
1 

 

[Skriv tekst] 

 

 

 

 

Referat af tema-formiddag i Intergruppe Odense for alle grupper og alle AAèr samt inviterede fra 

bl.a. Kolding 

Lørdag den 1.-2.-2014 kl. 9:30-12:30 på Hunderupvej 45, 5000 Odense C 

 

TEMA: DEN ÅBNE INFORMATION OG SYNLIGGØRELSE AF AA 

 

 

Deltagere: Uffe, Niels L., Sven, Bjarne T, Kirsten M, Henning, Trine, Ellen-Margrethe, Niels V, og Poul. 

Fra Kolding deltog Kirsten, Hans og Gorm. 

 

Referat, jf. dagsordenen: 

 

1. Velkomst og præsentation ved Niels V. 

 

Niels redegjorde indledningsvis for formiddagens program, herunder vigtigheden af at overholde 

den i dagsordenen anførte tidsplan. 

Efter indstilling fra Intergrupperådet blev Niels V. valgt til mødeleder, Ellen-Margrethe til 

ordstyrer og Poul til referent. 

Endelig oplæste Niels AA`s formålserklæring, Intergruppens formål, og deltagerne præsenterede 

sig (navn, hjemgruppe og serviceposter). 

 

2. Intergruppe Odense – historik, status og udfordringer ved Trine 

 

Intergruppe Odense blev startet i august 2010 på baggrund af erfaringer fra Intergruppen i 

Kolding. Første ordinære møde blev holdt i februar 2011, hvor OUH-udvalget blev startet. I løbet 

af 2011 blev etableret forretningsgange, der sikrede dagsordener og referater på AA-Syd´s 

hjemmeside, og der blev oprettet en fælles mail-adresse samt oprettet en bankkonto. 

 

På baggrund af principperne om synlighed og vedholdenhed, som var kendetegnende for OUH-

udvalget, blev der i løbet af 2012 etableret et Kirkens Korshærs-udvalg, et Alkohol Ambulatorie-

udvalg m.fl., der alle byggede på de samme principper som erfaringer fra OUH-udvalget. I 2012 

samt 2013 havde AA på initiativ af Intergruppen endvidere en stand på den årlige ”Brugernes 

Bazar” i Kongens Have. Intergruppe tog også initiativ til at finansiere fælles mødelister for alle 

grupper i Odense. 

 

Intergruppen i Odense fungerer nu stabilt med hensyn til aktiviteter, bemanding og økonomi. For 

en oversigt over aktiviteter, medlemmer og økonomi i Intergruppen, se bilag 1. 

 

I forhold til vejledningen for Intergrupper tilbagestår der 2 væsentlige udfordringer. Den første 

store udfordring er at sikre en bedre repræsentation fra grupperne i Intergruppens aktiviteter, og 

den anden udfordring er at får etableret en sammenhæng mellem Intergruppen og regionen. 
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3. Åben Information i Odense – erfaringer og fremtid ved Kirsten M. og Bjarne T. 

 

Den første Intergruppe i Odense havde alene til formål at skaffe et mødelokale, inspireret af 

Ryesgade-modellen. Desuden blev AA i Odense dengang inspireret af den åbne information i 

tilknytning til lokalerne i Ryesgade. Plakat og annonce er ligeledes inspireret af Ryesgade. 

 

I Åben Information Odense tilstræbes der lige antal mænd og kvinder, og der udarbejdes vagtplaner 

for møderne om torsdagen. I dag er der 12 betroede tjenere, og der er altid én kvinde og én mand på 

vagterne. 

 

Når økonomien tillader det annonceres Åben Info i Ugeavisen. Af annoncen fremgår tillige 

henvisning til vagttelefonen og hjemmesiden. P.t. er der ikke økonomi til annoncen, så der er alene en 

gratis omtale af Åben Info under rubrikken ”Det sker”, og det indebærer, at der ikke må være 

henvisning til vagttelefonen og hjemmesiden. 

 

Der er overvejelser om at etablere kontakt til dagblade, tidsskrifter, biblioteker, turistbureau, politi 

m.fl. for at få mere synlighed omkring Åben Info i Odense. I den forbindelse oplyste deltagerne fra 

Kolding, at de i forbindelse med AA Kolding´s 25 års jubilæum havde haft stor succes med et 

interview af en AA´-er i en artikel i ”Jyske Vestkysten” samt i en lokal ugeavis. 

 

Gorm oplyste, at der i vores nabolande eksempelvis er langt mere samarbejde mellem AA, Al-Anon 

m.fl., bl.a. for på den måde at komme den lidende alkoholiker til hjælp, men på sin vis er vi i AA 

Danmark ret konservative i forhold til sådanne samarbejdsrelationer. 

