
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Møde i Intergruppe Odense for alle grupper og alle AAèr 

lørdag den 22. november 2014 kl. 14:30-16:30 ved Sct. Hans Kirke, Sct. Hans Plads 1, 5000 Odense C 

 
Dagsorden: 

 

1. Velkomst ved John 

 Oplæsning af AA`s formålserklæring 

 Oplæsning af Intergruppens formål 

 

2. Valg af mødeleder, ordstyrer og referent 

 

3. Godkendelse af referat fra sidste møde den 6-9-2014 (Se www.aa-syd.dk ) 

 

4. Præsentationsrunde (Tillidsposter og hjemgruppe) 
 

5. Nyt fra igangværende og nye aktiviteter/udvalg: 

 Åben information (Mona) 

 Sygehusudvalget (Wickie, Niels V. og Sven) 

 Alkoholambulatorieudvalget (Trine, Niels L., Kurt, Lars Bo og Poul B.) 

 KK-udvalg (Kirkens Korshærs varmestuer og herberg) 
(Jesper, Julian, John, Uffe og NielsV.) 

 Fælles informationsmateriale, herunder mødelister og mærkater (Sven) 

 AA-møder på St. Dannesbo (Chris, Ellen-Margrethe, Sara, Uffe, Henrik og Niels V.) 

 Erfaringer med AA-materiale på hovedbiblioteket, Sct. Nicolaitjenesten og turistkontoret    

 

6. Økonomiredegørelse ved kasserer, herunder fordeling af midler til udvalgene (Trine) 
 

7. Orientering om indkommen post på Intergruppens mail aainraad.od@gmail.com (Poul) 
 

8. Indkomne forslag 

a.  Fælles arrangementer for AAér i Odense, se vedlagte bilag med mail fra Niels 

b.  Tiltag til styrkelse af samspillet mellem grupperne i Odense og Intergruppen 

 

9. Eventuelt 
 

10. Fastsættelse af næste møde i Intergruppe Odense 

 

11. Afslutning med ”Ansvarlighed” og Sindsrobønnen 

 

Med venlig hilsen 

 

Intergrupperådet (Trine, Ellen-Margrethe, John og Poul B.) 

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


 

 

Bilag 

 
Forslag til Intergruppe-Odense 
Indbakke x 

 
Niels 
 

27. okt. 

 

 
 

   

 
 

Til Intergrupperådet. 
 
Jeg vil til næste møde i Intergruppe-Odense foreslå følgende punkt: 
 

 Fælles arrangementer for AAèr i Odense 

 
Det var stort for mig, da jeg første gang kom til en stor nytårsfest for alle AAèr i Baptistkirken i Odense. Her 
fik jeg vel for første gang følelsen af at være en del af noget større, end blot de grupper jeg kom i. 
 
Der har tidligere i Odense været afholdt fælles arrangement som uforpligtigende sommer komsammen på 
Engen.  
 
Måske skulle der via Intergruppe-Odense holdes fast i som tradition 2 årlige fælles arrangementer.---
Nytårsaften og "sommerudflugt." 
Det kunne måske også skærpe interessen indadtil i forhold til Intergruppe-Odense. 
 
Det handler for mig om på mødet at lodde stemningen. 
 
Vi ses! 
Mange gode tanker og 
kh. 
 
Niels 
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