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Referat ACA Danmarks Servicegruppemøde (SGM) 
Tid: Søndag, den 31. maj 2020 kl. 13-16.30. 
Sted: Via Zoom. 
 

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). 
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 S blev valgt til mødeleder, Mikkel L blev valgt til ordstyrer, Annette JK blev valgt til 
referent, og Pia blev valgt til referent suppleant. 
 

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

- Carsten S, medlem af FU, Bogsalgsudvalget og Konventudvalget og SGR fra 
Silkeborggruppen, mødet har været lukket pga. covid-19.  

- Mikkel L, medlem af FU og Internationalt udvalg, samt adhoc groups i WSO regi og SGR fra 
fredagsmødet i Davids kirken, Koldinggade, København Ø, mødet har været lukket pga. 
covid-19. 

- Pia H, Kasserer for ACA Danmark og medlem af Økonomiudvalget og Mødelisteudvalget. 

- Annette JK, Webmaster for ACA Danmark og medlem af Hjemmesideudvalget, samt 
varetager pt. sekretærudvalgets opgaver, da udvalget pt. står tomt. 

- Carsten L, SGR for Holbækgruppen, mødet har været lukket pga. covid-19, men der har vist 
været Walk and Talk møder i små grupper. 

- Hasse, Medlem af Internationalt udvalg og FU, og har tidligere været medlem af 
Litteraturudvalget, som han netop har forladt, da han er blevet valgt til formand for 
Europakomiteens Litteraturudvalg. 

- Mette, SGR fra Søborggruppen, lille gruppe med fast kerne af medlemmer. Har online 
møde med 4-5 deltagere. Det fysiske møde må først åbne igen til august, har kirken oplyst. 

- Rudi, SGR fra Mandemødet i Roskilde, før covid-19 lock-down, ca. 10 pr gang. Har haft 
afholdt Zoom møder i stedet for. Der har også været oprettet et ekstraordinært zoom 
møde, som nu gøres permanent. 

- Widar, medlem af Telefonudvalget. 
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4) Godkendelse af dagsorden og tidsplan for mødet. 

Dagsordenen og tidsplanen for mødet blev godkendt med følgende tilføjelse. 

 

Forslag om, at FU køber en ACA Danmark Zoom konto til en årlig betaling på ca. kr. 1.000, som 
kan bruge til udvalgsmøder, almindelige møder mv., hvilket blev sat ind som pkt. 8.f. 

 

Der blev holdt 2 pauser af 10 minutters varighed, kl. 14 og 15.10. 

 

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

Referatet blev godkendt. 

 

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 

 

Der var ikke nogen, der havde meldt sig til udvalget. 

 

7) Status/orientering fra SU. 

a) Kasserer/Økonomiudvalget 
Status beholdning kr. 114.000. 
Jan M, som er valgt til kasserersuppleant, og Pia har været i banken, så også Jan M kunne 
få adgang til vores bankkonto. Men reglerne for foreningskonto er blevet ændret, så nu er 
der krav om at få oplyst, en liste over foreningens bestyrelse, samt foreningens CVR nr. 
Der blev delt lidt erfaringer med CVR og foreningsforpligtelser. Her og nu kan man sige, at 
FU, som jo består af valgte medlemmer, kan agere som ACA Danmarks bestyrelsen udadtil i 
forhold til banken. På sigt bør vi arbejde for, at vi formelt finder ud af, hvilken 
konstellation, vi præcis ønsker. Det ser også FU nærmere på. Dog fandt SG det vigtigt, at 
Pia og Jan M kan gå videre med banken. SG var enig om, at vi derfor må lade FU gå videre 
med oprettelse af et CVR nr. til ACA Danmark. FU kan så på deres næstkommende måde 
konstituere sig med de roller, som en bestyrelsen skal have; formand, kasserer (hvilket vi jo 
allerede har i Pia) og sekretær), forude to medlemmer uden portefølje. 
 

