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Jeg hedder Michael Jensen og 46 år. Jeg er udlært bygningssnedker og har arbejdet inden 
for faget næsten altid. Så har jeg trænet judo og været instruktør/dommer i sammenlagt 
20 år. Nu er jeg frivillig på en cafe/værested 2-3 gange om mdr. Pt. tager jeg 9. klasse og 
går alt som det gerne skulle, så fortsætter jeg på pædagogseminariet, hvor hovedmålet er 
unge mennesker med sociale problemer.  

Efter ca. et ½ år i fællesskabet blev valgt jeg til kaffebrygger, på utallige opfordringer. Det 
blev til kaffebrygning i to grupper sideløbende med hinanden, i 6 mdr. Der begyndte jeg 
rigtig at tage AA til mig. Da fandt jeg først rigtig ud af hvad fællesskabet betød for mig og 
min ædruelighed samt vigtigheden i det sociale før og efter møderne. 

Jeg deler mødelederposten i søndermarksgruppen, men er gerne mødeleder hvis der 
mangler, så det er blevet til nogle stykker i de mange forskellige grupper jeg kommer i. 

Pt. Er jeg gruppeansvarlig for lørdagsgruppen i Vejle. 

Udover de møder jeg tager i Vejle, så kommer jeg til møder udenbys 1-2 gange om ugen, 
som er meget givtig og vigtig for mig og min ædruelighed 

Jeg har været i gang med en anden fra fællesskabet, med at starte en gruppe op på 
grønlandsk, fordi jeg var blevet kontaktet af nogen grønlændere, begrundelse var at de 
havde nemmere ved at dele på grønlandsk, det blev desværre ikke til noget. 

Så har jeg været på et par seminarer som omhandler traditionerne og koncepterne, de har 
været utrolig spændende og lærerige, samt en kæmpe gevinst at have deltaget i. 

Jeg søger ind som førsteårsdelegerede, fordi jeg synes at AA organisationen er spændende 
og livsnødvendige for mig. Jeg har lært lidt om organisationen og det gør at jeg gerne vil 
sætte mig mere ind i AA som helhed, fordi jeg synes at det er spændende og interessant 
samt at det kan hjælpe mig selv og andre fremover. 

Mvh. 

Michael B. L. Jensen 


