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Dagsorden til ACA Danmarks Servicegruppemøde (SGM) 
Tid: Søndag, den 31. maj 2020 kl. 13-16.30. 
Sted: Via Zoom.us – Nærmere information følger. 
 

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). 
 

2) Valg af mødeleder, ordstyrer, samt en referent og/eller referentsuppleant, hvis 
Sekretærudvalget er helt eller delvist fraværende ved mødet. 
 

3) Kort navnerunde med navn og gruppetilhørsforhold samt nyt fra ACA-grupperne (kort).  

 

4) Godkendelse af dagsorden og tidsplan for mødet. 

 

5) Godkendelse af referat fra sidste SGM (23. februar 2020). 

 

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

- Sekretærudvalg – OBS udvalget er pt. tomt, og der er behov for min. 1, helst 2 nye 
sekretærer. Spørgsmål vedrørende opgaverne i Sekretærudvalget kan stilles til den afgåede 
sekretær, Annette på sekretaer@aca-danmark.dk 

 

7) Status/orientering fra SU. 

a) Kasserer/Økonomiudvalget 
 

b) Forretningsudvalget 
 

c) Sekretærudvalget 
 

d) Litteraturudvalget 
 

e) Hjemmesideudvalget 
 

f) Mødelisteudvalget 
 

mailto:sekretaer@aca-danmark.dk


 

 

2 

 

g) Bogsalgsudvalget 
 

h) Kontaktudvalget 
 

i) Infoudvalget 
 

j) Internationalt udvalg 
 

k) Servicetelefonudvalget 
 

l) Konventudvalg 
 

8) Øvrige punkter (fra forrige SGM og indkommet siden). Diskussionspunkter. 
 
a) Forslag om ændring af procedurer for medlemskab af serviceudvalg  

Ved SGM i maj 2019 bad SG Mikkel og Frank om at udarbejde et forslag om, hvordan man 
blive medlem af et serviceudvalg og hvordan strukturen kan være. 
Mikkel kunne ved SGM i august 2019 oplyse, at der pt. pågår et arbejde i den Europæiske 
Komite, hvor der snakkes om netop denne problematik, som vi her i Danmark kan høste 
erfaringerne af, hvorfor SG besluttede at afvente dette arbejde, før der indsendes forslag 
til vores egne procedurer. Ved SGM i februar 2020 trak Frank sig fra arbejdet. Det blev 
besluttet, at FU på deres næste møde vil formulere et forslag, som efterfølgende kan 
forelægges SG. 
 

b) Forslag om fremtidige retningslinjer for, hvad der kan slås op på ACA Danmarks 
hjemmeside  
Som webmaster for ACA Danmark står jeg ofte i et dilemma i forhold til at skulle afklare, 
hvad der kan slås op på hjemmeside. Derfor mener jeg, at SG én gang for alle bør beslutte, 
hvad der kommer på hjemmeside, og hvad der ikke gør. Jeg foreslår derfor følgende 
kriterier, som skal være opfyldt for at opslag kan komme på hjemmeside: 

 Nyheder mv. fra ACA WSO. 

 Nyheder mv. fra ACA Danmark (SG eller serviceudvalg). 

 Nyheder vedr. danske ACA grupper (fx. opstart af ny gruppe) eller grupper, som 
inviterer til et ACA relateret arrangement med et element af helbredelse, herunder 
vedligeholdelse af mødelisten. 

 Nyheder vedr. træf / konventer, hvor ACA Danmark deltager, enten på gruppeplan 
eller ved et serviceudvalg.  

 Workshops efter Store Røde Bog, Gult hæfte, The Laundry List Workbook, eller 
andet ACA WSO godkendt materiale. 

 Invitationer fra ACA fællesskaber i andre lande til træf mv. 

 Tekster fra ACA WSO godkendt litteratur, fx Rød Bog, Meditationsbogen. 
 
Jeg foreslår desuden, at siden ”Anbefalet læsning” på vores hjemmeside bliver slettet. Den 
er ikke ændret på siden 2012, og er næppe et udtryk for opdateret relevant litteratur i 
forhold til voksen barn/indre barn problematikken: https://www.aca-
danmark.dk/litteratur/anbefalet-laesning/ 
samt, at links til andre 12 trins fællesskaber fjernes fra vores hjemmeside. 
https://www.aca-danmark.dk/links/, da det ikke er ACA's opgave at reklamere (agitere?) 
for andre 12 trins fællesskaber. 

https://www.aca-danmark.dk/links/
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/Indsendt af Annette, webmaster for ACA Danmark, medlem af hjemmesiden udvalget. 
Punktet blev indsendt til og diskuteret ved SGM februar 2020, hvorfor der henvises til 
referatet herfra. 
 