 
b) Forretningsudvalget 

FU har taget initiativ til at få indkøbt en Zoom konto, foreløbigt for en måned. Det er vores 
Webmaster, som administrerer den. Der har ikke været afholdt møder, men dette bliver nu 
nemmere, nu hvor vi har en Zoom konto, så FU i hvert fald mødes en gang mellem hvert 
SGM. FU finder ud af at få konstitueret sig i forhold til diskussionen under pkt. 7, a. 
FU består af Pia, Mikkel, Hasse, Carsten S og Joan. 
 

c) Sekretærudvalget 
Udvalget står pt. tomt. Dog hjælper Annette JK til ved at passe udvalget opgaver på vegne 
af SG, i form af at sende dagsordener og referater ud, samt passe SG’s e-mailkonto. 
  

d) Litteraturudvalget 

mailto:sekretaer@aca-danmark.dk
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Hasse er netop trådt ud af udvalget, da han har så mange andre opgaver nu han er blevet 
valgt ind som ny formand for Europa Komitéens litterturudvalg. Der er dog gang i 
oversættelsesarbejdet, hvor vores oversættere Tine og Jimmy pt. er i gang med at 
oversætte The Laundry List Workbook. Annette JK har oversat nogle foldere siden sidste 
SGM, som dog skal korrekturlæses. Hasse vil hjælpe med at følge aktuelle 
oversættelsesarbejder til dørs, inden han træder ud af udvalget. Det er ikke klart, hvem der 
så vil repræsentere Litteraturudvalget ved SGM. Der skal sikre, at SG og udvalget har 
kontakt, så status op arbejdet kan videregives ved SGM. 
Hasse kunne i øvrigt oplyse, at der er kommet nye regler, som foreskriver, at man for at 
kunne købe litteratur skal have CVR nr. Dermed kan vi undgå at betale importskat. Den 
forestående bestillingen af Rød Bog, vil Hasse gerne gå videre med. Dog er den Layouter, 
som WSO har brugt er stoppet. Derfor ligger det nye optryk af Rød Bog pt, stille, indtil der 
er fundet en ny layouter. Med det nye optryk får vi bl.a. et stikordsregister, samt 
præciseret nogle oversættelse (se desuden pkt. 8.d). 
  

e) Hjemmesideudvalget 
Udvalget har ikke har haft afholdt møder siden covid-19 lockdown. I nedlukningsperioden 
overtog webmaster opdatering af mødelisten. 
  

f) Mødelisteudvalget 
Det var ikke yderligere end det, som allerede var nævnt under pkt. 7, e. Pia nævnte, at 
Mødelisteudvalget bør ikke være selvstædigt udvalg, da det er en del af 
hjemmesidefunktionen. Derfor giver det ikke mening, at denne hjemmesidefunktion 
figurerer som et selvstændigt punkt, men at Webmaster giver en samlet status for alt vedr. 
hjemmesiden. 
 

g) Bogsalgsudvalget 
Der er stort set ikke solgt noget litteratur siden covid-19 lockdownen, da møderne har 
været lukket ned. Der er ekstraordinært blevet solgt en enkelt pakke til en privatperson. 
Der er oprettet en indkøbskonto hos WSO, så vi nu kan indkøbe litteratur med den rabat, 
som Intergrupper kan få. 
Bestilling af de mønter, som er i restordre er ikke kommet videre. Der arbejdes på at 
afholde faste møder over Zoom. Derudover ses der på at opdatere bestillingslisten, samt 
hvorvidt vi skal tilbyde en gruppeopstartspakke, og hvad en sådan pakke skal indeholde? 
Der blev gjort opmærksom på, at der på hjemmeside kan hentes alle relevante tekster inkl. 
udkast til mødeguide med henblik på opstart af grupper. Bogsalgsudvalget vil sende et 
konkret forslag om gruppeopstartspakke, som kan behandles af SG eller FU. 
 

h) Kontaktudvalget 
Der har været få henvendelser bl.a. vedr. zoommøder. Folk er blevet henvist til 
hjemmesiden. 
 

i) Infoudvalget 
Der har grundet covid-19 ingen aktiviteter været. Dog håber udvalget på at kunne deltage 
ved Møns Folkemøde i august. Men selvfølgelig kun, hvis det er muligt i henhold til 
myndighedernes retningslinjer. 
 

