er nu medlem af Board of Trustees (bestyrelsen). Det eneste medlem, som 
ikke er amerikaner eller canadier, er Majbrit fra Danmark, men hendes serviceperiode 
udløber om et år. Majbrit sidder også som Chair i den Europæiske Komité. Denne post 
udløber også om et år. Så der er ønske om, at en ny europæer vælges ind. 

 Den afgående WSO Kasserer, Bill D, berettede på ABC, at mængden 7. tradition er 
steget, men der kommer stadig ikke nok ind. Således har ACA WSO kun penge til 1-2 
måneders faste udgifter. Der er ønske om at få det op på 6-9 mdr. Det kan derfor ikke 
understrege nok, hvor vigtigt 7. tradition er. 

 I forhold til Europæiske Komité er der behov for nye kræfter. Der skal udtænkes en ny 
struktur, så som bestyrelse og komitéer. I år ligger det årlige Europæiske Konvent i 
Minsk i Hviderusland, 27. juli 2019. Her skal der vælges nye medlemmer til bestyrelsen. 
ACA Fællesskabet starter op i mange nye europæiske lande, så erfaringen med ACA 
service er begrænset. Det er udfordrende arbejde.  

 
Internationalt udvalg ønsker at deltage i det årlige Europæiske Konvent i Minsk, da det er 
vigtigt for det fremtidige europæiske ACA service arbejde, og de vurderer, at rejse og leve 
udgifterne hertil vil holde sig under 10.000 kr., som ACA Danmark har til rådighed. 
SG støttede, at International Udvalg deltager i Minsk.   
 
Afslutningsvis mindede Mikkel igen om, at der i henhold til ACA Store Røde Bog er 
mulighed for at afholde ACA Teen møde. Der er også en WSO ACA Teen Committee. Mikkel 
har en masse materiale herom, hvis der interesse. 
 

k) H&I udvalget 
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Udvalget menes at være tomt pt. Se desuden pkt. 8, c. 
 

l) ACA ferierejseudvalget 
Udvalgets eneste medlem (Anette Ø) har grundet nye og endnu uafklarede arbejdsforhold 
valgt at trække sig fra udvalget. 
 
Udvalget var ikke repræsenteret. Se desuden pkt. 8, a. 

 
m) Servicetelefonudvalget 

 
Widar er i proces med at finde det rigtige abonnement. Det skal kunne understøtte 
viderestilling til medlemmer af udvalget, og gerne så det kan ses, at det er ACA 
Servicetelefonen, der er blevet ringet til. Det vil blive afklaret inden næste SGM, formentlig 
med FU. 
Desuden vil Widar kontakte AA og NA for at høre om deres erfaringer om at drive en 
servicetelefon. 
 

8) Øvrige punkter (fra forrige SGM og indkommet siden). Diskussionspunkt. 
 
a) Forslag om nedlæggelse af ACA Rejseudvalget 

Der er indkommet to uafhængige forslag om at nedlægge ACA ferierejseudvalget. De to 
indkomne forslag fremgår af bilag 1, hhv. del 1 fra Gitte og del 2 fra Holbæk-gruppen. 
 
Del 1 fra Gitte kan du læse her. 
 
Del 2 fra Holbæk-gruppen kan du læse her. 
 
Der blev fremlagt argumenter for, hvorfor udvalget bør nedlægges. Se desuden de to 
forslag i bilag 1. Det er trinarbejdet og det at blive vores egen kærlige forældre, som bør 
være i fokus, samt fokus på det voksne barn, som stadig lider, altså 5. tradition. Desuden 
blev der ved opslag i flyer og opslag på hjemmeside henvist til det hotel, som man kunne 
på bo. Det menes at være en overtrædelse af 6. tradition. 
 
At give ACA’ere mulighed for at rejse sammen er på sin vis meget beundringsværdigt. Det 
skal jo ikke hedde sig, at vi ikke kan hygge os sammen socialt og på den måde kommer ud 
af isolationen. Men hvad vi gør privat, har ikke noget med ACA at gøre. 
 
Hvis en gruppe har lyst til at arrangere en rejse eller andre arrangementer, så kan de altid 
gøre det. De er også velkommen til at invitere andre grupper/ACA’ere. At man som enkelt 
personer ønsker at gøre noget, hvortil der inviteres andre fra ACA, gør det ikke til et ACA 
arrangement. Det er privat. 
  
