Mødeindledning
Store Bog Studie Gruppen
(Åbent møde mandag kl. 20.00)
Vi ønsker at åbne mødet med et øjebliks stilhed, efterfulgt af sæt til side bønnen:
Gud, Jeg beder dig, hjælpe mig med at sætte til side,
alt hvad jeg tror, jeg kender, om mig selv,
min sygdom, disse trin, og især dig,
for et åbent sind og en ny oplevelse, og erfaring
med mig selv, min sygdom, disse trin og især dig.
Mødelederen spørger: HAR ALLE EN STORE BOG?
Fra forordet til første udgave:
Vi, i Anonyme Alkoholikere, er mere end 100 mænd og kvinder, som er blevet helbredt fra en
tilsyneladende håbløs fysisk og psykisk tilstand. At vise andre alkoholikere nøjagtigt, hvorledes
vi er blevet kureret, er hovedformålet med denne bog (og denne gruppe). For dem håber vi, at
disse sider vil vise sig så overbevisende, at de ikke vil kræve nøjere forklaring. Vi mener, at
denne beskrivelse af vore oplevelser vil hjælpe enhver til at forstå alkoholikeren bedre. Mange
kan ikke forstå, at alkoholikeren er et meget sygt menneske. Rent bortset fra, at vi er sikre på, at
vor levemåde kunne gavne alle.
Præsenter dig selv (og oplys eventuelt din mærkedag)
Velkommen til Store Bog Studie Gruppen, der tager udgangspunkt i materialet udfærdiget af
Primary Purpose Group of Alcoholics Anonymous.
Dette er et åbent møde og derfor er alle, som er interesserede i alkoholisme og vores program
til helbredelse, velkomne.
Da dette er et åbent møde, behøver du ikke at sige dit navn eller grunden til, at du er her, hvis
du ikke ønsker det. Vi respekterer din anonymitet. Vi beder om, at du også respekterer vores.
Endvidere gør vi opmærksom på, at medlemskab af Anonyme Alkoholikere er begrænset til de
mennesker, som har alvorlige alkoholproblemer, og som ønsker at holde op med at drikke for
altid. Der er mange andre fællesskaber, som behandler andre problemer end alkoholisme. Vi vil
gerne forsøge at hjælpe dig med at finde det fællesskab, som opfylder dine behov.
Nogle af jer søger en sponsor. Vil alle, som har taget trinene, og som har oplevet en åndelig
opvågnen, OG som har tiden og villigheden til at arbejde med andre række hånden op, så de,
der søger vejledning kan se, hvem de kan betro deres liv til? Hvis du ser én, som du ønsker skal
hjælpe dig, så tag fat i vedkommende efter mødet.
Før vi begynder studiet af Store Bog, vil vi se på traditionerne.
(Bed et anerkendt medlem om at læse og kommentere den korte og den lange form af en
udvalgt tradition.)

Mødeindledning
Store Bog Studie Gruppen
(Åbent møde mandag kl. 20.00)
Med hensyn til dette møde har vi valgt at bruge “Store Bog Studieguiden”, som en vejledning til
at holde fokus på studiet af Store Bog.
Der er et eller flere spørgsmål til stort set alle sætninger i den grundliggende tekst.
Mødelederen læser et spørgsmål og beder et medlem om at læse den relaterede sætning op.
Dette er ikke en diskussionsgruppe, så dine kommentarer skal være relevante i forhold til det
spørgsmål, der bliver stillet. Derfor bør alle kommentarer, som ikke relaterer til din egen
alkoholisme, gemmes til et andet tidspunkt og et andet sted.
Endelig er det godt for os at huske på 5. tradition: ”Hver gruppe har kun ét hovedformål: at
bringe budskabet videre til alkoholikeren, som stadig lider.” Derfor vil vi nu studere Store Bog, så
vi bliver bedre i stand til at bringe budskabet videre.
I aften vil vi starte på side _____ i Store Bog.

