
Intergruppemøde Odense ved Domkirken den 12.-2.-2011 kl. 14:30-16:15 
 

 
 
 
 
Deltagere: Lars, Kate, Poul B., Sara, Helle, Trine, Bjarne T., Kirsten B., Kirsten, Lissie, Frank, 
John og Niels. 
 
Mødeleder(Sara), ordstyrer(Trine), kaffebrygger(John) og referent(Niels). 
 
Ad 1: Velkomst ved Sara 
 
Ad 2: Formål: 

• Oplæsning af AA`s formålserklæring 
• Intergruppens formål: ” Intergruppe Odense er et forum, hvor AAère kan mødes og 

udveksle erfaringer mellem AA grupperne i Odense samt nedsætte udvalg, der tjener 
fællesskabet i Odense. Det primære formål med Intergruppen i Odense er at støtte AA 
grupperne i Odense til at bringe budskabet videre til alkoholikeren, som stadig lider. 

 
Ad 3 og 4: Præsentationsrunde og orientering fra grupperne. Tilfredshed med de enkelte 
grupper vi kommer i. Lars gjorde opmærksom på, at mandemødet om tirsdagen een gang om 
måneden har speak og fælles spisning efter mødet. Kvindegruppen om søndagen er i sin opstart og 
endnu ikke registreret på mødeliste. Der blev ikke givet udtryk for grupper, der har specielle 
samlede aktiviteter i forhold til samfundet eller den lidende alkoholiker. 
 
Ad. 5: Aktiviteter: 
 
Hvilke aktiviteter har der været i Odense? /redegørelse: Mona og Bjarne T har i en kort periode 
haft kontakt til OUH, men uden det store held. Her og nu ingen aktivitet her. Bjarne redegjorde for 
”Lægekuverter.” Han talte varmt for dem og redegjorde kort om indhold. De kan købes endnu for 
10 kr. pr. kuvert. John supplerede positivt med brug af dem, men effekten ikke synlig. Så vidt vides 
ingen organisering fra grupper i Odense her og nu. 

 
Igangværende aktiviteter/redegørelse: Bill havde lovet at indlede om Åben Info, men måtte 
desværre melde afbud pga. sygdom. Han bad os i stedet læse Åben Infos formål op. Det gjorde 
Niels (Formål vedlagt referat). Kirsten, Helle, Bjarne og John supplerede kort om Åben Info, som 
fungerer.  Bred enighed om ikke at blande Intergruppe og Åben Info sammen. Jf. formål. 

 
 Sara har fået en fod indenfor på ambulatoriet i Bjergegade. Et par gange om uge sidder hun                    
  med ved kaffekomsammen med 5-8 ”klienter” Det er i projekt ”Netværket”. Sara gav udtryk                                 
  for, at der kunne blive mulighed for udvidet aktivitet her. 
 



Kirsten B. redegjorde for telefonvagt og kontaktpersonordningen. AA`s telefonvagt er åben     
hver dag fra 8-24. Herefter telefonsvarer. Der er tilknyttet 70 + afløsere. En typisk vagt på 2-5 
timer. Der er lige nu 1, ja 1 fra Fyn. Der kræves fastnet for at blive telefonvagt. Mht. 
kontaktpersonordningen, som telefonvagterne benytter til henvisning, er der på landsbasis 6 – 700 
(25 afløsere). På Fyn er der 40 tilknyttet ordningen. Bjarne T. kunne supplere Kirstens oplæg og 
pegede på, at det måske var tiden at få fremskaffet sedler til de enkelte grupper med opfordring til at 
blive kontaktperson.  
 
Forslag til nye tiltag: 
 
Bred enighed om at holde det enkelt og i første omgang holde fast i få tiltag. 
 

• Odense Universitetshospital (OUH): Flere ønskede at genetablere en kontakt med OUH. 
Et lille udvalg vil forfølge det: Kirsten B, Niels og John.(kontaktpersoner) De vil afholde 
første møde den 24.-2. kl. 19:00 og her planlægge strategi. 

• Benyttelse af dagspressen til synliggørelse.  Ud fra devisen: ”Anonym, men ikke usynlig” 
havde flere indlæg - erfaringer og ideer i den anledning. Helle vil gerne engagere sig i det 
(kontaktperson). Sara vil gerne understøtte med eventuelle referencer. 

• Ambulatoriet.  Sara (kontaktperson) har ikke lige nu brug for at supplere, men hun håber, at 
kontakten bliver mere intensiv. Helle interesseret i så fald. Lissie og Bjarne T gav udtryk for 
muligheden af at invitere personale til AA speakermøde. Både Bjarne T. og Poul B. havde 
ønske om aktivt at øge intensiteten i forhold til ambulatoriet. 

 
Ad 6: Næste møde i Intergruppe Odense lørdag den 14.-5.-2011 kl. 14:30 i      
          menighedslokalerne ved Domkirken. Forslag til punkter/emner til dagsorden til  
           Intergruppemøde den 14.-5.-2011 modtages fra grupperne inden 1.-4.-2011 på : 
           aainraad.od@gmail.com 
Ad 7: Evt. Trine havde fremskaffet 10 eksemplarer af henholdsvis ”Servicehåndbog 2010” og              
          ” Strukturhåndbog 2009” til fri afbenyttelse. Trine fremviste ligeledes et eksemplar af pjecen:  
          ”AA – gruppen – Hvor alting starter.” Den koster 25 kr. og må være et must for enhver  

gruppe. Derfor også Intergruppen.  

                            Afslutning med Sindsrobønnen.                                 
 

            Vedlagt: Åben Informations formål. 
Der indkom 146 kr. i hattepenge, som John afleverer til gruppen ved Domkirken. 
 

På vegne af mødet – efter bedste evne referat ved Niels 
 

       



 
 
 
 