Det bør således som min. være grupper, som via gruppesamvittigheden kan tage 
beslutning om at arrangere arrangementer og evt. invitere til det, og ikke enkelt person. På 
den måde forvirrer vi ikke nykommere eller fjerner fokus fra programmet og 
helbredelsesværktøjerne.  
 
SG besluttede af nedlægge udvalget. 
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b) Det foreslås at der stiftes et ACA Fødselsdagskonvent-udvalg: 
1) OPSTILLING TIL UDVALGET: Se pkt. 6. 
2) TIDSPUNKT FOR AFHOLDELSE: Afholdelse fast hvert år, 3. weekend i august måned 

(ændres kun såfremt lokaler ej kan bookes), næste gang 17/8 – 2019. 
3) NAVN TIL BEGIVENHEDEN: ACA Fødselsdagskonvent 
4) STED: Afholdes fast på Kofoed Skole (såfremt den ej kan bookes: Lindevang Kirken / 

Frederiksberg). 
5) ØKONOMI – UDLÆG: At udlæg til afholdelse af fødselsdagen fremadrettet bliver fastsat 

til kr. 10.000,- 
6) ØKONOMI – DELING AF OVERSKUD: Deling af overskud fordeles 50/50 mellem ACA 

Danmark og fødselsdags konventet. Konventet råder herefter selv over de 50 % (af 
overskuddet) og sigter fremadrettet efter at blive økonomisk selvfinansierende. 
Overskud opbevares altid hos ACA/kasseren. 

 
SG afviser at oprette et ACA Fødselsdagskonventudvalg. Men henvisning til beslutningen 
om at nedlægge ACA Ferierejseudvalget, så kan navnet Fødselsdagskonventudvalg igen 
være misvisende og forvirre nykommeren. Til gengæld var der ønsker om at stifte et ACA 
Konventudvalg eller ACA Landkonventudvalg.  
 
Desuden fandt SG det uhensigtsmæssigt, at have et fast afholdelsestidspunkt og sted. Der 
bør tages højde for andre landes eller komitéers konventer eller træf.  
 
Carsten (fra Silkeborg) vil til næste SGM komme med et konkret forslag herud forslag til 
økonomi. 
 
Der er en rigtig god skabelon at gå ud fra og lade os inspirere af, nemlig Annual World 
Conference, som netop har været afholdt af ACA Sverige. 
 

c) Det foreslås at, at H&I-udvalget lægges ind som et underudvalg under Infoudvalget 
Dette forslag blev stillet på SGM den 24. februar 2019. 
 
Internationalt i ACA WSO ligger H&I udvalget under Info-udvalget. Derfor hører det 
naturligt til der. 
Forslaget blev vedtaget. 

 

9) Fastsættelse af sted og dato for næste 2 (eller flere) SGM;  
25. august, 2019 – Sjælland – Holbæk gruppen er vært. 

24. november, 2019 - Jylland – Silkeborg gruppen er vært.  
23. februar, 2020 – København – Forslag modtages gerne og kan sendes til Sekretærudvalget. 

24./31. maj, 2020?? – Fyn – Forslag modtages gerne og kan sendes til Sekretærudvalget. 

 

10) Eventuelt  
 
Mange af de workshops, som blev afholdt på Annual World Conference, blev optaget, og vil 
komme til salg som downloads på ACA WSO’s shop. Når de er klar, vil der komme et opslag 
herom på hjemmeside. 
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Carsten (fra Silkeborg) foreslog, at ACA Danmark afviklede en paneldiskussion på Stevns (et 
pop-up møde) om indtryk fra AWC, og ville høre, om der var stemning herfor. SG mente, at det 
umiddelbart ville kræve, at ACA’ere, som havde deltaget i AWC også deltog på Stevns, hvilket 
ikke var sikkert. 
 
Joan har tænkt på at lave en fælles bestilling af den sorte t-shirt Worth it, som er fundraiseren 
til næste ACA ABC og AWC i Florida i 2020. Hvis man er interesseret i det, så kontakt Joan. 
 
Mange af vores foldere er forældede. Peter fra Bogsalg er lidt i tvivl om det overhovedet er 
okay at sende dem ud. SG beder Peter om at tage kontakt til Litteraturudvalget herom. 
 