c) Forslag om oprettelse af et nyt serviceudvalg: Nyhedsbrevsudvalget (Se bilag 1) 
Ved SGM i november 2019, blev det foreslået, at der oprettes et udvalg/servicefunktion 
der tager sig af udsendelsen af ACA Danmarks Nyhedsbrev. Ved samme møde blev det 
pointeret, at Hjemmesideudvalget kun kan påtage sig den tekniske side af nyhedsbrevet i 
forhold til oprettelse af mailliste server, teknisk vedligehold og implementering i forhold til 
hjemmeside. Der henvises til referatet fra SGM i november 2019 og februar 2020. 
  

d) Forslag om ændring af den danske oversættelse af ACA sindsrobønnen 

I FU er den danske oversættelse af ACA sindsrobønnen, som den fremgår af side 422 i SRB, 
blevet diskuteret. Der er enighed om, at den nuværende oversættelse ikke helt er i 
overensstemmelse med den engelske tekst (side 424 i BRB). 
 

Den engelske ACA Sindsrobøn Den nuværende danske oversættelse 

God, grant me the serenity to accept the people I 
cannot change, 

the courage to change the one I can, 

and the wisdom to know that one is me. 

Gud, giv mig sindsro til at acceptere den person, jeg 
ikke kan ændre, 

mod til at ændre den person, jeg kan, 

og visdom til at vide, hvem af disse person jeg er. 

 

FU har vendt følgende ændring af den danske oversættelse af ACA sindsrobønnen 
(ændringerne i forhold til den nuværende oversættelse er markeret med fed og kursiv): 

 Ny dansk oversættelse Forslagsstiller 

Forslag A Gud, giv mig sindsro til at acceptere de mennesker jeg ikke kan ændre, 

mod til at ændre den jeg kan, 

og visdom til at vide, at det er mig. 

Pia 

Forslag B Gud, giv mig sindsro til at acceptere de mennesker jeg ikke kan ændre, 

mod til at ændre det menneske jeg kan, 

og visdom til at vide, at det er mig. 

Pia 

Forslag C Gud, giv mig sindsro til at acceptere de mennesker jeg ikke kan ændre, 

mod til at ændre den jeg kan, 

og visdom til at se, at det er mig. 

Mikkel 

 

I forhold til forslag C har Mikkel argumenteret for forslagene. Se mere i bilag 2. 

 

e) Forslag om at oprette et Slack-forum til ACA Danmark. 

SG har tidligere talt om mulighederne ved at bruge Slack-forum i forbindelse med 
servicearbejdet i ACA Danmark. Mikkel L. har indsendt et forslag til formel beslutning: 

”Jeg tilbyder gerne at oprette det, samt udarbejde retningslinjer for det (lukkede fora til 
FU, udvalg, rettigheder, åbne fora for alle interesserede osv.). Jeg har rimelig stor erfaring 
med brugen af det fra servicearbejde internationalt, hvor ACA WSO bruger det som 
arbejdsredskab for service. Hvis nogen har erfaring med at administrere det, sig endelig til. 

Jeg tror det kan styrke vores fællesskab og lette informationer til og fra grupper og 
individer betydeligt.” 

 

9) Fastsættelse af sted og dato for næste 2 (eller flere) SGM  
29. august 2020 - Sjælland – Værtsgruppe er Holbækgruppen.  
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22. november 2020 - Jylland – Værtsgruppe er Silkeborggruppen. 

28. februar 2021 – København. 

30. maj 2021 – Fyn. 

 

10) Eventuelt  
 

11) Kort evalueringsrunde  
 

12) Afslutningsbøn og sindsrobøn 
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Bilag 1 ACA Nyhedsbrev 

Først og fremmest om service i ACA. 
 
Redaktion: 2-3 stykker 
 
Udgivelsesfrekvens Ca. midt mellem SGM møderne, dog juli udgivelse lidt før. 
15.1 - 15.4 – 1.7 – 15.10, Deadline 14 dage før udgivelse. 
 
Form/opsætning Simple form, som email (ikke print venlig nødvendigvis) – abonnement via 
hjemmesiden. 
 
Indhold - meget korte ”nyheder”  
 
Eksempler: Highlights fra seneste SGM, Highlights fra WSO og WSO EC hjemmesiderne, 
meddelelser fra SGM/serviceudvalg, ACA grupper, events /opreklamering af ACA arrangementer 
mv. efter samme retningslinjer som materiale på hjemmesiden. 
 
Alle i ACA kan indsende forslag til indhold, ACA’er, Aca grupper, serviceudvalg og SGM mf. 
 
Et oktober nummer udgivet 15.10 kunne indeholde: 

- Konventudvalg nedsat på seneste SGM 

- Åbent for registrering til ABC/AWC i april 2020 Florida 

- Åbent for ACA grupper forslag til afstemning på ABC deadline 30. nov. 