j) Internationalt udvalg 



 

 

4 

 

Der har været afholdt online ABC i år, grundet covid-19, som Mikkel og Hasse deltog i. AWC 
blev også afholdt virtuelt. Det var en succes, og der deltog ACA’ere fra hele verden, hvilket 
ikke er tilfældet, når der er tale om fysisk ABC og AWC. Dog har aflysningen af det fysiske 
ABC og AWC kostet fællesskabet en del penge, da alt var betalt. Generelt er økonomien i 
ACA WSO dog god. 
Der var ca. 120 delegerede til ABC fra hele verden. Der var deltagelse af over 1100 
deltagere på AWC, ca. 70 danske ACA’ere deltog i AWC. Der er desuden opstået en lang 
række online møder sfa. covid-19, som afvikles på engelsk. Mange af dem vil helt sikkert 
bestå, også når mange fysiske møder åbner op igen.  
Hasse er blevet valgt som ny formand for Litteraturudvalget i ACA’s Europa Komité. 
Mikkel har overvejende deltaget i WSO board møder samt i to ad hoc udvalg under WSO 
litteraturudvalget om Spiritual inclusion og Concepts of service. 
Der ligger bla. links til to summaries fra ABC, hhv. dag 1 og dag 2, på denne side: 
https://acawso.org/category/abc-2020/. Her kan man se, hvad ABC diskuterede og 
besluttede. Referatet vedtages dog først på næste ABC i 2021. 
Derudover er der PP-slides fra AWC på denne side: 
https://acawso.org/2020/04/25/workshop-slide-decks-from-2020-aca-world-convention/ 
De forskellige sessions, som blev afholdt ved AWC blev opdateret og de vil, når de er 
færdigredigeret, vil de kunne købes via ACA WO shoppen. 
 

k) Servicetelefonudvalget 
Der er ikke sket mere i udvalget, men nyheden om CVR nr., som diskuteret under pkt. 7.a, 
gør det muligt for udvalget at vælge den løsning, som er bedst. Nemlig en reel 
erhvervstelefon. 
 

l) Konventudvalg 
Udvalget har gjort sig en række overvejelser, og vil afholde et møde, hvor følgende skal 
diskuteres: 
1. Overvejelser om Sted? (Er der en aca gruppe på Sjælland der er ”tilmeldt” kommunen 
som forening? Der evt kan låne skole eller anden kommunal bygning?). 2. Ideer til møder 
(Almindelige delingsmøder?  Speaks? Workshops, Indledning med tema/emne? F.eks 
traditioner? Inspiration fra AWC 2019, Workshop om Kærlig forældre /Indre barn?). 3. Kan 
vi holde 1 eller 2 dage allerede i efteråret? 4. Socialt arrangement? 5. Skal vi kalde det 
Konvent, Landsmøde eller andet? Hvad er forskellen evt.? 6. Opdatering af vores ”side” på 
hjemmesiden. Beskrivelse af udvalget og hvad det arbejder med. Opfordring om service. 
 
Udvalget kunne godt bruge flere medlemmer. 
 

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. 

https://acawso.org/category/abc-2020/
https://acawso.org/2020/04/25/workshop-slide-decks-from-2020-aca-world-convention/
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FU har ikke fået udformet et forslag, hvorfor SG besluttede, at udskyde punktet til SGM i 
august 2020. 
 

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. 
/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. 
 
SG besluttede, at udskyde punktet til SGM i august 2020. 
 

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. 
 

Carsten er allerede opstillet og valgt til udvalget, men af tidsmæssige årsager ved tidligere 
SGM, har vi ikke nået formelt at tage beslutning om at oprette udvalget. 

SG besluttede at oprette udvalget. 

  

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, 

https://www.aca-danmark.dk/links/
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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. 

 

Søborggruppen havde misforstået forslaget og var derfor bekymret over, at ACA 
sindsrobønnen (kaldes også The People version of the serenity prayer) skulle træde i stedet 
for den Sindsrobøn, som normalt bruges ved møderne, og som stammer fra AA. 