11) Kort evalueringsrunde  
 

Godt møde. Tak for service. Dejligt at vi er så mange, som arbejde for at bringe budskabet 
videre. Har nydt dagen i dag. God ro og orden. Glad for at have deltaget. Tak for seriøs debat. 
Forrige møde var lidt mere anspændt, men set i lyset var det nødvendigt. I dag har tonen 
været fin og respektfuld. God mødeledelse. Tak for at være en god familie. 
 

12) Afslutningsbøn og sindsrobøn. 

 

Det blev bedt og mødet afsluttede i god ro og orden. 
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Bilag 1 til pkt. 8.c – Forslag om nedlæggelse af ACA Rejseudvalget 
 
Del 1 fra Gitte 
 
Hej ACA Servicegruppe 

 

Jeg skriver fordi jeg er blevet præsenteret for foldere med rejser til Tyrket i ACA regi, når jeg har været til forskellige 

møder i Kbh. Da jeg nu også ser det annonceret på ACA's hjemmeside - endda med opfordring til at komme med idéer 

til nye ACA arrangerede rejser, bliver jeg nødt til at reagere, da jeg ser det som et brud på flere af vore traditioner: 

 

5. tradition: Hver ACA-gruppe har kun ét hovedformål: at bringe budskabet videre til det voksne barn, som stadig 

lider. 
 

6. tradition: En ACA gruppe bør aldrig yde økonomisk støtte eller låne ACA-navnet ud til noget beslægtet formål eller 

noget fremmed foretagende for at penge-, ejendoms- og prestigespørgsmål ikke skal afled os fra vort egentlige formål. 

 

Der står i annonceringen, at der er mulighed for møder, men der ikke et udarbejdet program, som fortæller, at det er det 

der er formålet. Selv om et sådan var udarbejdet, mener jeg stadig ikke, at det er det vi gør i fællesskabet - arrangerer 

rejser. Noget andet er, hvis ACA medlemmer på privat basis vælger at tage afsted på rejse sammen... 

 

Jeg vil med baggrund i ovenstående appellere til servicegruppen om at overveje om den mener, at ACA-navnet skal 

forbindes med rejser?, og om det er det, som vi vil præsentere nykommerne for på vores møder? - at en del af 

vores løsning er, at vi rejser sammen. 

 

Min intention er at bidrage til at vi hjælper hinanden til at passe på vores fællesskab, og gør opmærksom, når vi fjerner 

vores fokus fra vort egentlige formål, hvilket jeg oplever i dette tilfælde. Efter min mening, kan det kun gå for langsomt 

med at få fjernet opslaget på hjemmesiden og få stopppet uddelingen af brochurer. 

 

Venlig hilsen 

Gitte, ACA 

 
 

Del 2 fra Holbæk-gruppen 
 

Kære servicegruppe 

I Holbæk-gruppen onsdag kl. 19:00 foreslår vi at, rejseudvalget i ACA nedlægges, pga. brud på flere traditioner. 

Se vedhæftede bilag. 

Med venlig hilsen 

Holbæk-gruppen 

 
Bilag fra Holbæk-gruppen er indsat herunder: 
 
”Begrundelse  
Hvorfor det efter Holbækgruppens opfattelse er i strid med traditionerne. 
 
5. Tradition: Hver gruppe har kun ét hovedformål – at bringe budskabet videre til det voksne barn der 
stadig lider. 
 
Citat fra ”Den røde bog” side 510  
 
AT FORSTÅ FEMTE TRADITION 
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AA-programmet lærte tidligt at fælleskabet bør gøre én ting godt i stedet for at gøre mange ting dårligt. 
ACA har indtaget den samme holdning. Selv om vi støtter alsidigheden i vort fællesskab og opfordrer til, at 
man tager de nødvendige chancer for at opnå personlig vækst, forbliver fællesskabets fokus det samme. Vi 
bringer budskabet videre til andre og undgår distraherende ting, som kunne aflede grupperne fra vort 
eneste formål. Enhver gruppebeslutning må til syvende og sidst besvare dette spørgsmål: ”Bidrager den 
beslutning, gruppen er i færd med at træffe, til at bringe ACA-budskabet videre?” 
 
Når vi holder os til vores hovedformål – at bringe budskabet videre til dem, der stadig lider – undgår ACA at 
blive indblandet i udenforstående sager. Nogle af sagerne kan forekomme betydningsfulde, mens andre er 
åbenlyst politiske eller kontroversielle. Vi har lært, at selv de ædleste sager kan aflede ACA fra dets eneste 
formål. 
 
