
Rapport fra Nordisk Møde i Åbo (Turku) 
 

25. – 27. Maj 2018 blev der afholdt Nordisk Møde i Åbo.  
 
Fra Danmark deltog Charlotte T og Svend H. Svend H deltog som suppleant for Randi P, som er 
nyvalgt Nordisk delegeret, men som var forhindret i at deltage. 
 
Vi tog af sted fra Billund tidligt fredag morgen og blev afhentet i lufthavnen ved Turku Lufthavn 
sidst på eftermiddagen. 
 
Efter ankomst og indlogering på Birgittasøstrenes Kloster, spiste vi middag, hvorefter vi gik i gang 
med Nordisk Delegatmøde klokken ca 20.30 
 
Desværre havde de to Nordiske Delegerede fra Norge meldt afbud, fordi de havde møde i deres 
Fortroenderåd (Hovedserviceråd), og den ene svenske delegerede meldte afbud kort tid før p g a 
sygdom.  
 
Vi havde et godt møde, hvor flere emner blev behandlet: 
Først og fremmest behandlede vi de enkelte landes rapporter og nøgletal (dog ikke Norges, som vi 
jo ikke kunne spørge ind til). 
 
Dokumenter vedrørende Nordisk Samarbejde er i nogle år blevet gemt i ’Dropboks’. Det har 
imidlertid ikke fungeret godt nok. På Temamødet i Ribe november 2017 blev vi derfor enige om 
udelukkende at bruge dropboks til arkiv. Det har heller ikke fungeret, så vi enedes om, at 
nedlægge Dropboksen som arbejdsredskab inden for det Nordiske Samarbejde. Den enkelte 
delegerede står for overdragelsen af aktuelt og relevant materiale til sin efterfølger. 
 
Vi havde en kort drøftelse af vigtigheden af, at vi prioriterer det nordiske samarbejde. Det bliver 
taget op som selvstændigt punkt på det kommende Temamøde i Kirkenes til august. 
 
Deltagerlandenes Servicekonferencer i 2019 blev oplyst (bortset fra Norge). 
 
Lørdag morgen sejlede vi fra Åbo med færgen fra Åbo til Stockholm. Den lægger til i Mariehamn 
på Ålandsøerne, hvor vi skiftede færge og sejlede retur til Åbo. 
 
Det var en sejltur på 5 x 2 timer i strålende solskin. På turen ud var der Nordisk Møde. 
Deltagerantal ca 25 inklusive de Nordiske Delegerede (5) (der er - endnu - ikke skabt en tradition 
for Landsmøde i Finland).  
 
De Nordiske Delegerede præsenterede sig selv og deres Fællesskaber, hvorefter der var 
spørgsmål fra plenum. Der var stor spørgelyst. 
Derefter blev der delt om årets Tema (’At forstå Anonymiteten’). Det foregik på finsk, men de to 
indledende indlæg havde vores finske vært, Erkki, oversat til svensk, så den del kunne vi følge 
med i. 
 
Efter færgeskift i Mariehamn, var der lunch (frokost) og derefter AA møde. Der var også tid til at 
nyde solen på dækket. 
 
Efter at have nydt søndag formiddag på havnefronten i Åbo sammen med Erkki fløj vi atter hjem 
med mellemlanding i Stockholm. Også denne veg foregik det under klar himmel med rig mulighed 
for at kigge ned på Skærgård og øer (og Limfjorden i hele dens fprløb). 
 
 
 
 
Svend og Charlotte 


