Til mødelederen:
Er der en nykommer til mødet, så vær opmærksom på at læse højt og tydeliget. Det er mødelederens
ansvar at bryde ind, hvis der er larm, tumult eller overdreven lang deletid eller ved en påvirket persons
tilstedeværelse.

Mødestruktur for ACA-LGBT mødet kl. 19.00 online
Velkomst

Velkommen til ACA møde for bøsser, lesbiske, biseksuelle og
transkønnede. Mødet er online og er ikke restriktivt Det varer til kl. 20.
Dette møde lukkes kl. 19.05 for at mødet forstyrres mindst muligt.
Forretningsmøde
Der afholdes forretningsmøde d sidste torsdag i måneden og næste
forretningsmøde er torsdag den…
Jeg vil opfordre til at deltage på forretningsmøderne, hvor alle har
indflydelse på møderne i ACA foregår. Og hvor vi vælger emner for
næste måneds møder. Forretningsmøderne starter umiddelbart efter
selve mødet.
Nykommere
Er der nogen til deres første ACA-møde, der vil præsentere sig med
fornavn?
Mødelederen og alle
der deltager på mødet Er der nogen der er til deres første møde i denne her grupper?
Hvis der er en nykommer tilstede:
ønsker nykommeren
Vi anbefaler at du/I kommer til 5-6 forskellige møder, både her og i
velkommen
andre grupper, inden du/I bestemmer dig/Jer for, om ACA er noget for
dig/jer. Du/I er velkommen til at blive efter mødet og få svar på
eventuelle spørgsmål.
Er der en der vil besvare eventuelle spørgsmål efter mødet?
Formålsparagraf
Formålsparagraf oplæses af mødelederen
Problemet
Er der en frivillig, der vil læse Problemet?
Præsentationsrunde
Vi vil nu tage en præsentationsrunde, hvor vi siger vores navn og kort
fortæller, hvordan vi har det lige nu og ikke hvorfor.
Et øjebliks stilhed
Nu vil jeg bede om et øjebliks stilhed, for at minde os om hvorfor vi er
her. Derefter fremsiger vi i fællesskab ACA-sindsrobønnen:
Gud, giv mig sindsro
til at accepterede mennesker jeg ikke kan ændre,
mod til at ændre den jeg kan,
og visdom til at se det er mig.
Tak
Praktiske
Dette er en emne/tringruppe. Vi har en talerunde, der begynder med
den første, der tager ordet og derefter går talerunden rundt efter
bemærkninger
håndsoprækning. Man kan dele om ugens trin/emne, eller hvad man
har på hjerte og man er også velkommen til blot at lytte. Vi henstiller til
at vi giver plads så alle til mødet har mulighed for at dele. Kl. 20.55
lukkes der for talerunden.
Påmind om
Under mødet taler vi til os selv, for os selv og om os selv. Vi afbryder
ikke, kommenterer ikke og giver ikke gode råd. Jeg vil minde om
gruppeansvarligheden: At man viser hensyn og ikke forstyrrer mødet
unødvendigt.

Dagens trin/emne
Mødeafslutning
7. tradition

12. tradition
Meddelelser
Gruppeansvar

Løsningen
Løfterne

Dagens trin/emne læses op af mødelederen og der åbnes for
talerunden.
Klokken er nu 20.55 og jeg vil begynde mødeafslutningen. Hvis nogen
har en sidste kort bemærkning, er der dog tid til det.
Jeg vil minde om 7. tradition: Vi er selvforsynende og afslår bidrag
udefra. Frivillige bidrag kan sendes til vores kasserers mobilepay
29809086. Bidrag går til gruppens arbejde og til arbejdet i
Servicegrupperne.
Jeg vil også minde om 12. tradition: Anonymitetsprincippet: Hvad der
er sagt, set og hørt her, skal blive her og i vore hjerter.
Er der nogen meddelelser til gruppen?
Jeg vil gøre opmærksom på gruppeansvaret og henstille til, at man
møder lidt før mødet, så man kan starte til tiden og bliver mindst
muligt forstyrret.
Tjek om der mangler mødeleder til det næste møde.

Er der en frivillig, der vil læse løsningen?
Er der en frivillig, der vil læse løfterne?
Afslutnings bøn
Jeg lægger min hånd i jeres.
Og sammen kan vi gøre det, vi ikke kunne gøre alene.
Der er ikke længere en følelse af håbløshed.
Vi behøver ikke længere være afhængige af vores ustabile viljekraft.
Vi er sammen nu.
Og rækker vore hænder ud efter en kraft og styrke større end vores.
Og mens vi holder hinandens hænder,
Finder vi en kærlighed og forståelse ud over vores vildeste drømme.
Gud, giv mig sindsro.
Til at acceptere de ting, jeg ikke kan ændre.
Mod til at ændre de ting jeg kan.
Og visdom til at se forskellen.