6. Tradition: En ACA-gruppe bør aldrig støtte, finansiere eller låne ACA-navnet ud til noget beslægtet formål 
eller noget fremmed foretagende, for at penge-, ejendoms- og prestigespørgsmål ikke skal aflede os fra 
vort hovedformål. 
 
Citat fra ”Den røde bog” side 515 øverst 
 
Vi lægger ikke navn til nogen sag eller noget formål, uanset hvor ædelt eller værdigt det måtte være. Vi 
hverken tilslutter os eller tilbyder ACA’s navn til nogen terapeut, læge, hospital, behandlingsprogram, 
medicinalfirma eller institut. Vi giver ikke ACA’s støtte til nogen lovgivning, nogen pædagogisk indsats mod 
vold i hjemmet eller noget forretningsforetagende, uanset hvor ædelt eller gode de er. Vi er hverken for 
eller imod disse sager. Vi har ét hovedformål, som det er udtrykt i Femte Tradition. 
 
AT FORSTÅ SJETTE TRADITION 
 
ACA er et fantastisk program, ikke?  Ville det ikke være storartet at udvide ACA og få nogle ACA-
rådgivningscentre? Måske kunne vi lave hospitaler for folk, der kommer sig over voldelige forhold? Vi 
kunne endda danne nogle politiske aktionsgrupper for at tvinge vore lovgivere til at vedtage love, der kan 
løse den slags forholdsproblemer. Nu vi er ved det, hvorfor så ikke bare redde hele verden? Vi forfladiger 
hverken ACA-programmet eller nogen af disse sager med bizarre påhit. ACA er et modent program ved 
livets frontlinje, hvor det tilbyder ægte håb til nogle af verdens hårdest kvæstede mennesker. Vi tøver ikke 
med at påstå, at ACA er gennemprøvet. Vi har været det sidste håb for mange voksne børn, men vi kan ikke 
gøre alt for alle mennesker. Vi er et fællesskab af voksne børn i helbredelse. Det er vores fokus. 
 
Citat fra ”Den røde bog” nederst side 515 
 
Som enkeltpersoner kan mange af os give meget til ikke- ACA-formål, og mange af os gør det også. Vi giver 
frivilligt vores tid og bidrager til en udenforstående gruppe som enkeltpersoner. Problemet opstår, hvis vi 
forsøger at identificere disse formål med vores ACA-gruppe. 
 
7. Tradition: Enhver ACA-gruppe bør klare sig selv økonomisk og afslå bidrag udefra. 
 
Citat fra ”Den røde bog” side 521 nederst 
 
Syvende Tradition minder os også om vores behov for at betale for os selv som gruppe og som fællesskab. 
Selv om det er ædelt at afslå store gaver fra kilder udefra, kan vi ikke forvente, at andre skal betale for os 
på gruppeplan. 
 
Eksempel nr. 1  
Der sker noget uforudset på en rejse arrangeret i ACA-regi. ACA skal nu bruge tid og ressourcer på at løse 
problemstillingen, så det ikke opstår på en senere rejse. Hermed er fokus blevet fjernet fra ACA’s 
hovedformål, nemlig at bringe budskabet videre til det voksne barn der stadig lider. Vi er også pludselig 
blandet ind i udenforstående sager (5.Tradition) 
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Eksempel nr. 2 
Nogle rejse deltagere opfører sig uhensigtsmæssigt på en rejse. Måske spredes der rygter? Måske kommer 
det ud i pressen?  Hermed er ACA-navnet ude i en sammenhæng, hvor det ikke høre hjemme. (6.Tradition) 
Fokus er også fjernet fra ACA’s egentlige formål. (5.Tradition) 
 
Eksempel nr. 3 
Folk ”melder” sig ind i ACA udelukkende med det formål at rejse billigt.  Dermed mister ACA sit fokus og sit 
hovedformål, og budskabet kommer i anden række. (5. Tradition) Det er et problem, hvis ACA identificeres 
med rejser i stedet for med det egentlige formål. At købe rejser til en specielt billig ACA-pris, er imod 7. 
Tradition, idet vi som gruppe ikke modtager rabatter (bidrag udefra). 
 
Konklusion: 
ACA bør holde fokus på sit hovedformål. Derfor bør der efter Holbæk-gruppens opfattelse ikke være et 
rejseudvalg i ACA-regi, om end tanken er nok så god.” 

 