- Events Rødbogsstafet i Silkeborg 23. nov. Nyt møde på Nørrebro 

- Næste SGM 24. Nov.  Deadline for forslag 27. okt. 
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Bilag 2 - Nyoversættelse af ACA Sindsrobønnen til dansk 
 
Som flere andre, kunne jeg godt ønske mig en anden oversættelse af ”The ACA Serenity Prayer”, 
da jeg ikke mener, at den nuværende oversættelse i SRB eller SMH er helt vellykket, som den er: 
Gud – giv mig sindsro til at acceptere den person jeg ikke kan ændre, 
mod til at ændre den person jeg kan, 
Og visdom til at vide, hvem af disse personer jeg er. 
 
Mit forslag bygger på, hvad jeg har hørt brugt til diverse møder (ingen af dem brugte den 
nuværende oversættelse), samt hvad der sprogligt er forsvarligt, samt hvad der fungerer rytmisk 
for mig. 
 
Her er mit forslag: 
På engelsk lyder ACA Serenity Prayer: 
  
The ACA Serenity Prayer: 
God, grant me the serenity to accept the people I cannot change 
The courage to change the one I can  
And the wisdom to know that one is me. 
 
Derfor er der i mine øjne problemer med både 1., 2. og 3. linje i oversættelsen. Mit forslag til 
oversættelse er: 
 

ACA Sindsrobønnen: 
 
Gud, giv mig sindsro til at acceptere de mennesker jeg ikke kan ændre 
Mod til at ændre den jeg kan 
Og visdom til at se, at det er mig  

 
Alternativer: 
Gud, giv mig sindsro til at acceptere de mennesker jeg ikke kan ændre 
Mod til at ændre den jeg kan 
Og visdom til at se/vide, at det menneske/den person er mig 
 
Begrundelse: 
Der er fire hensyn at tage, for mig at se: 
1. Korrektheden af en oversættelse 
2. Hensynet til at det er en bøn og derfor skal være anvendelig og god rytmisk/sproglig 
3. Hensynet til kendte former og  
4. ACA som program med selvstændigt fokus 
Første linje: 
- I den første linje optræder pt. en bindesteg, som jeg tænker, er anvisning til at sætte bønnen an. 
Jeg synes oversættelsen børe være mere tekstnær og have et komma, som i originalen. Pausen 
efter ”Gud” kender de fleste mødeledere allerede og er en mundtlig tradition, der videregives. 
Den synes jeg ikke hører til i oversættelsen. 
 
- I første linje optræder der på engelsk flertalsformen ”the people I cannot change”. Den del 
ønsker jeg bibeholdt og ikke ændret til ental – ved ental misser bønnen pointen med forskellen 
mellem andre mennesker (alle de andre) og mig (den ene). Ved at holde oversættelsen i flertal – 
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”de mennesker” – fokuseres der netop ikke bare på én person, men på alle andre. Den eneste, jeg 
kan ændre, er mig selv. ACA’s SRB taler om, at voksne børn ofte har træk af medafhængighed. Et 
generelt karaktertræk overfor andre mennesker og relationer, ikke bare en enkelt hist og her. 
Medafhængigheds-perspektivet understreges af flertalsformen (at det er i relation til alle 
mennesker, at pointen er vigtig), der så også følger det engelske bedre. ”People” kan betyde både 
folk, personer og mennesker. Jeg synes ordet menneske er mere personligt (sic!) og dækker over 
mere end bare ”person” (persona). Menneske til menneske. Eller som Kierkegaard sagde , at vi er 
”Menneske foerst…” 
 
Anden linje: 
Som i linje tre, mener jeg ikke at ”den person” behøver at være der. Den engelske tekst siger ”that 
one”, som der kan henvises til med et simpelt ”den” (underforstået person). 
 
Tredje linje: 
Den tredje er den mest problematiske, da den oprindelige oversættelse udvider og ændrer teksten 
signifikant. Jeg synes heller ikke det fungerer så godt rytmisk. Pointen er, at jeg er det menneske, 
jeg kan ændre.  
- Jeg synes, at ordet ”vide” bliver en anelse for rationelt – ”to know” kan have flere betydninger, 
som ”knowing”; genkendelse, forståelse, erkendelse, indsigt, der går udover ordet viden. At bruge 
ordet ”at se” ligger sig op ad den oprindelige AA Sindsrobøn (”se forskellen”). Her dækker ordet 
”se” også overfor betydninger som indse/vide/forstå/fornemme. 
- Jeg foretrækker at holde anden del af sætningen simpel, også her; ”at det er mig”. Helt korrekt 
skulle ”that one” oversættes til ”den ene/det menneske/den person”, men det ænder og udvider 
betydningen lidt på dansk. At nøjes med ”det” peger fint tilbage til sidste sætning, som den 
engelske tekst også gør. 
- Hvis der skal tilføjes yderligere, foretrækker jeg ordet ”menneske” (i både første og tredje 
sætning), frem for ”person”, da ordet ”menneske” er mere kærligt og helt i mine ører. 
 
I kærlig service, 
Mikkel L 
 
Frederiksberg, d. 30. april, 2020 
 
 
 
 


