
Intergruppemøde Odense ved Domkirken den 14.-5.-2011 kl. 14:30-16:00 
 
 

 
 
Deltagere: Trine, Kirsten B, Sara, Bjarne T og Niels. 
 
Mødeleder: Sara. Ordstyrer+ kasserer: Trine. Referent: Niels. Kaffebrygning og nøgleholder: 
Niels+ fælles – (John sygemeldt) 
 
Ad 1: Velkomst ved Sara 

• Oplæsning af AA`s formålserklæring 
• Oplæsning af Intergruppens formål. Se nedenfor. 

 
Ad 2: Valg af mødeleder, ordstyrer og referent. Se ovenfor. 
 
Ad 3: Godkendt referat fra sidste møde. Oplysende kommentar i forhold til kontaktordningen. 
Sedler med opfordring til at gå ind i det arbejde er fremsendt til Hunderupvej. Placeret der til fri 
afhentning og fordeling. 
 
Ad 4: Præsentationsrunde. Se deltagere. 
 
Ad 5: Redegørelse fra aktivitetsudvalg – 

• Niels redegjorde fra sygehusudvalget: På baggrund af manglende aktivitet på OUH og 
tidligere indslag fra Kolding om deres aktiviteter meldte Kirsten B, John og Niels sig ved 
sidste møde til at gå ind i det arbejde. De tre indkaldte Wikie, der er ansat på OUH til at 
være med i gruppen. Gruppen fungerer harmonisk med jævnlige møder og har hurtigt fået et 
fodfæste på OUH. Hovedstrategien har været og er fortsat : Synliggørelse af AA på OUH. 
Efter afprøvning af et par blindgyder har vi nu opnået base på sygehuset i forhold til 
InformationsCentret og PsykInfo. Begge steder aflægger vi en gang om ugen på fast 
tidspunkt besøg. Begge steder er AA nu synlige med 3 foldere og opdaterede mødelister og 
telefonnumre. Bevidstheden om at vi træder ind på andres arbejdsplads er vigtig for os. 
Ligeledes vedholdenheden, at opbygge tillid, fortrolighed og genkendelse. Der er med denne 
aktivitet forbundet små omkostninger bl.a. til mødeliste og en enkelt folder. Lagt ud internt. 
Udvalget vil søge Intergruppen om hjælp hertil. Vigtigt at være bevidst om at øget aktivitet 
vil koste penge. I forhold til uge 40 vil der helt sikkert kunne etableres en øget synliggørelse 
i samarbejde med InformationsCentret. Med det nuværende niveau er det overskueligt med 
4 i udvalget, men med nye tiltag vil der være behov for flere. Derfor opfordring til at melde 
sig med telefonnummer og gerne mail til en af os. 

 
 

• Synliggørelse i dagspressen: Helle meddelt på forhånd at hun træder ud af det. Opgaven 
står åben, da ingen meldte sig til at gå ind i det 



• Sara redegjorde for arbejdet på alkoholambulatoriet: Sara har siden december 2010 i 
forbindelse med ambulatoriets projekt Netværket to formiddage om ugen siddet og snakket 
og drukket kaffe med projektdeltagere (18 tilmeldt). Det er nu ophørt. Via Saras forbindelser 
på ambulatoriet vil hun indhøste erfaringer via en leder, der har arbejdet med samarbejde 
mellem AA og ambulatoriet i Svendborg. På spørgsmål fra Intergruppen lovede Sara at se 
på arbejdsgange og placering af AA materiale på ambulatoriet.  

 
Ad 6: Indkomne forslag fra grupperne til nye aktivitetsområder: 
 

• Bjarne T redegjorde for erfaringer mht. synliggørelse af AA i uge 40: Bjarne havde 
kontaktet Gorm og Lene fra Kolding, men begge optaget. Han gengav derfor erfaringerne 
fra Kolding, som Lene havde givet pr. telefon. I 9 år har de i Kolding gjort en ekstra indsats 
i uge 40 med hovedvægten lagt på et stort anlagt åbent møde. Et åbent møde for alle grupper 
i Kolding med  to speak: En alkoholiker og en pårørende. Sidste år var det Kurt og Else her 
fra Odense, det var speakere. (½ time hver). Der deltog ca. 90. Inden mødet var det blevet 
lanceret i dagspressen (pris ca. 2000 kr.). Ligeledes var der hængt plakater rundt om i byen 
på relevante steder. Tanken med et sådan stormøde at få kontakt til dem, der ikke kender 
AA. Lene vil sende et eksemplar af plakat – gengivet som vedhæng til dette referat på AA-
Syds hjemmeside. Alle i Intergruppen syntes, ideen om et sådan stormøde var god, men det 
kræver mandskab, så håbet er, at gerne mange melder sig og gerne snarest hos Bjarne T, så 
vi også i Odense kan få etableret en sådan synliggørelse. 

 
• Sociale arrangementer: Forslagsstilleren kunne ikke være til stede, så punktet genoptages 

næste gang. Der kom dog en frugtbar samtale i gang i forhold til det tema. Der blev talt for 
vigtigheden af det spontane, om gruppernes eget ansvar, om vigtigheden af at nykommeren 
også socialt får mulighed for ny omgangskreds 

 
Ad 7: Eventuelt: 
 

• Post tilsendt gruppen angående optagelse i Vejviser – 2100 kr. + moms. Det er der ikke 
penge til. 

• Under alle punkter kom samtalen ind over økonomi og struktur. Derfor vedtaget at det vil 
blive et særskilt tema ved næste Intergruppemøde 

• Hattepenge: 205 kr. De 50 kr. til tirsdagsgruppen ved Domkirken 
 
Ad 8: Næste møde i Intergruppe Odense lørdag den 13.-8.-2011  kl. 14:30-16:00 ( ved 
Domkirken hvis andet ikke meddeles) Forslag til punkter/emner til dagsorden til  
           Intergruppemøde den 13.-8.-2011 modtages fra grupperne inden 10.-7.-2011 på : 
           aainraad.od@gmail.com 
 
 
Ad 9: Afslutning med ”Ansvarlighed” og Sindsrobønnen. 
 
Kontakt til og information om Intergruppe Odense kan fås på AA-Syds hjemmeside. 
www.AA-SYD.dk Mail til gruppen: aainraad.od@gmail.com 
 
” Intergruppe Odense er et forum, hvor AAèr 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 
alkoholikere som stadig lider 
                                                              På vegne af mødet – efter bedste evne referat ved Niels 
 


