Servicesponsor i AA
De tre overleveringer: Rehabilitering, Enhed og Service – udgør hver sit ben i den
ligesidede trekant, der er AA’s symbol.
De fleste kender sponsorbegrebet i form af hjælp til at tage De tolv Trin, der er AA’s
forslag til Rehabilitering.
Mens vi arbejder med trinene, og når vi har taget det tolvte trin skal vi leve livet som
ædru alkoholikere og deltage i gruppens arbejde, i regionens arbejde og måske som
delegerede til Servicekonferencen. Det betyder at vi skal til at lære noget om Enhed: De
tolv Traditioner og om Service: De tolv Koncepter for Verdensservice.
I løbet af vor første tid i AA har vi formentlig stiftet bekendtskab med såvel Traditioner
som Koncepter uden måske at bide mærke i det, da vor første anstrengelse var at
gennemgå De tolv Trin. Vi har deltaget i gruppesamvittighedsmøder og lyttet til
diskussionerne der, men måske ikke lagt så meget vægt på de to ben, der hedder Enhed
og Service - især ikke hvis vi følte sig godt tilpas i gruppen, og vi kunne mærke
fremskridt.
Som vi alle ved, kan der i enhver gruppe opstå uenighed om et spørgsmål. Det kan
måske være svært at tale sig til rette, og det påvirker gruppens velfærd.
Regionmidt afholdt i oktober et seminar om Servicesponsor. Og på et efterfølgende
Regionsrådsmøde blev der enighed om at nedsætte en lille gruppe med kendskab til
såvel traditioner og koncepter samt erfaring i AA’s servicearbejde. Tovholderne i denne
gruppe er Regionens repræsentanter i Hovedservicerådet, Ernst UD og Ole K. Vi
supplerer os efter behov, dels med mere vidende AA’ere og dels med andre der har
udtrykt interesse for arbejdet.
De to tovholdere kan nås gennem regionens E-mail: aa.dk.regionmidt@gmail.com.
Nedenfor anføres en oversættelse fra ”Question & answers on sponsorship” side 25-27
af Ernst UD.
En servicesponsor begynder med at tilskynde AA medlemmet til at blive aktiv i sin
hjemmegruppe: lave kaffe, åbne, stå for litteratur, rydde op, deltage i
gruppesamvittighedsmøder, forretningsmøder osv. En servicesponsor skal tænke på, at
alle AA medlemmer ikke har et ønske om eller kvalifikationer til at bestride alle poster,
og derfor skal servicesponsoren hjælpe med at finde opgaver, der passer til forskellige
medlemmers evner og interesser. Og lige meget hvilket niveau en person laver service
på, så har vi alle sammen et formål:
Vi har et fælles ansvar for vores fællesskab Anonyme Alkoholikere.

En servicesponsor skal også tilskynde det AA-medlem, der er interesseret i denne form
for service, til at deltage i regionsmøder og til at læse om AA's historie og strukturen i
AA.
På det her tidspunkt skulle den, der er begyndt at interessere sig for dette arbejde
begynde at forstå ansvaret i forbindelse med at lave servicearbejde, så vel som at forstå
det tilfredsstillende ved at lave endnu en form for tolvtrinsarbejde. Han eller hun skal
tilskyndes til at tage aktivt del i regionsarbejdet og overveje at lade sig vælge til
skiftende poster i regionen for at sætte sig ind i det ansvar, der følger med de
forskellige jobs i servicestrukturen.
I denne proces er det vigtigt at blive ved med at sætte sig ind i de tre overleveringer:
Rehabilitering, Enhed og Service
og at forstå, at princippet om rotation ikke bare tillader at man roterer imellem
forskellige serviceposter, men også giver nye medlemmer det privilegium at deltage i
service. Rotationsprincippet sikrer også, at vi forstår, at ingen skal holde fast i en
servicepost så længe, at de føler at denne post er deres private ejendom og derved
forhindrer nykommere i at deltage i service.
Medstifteren af AA, Dr. Bob, sagde: 'Jeg har brugt en stor del af min tid på, at give det
jeg har lært videre til andre, som ønsker det, og som virkelig har brug for det. Og jeg
har gjort det af 4 grunde:
1)
Jeg føler, at jeg har pligt til det.
2)
Det er en glæde.
3)
Når jeg gør det, betaler jeg min gæld til ham, der tog sig tid til at give det
videre til mig.
4)
Hver gang jeg gør det, forsikrer jeg mig selv lidt mere mod at tage et muligt
tilbagefald.
Grundlaget for al sponsorskabets er at lede ved sit eksempel.
En servicesponsor kan give glæden ved at deltage i AA servicearbejde videre til sine
sponsees.
Den bedste måde at gøre dette på er at understrege den åndelige dimension i
servicearbejdet, og ved at understrege det vigtige og brugbare ved simpelt benarbejde
og tro.
Så gennem viden og erfaring bliver det nyere medlem klar over, at service er det næstvigtigste efter ædruelighed. Med denne viden, er han eller hun i stand til at dele sine
visioner med andre og sikre Anonyme Alkoholikeres fremtid!