Intet kunne være mere forkert. Der er tale om, at den oversættelse af bønnen, som 
fremgår af side 422 i SRB, ikke er i overensstemmelse med den engelske version. Hasse 
kunne oplyse, at den nuværende danske oversættelse er en korrekt oversættelse af en 
tidligere version af den engelske bøn. Den engelsk bøn er efterfølgende blevet ændret. 
Denne ændring er ikke kommet med i den danske oversættelse. I forbindelse med at vi skal 
have genoptrykt SRB, vil vi naturligvis have den bedst mulige oversættelse af den engelske 
bog.  

FU har så diskuteret den rette oversættelse, og ovennævnte forslag skal mere ses som 
udtryk for den diskussion, som FU har haft. 

Alle grupper er selvstyrende og bestemmer derfor selv, hvilke bønner de vil bruge ved 
møderne. Dog bliver ACA sindsrobønnen mere og mere brugt i udlandet, ofte i 
kombination med AA’s sindsrobøn.  

 

SG blev enige om, at 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.”, bedst gengiver 
den engelske tekst, hvor denne oversættelse vil komme med i det nye optryk af SRB. 

 

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 
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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.” 

 

SG besluttede, at udskyde punktet til SGM i august 2020. 
 

f) Forslag om, at FU køber en Zoom konto til ACA Danmark til en årlig betaling på ca. kr. 
1.000. 

 
Under covid-19 har behovet for online møder vist sig at være stort. Men en konto kan også 
bruges til mange andre ting, fx afholdelse af speakermøder, workshops, 
serviceudvalgsmøde, samt alm. ACA møder. Der er behov for at snakke videre om, hvem og 
hvordan det skal foregå helt præcist, fx kunne søndag eftermiddag reserveres til 
servicearbejde (SGM og udvalgsmøder). 

Hvis man har spørgsmål om den nye Zoom konto, kan man skrive til acasgonline@aca-
danmark.dk. Der vil komme nærmere information om denne mulighed på hjemmesiden.  

Forslaget blev vedtaget af SG. 

Under punktet blev der stillet forslag om, at SGM fast afholdes på Zoom fremover, så man 
ikke behøver at rejse langt for at deltage, hvilket vil blive taget op som punkt på næste 
SGM.  
 

 

9) Fastsættelse af sted og dato for næste 2 (eller flere) SGM  
30. august 2020 - Sjælland – Værtsgruppe er Holbækgruppen – afhænger dog af covid-19 
situationen. 
22. november 2020 - Jylland – Værtsgruppe er Silkeborggruppen. 

28. februar 2021 – København – Interesserede grupper kan melde sig som værtsgruppe ved 
skrive til sekretaer@aca-danmark.dk.  

30. maj 2021 – Fyn – Interesserede grupper kan melde sig som værtsgruppe ved skrive til 
sekretaer@aca-danmark.dk. 

 

10) Eventuelt  
Der var ikke noget til dette punkt. 
 

11) Kort evalueringsrunde  
Godt og konstruktivt møde. Vi var ikke så mange, men det kan evt. skyldes, at det er 
pinsesøndag. Formatet har fungeret godt, og der er bestemt mulighed for at tænke Zoom ind i 
kommende SGM. Foretrækker dog det fysiske møde. Der var et ønske, at statuspunkterne 
kunne foreligge skriftligt fx en måned før SGM, så det er muligt at sætte sig nærmere ind i 
tingene. Der bliver generelt brugt meget tid på statuspunkterne, da der ofte bliver diskuteret 
ting, og at den tid, der går med det, går ud over punkterne (forslagene) under pkt. 8, som er et 
diskussionspunkt. Det blev varslet, at ville blive udarbejdet et forslag inden næste SGM, som 
ville forsøget at se på dette. 
 

12) Afslutningsbøn og sindsrobøn 
Mødet blev afsluttet med bøn.  

mailto:acasgonline@aca-danmark.dk
mailto:acasgonline@aca-danmark.dk
mailto:sekretaer@aca-danmark.dk
mailto:sekretaer@aca-danmark.dk
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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 
 
 
 
 