 

 

4.    Riv og Liv – hvad er det, og hvordan kan vi bruge det? ved Hans fra Kolding 

 

LIV er en forkortelse for det landsdækkende informationsudvalg, og Hans er formand. Formålene 

med LIV er at sikre information til og fra offentligheden og at tilbyde støtte og rådgivning overfor 

regionerne, grupper m.fl. 

 

Aktuelt er udvalgets opgaver dels at etablere en database med relevante AA-materialer, der kan 

downloades, bl.a. i forbindelse med foredrag. Der kan således downloades et dias-show fra AA´s 

landsdækkende hjemmeside ligesom der kan downloades forskellige pjecer, og som eksempel 

arbejdes der på en pjece om ”Blå Bog”. 

 

RIV er en forkortelse for det regionale informationsudvalg, der i det store og hele bruges på samme 

måde som LIV, blot på det regionale plan. Der er aktuelt planer om etablering af en database med 

AA-materialer og oplysninger om kontaktpersoner til brug for eksempelvis foredrag på skoler og 

uddannelsesinstitutioner. Det blev i den forbindelse påpeget, at der bør ske en samling og 

koordinering af registreringen af kontaktpersoner, f.eks. i sammenhæng med den kontaktpersonliste, 

der bruges af vagttelefonen. 

 

Generelt arbejdes der endvidere på at arrangere en temadag, og der er også ambitioner om at få lavet 

en film om AA. 

 

 

5.     Alkoholambulatoriet i Odense – proces og perspektiver ved Poul 

 

For omkring 2 år siden anmodede udvalget om et møde i en mail sendt til ambulatoriets leder. I 
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forlængelse heraf blev der afholdt et meget positivt møde mellem udvalget og ambulatoriets leder og 

souschef om at få placeret diverse AA-materiale på anvist sted. Det blev samtidig aftalt, at der 

fremover ville ske ajourføring af materialet, idet 2 AA´-ere ville tilse materialet ugentligt. 

 

I omkring 1½ år blev materialet således tilset og ajourført hver torsdag på samme tid og af de samme 

2 AA-ér ud fra princippet om vedholdenhed og genkendelse. Det gav sig udslag i, at ambulatoriets 

leder for ca. ½ år siden kontaktede AA og bad om at få en snak med de 2 AAére. Dette resulterede i, 

at AA nu låner et lokale hver onsdag formiddag med tilbud til ambulatoriets brugere om en snak med 

2 personer fra AA. Tilbuddet er synligt for brugerne via en plakat, som er hængt op forskellige steder 

på ambulatoriet. 

 

De 2 AA´-ere har nu gennem 4 måneder siddet hver onsdag formiddag et par timer i det lånt lokale, 

og har i den tid snakket med 4 mænd og 1 kvinde, der alle har fået mødeliste med møder, vagttelefon 

og hjemmeside, og på den måde fungerer som et slags bindeled mellem Ambulatoriet og AA-

grupperne i Odense samt AA-service generelt.  

 

 Det er aftalt med lederen, at der skal ske en fornyet evaluering af ordningen omkring sommerferien, 

og indtil da vil der klart være brug for 1-2 AA´-ere mere udover de 2 nuværende i udvalget, så der kan 

laves en rotationsordning. 

 

6.    Hvis Bill havde været med: forretning, sprog og koncepter ved Gorm fra Kolding 

 

Som Bill så det bør AA være der, hvor den lidende alkoholiker er, og vi må også gerne sætte mål op 

for, hvad vi vil opnå med de forskellige aktiviteter i relation til den lidende alkoholiker. Det blev 

således nævnt, at AA i Norge har en målsætning om 5% flere deltagere i AA-møder. 

 

I relation til synlighed er der mange måder at nå den lidende alkoholiker på. Som eksempel herpå 

nævnte Gorm muligheden for artikler og interviews i det landsdækkende tidsskrift ”Sundhed”, hvor 

der kun er rent redaktionelle begrænsninger på emner. 

 

Gorm efterlyste generelt refleksion over det vi gør. Er det godt nok, eller kan vi gøre det anderledes? 

Sætter vi mål for det vi laver? Eller er vi for konservative i vores tankegang og tilgang til synlighed ? 

 

 

7.    Afslutning med ”Ansvarlighed” og Sindsrobønnen 

 

Med venlig hilsen 

Intergrupperådet (Trine, Ellen-Margrethe, Poul, John og Niels) 

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 Odenses formål: 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 alkoholikeren som stadig lider. 

 

 

http://www.aa-syd.dk/
mailto:aainraad.od@gmail.com
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