
7th TRADITIONSDONATIONER ER DER HÅRDT BRUG FOR! 
 
Kære rejsefæller, 

 
Hver ACA-gruppes primære formål er at viderebringe budskabet til voksne børn, der stadig 
lider, overalt. Nogle tager måske for givet, at der findes en "Big Red Book" på alle sprog, men 
faktum er, at lande rundt om i verden ikke har adgang til ACA-litteratur på deres modersmål. 
At levere oversat litteratur er en af de vigtigste tjenester, som World Services Organization 
(WSO) udfører på vegne af ACA-grupper. 

 
WSO OPLEVER I ØJEBLIKKET EN MANGEL PÅ 7TH TRADITIONSDONATIONER, HVILKET TRUER 
VORES FORMÅL. VI HAR BRUG FOR DIN GRUPPE OG DIG TIL AT HJÆLPE OS. 

 
Hvad gør WSO med dine donationer? 

●  Oversætter og udgiver litteratur på andre sprog 

●  Betaler særlige medarbejdere til at føre regnskaber og forvalte teknologi 
●  Vedligeholder fysiske og virtuelle aktiver som f.eks. lagre og websteder 

 
Hvorfor er WSO-donationerne lavere end forventet? 

● Mange møder, der var personligt til stede før pandemien og regelmæssigt 
indsamlede 7th traditionsbidrag, indsamler dem ikke længere og donerer dem til 
WSO. 

 
Hvad kan du gøre? 

● Bed din gruppe om at indsamle 7th traditionsbidrag på mødet. 
o Online-møder kan stoppe mødet i 1-2 minutter for at give medlemmerne 

mulighed for at bidrage til gruppens virtuelle kurv uden at gå glip af noget af 
mødet. 

 

● Bed din gruppe om at donere mindst hvert kvartal ned til gruppens forsigtige 
reservebeløb. 

 
● Overvej at give et personligt månedligt tilbagevendende bidrag direkte til WSO. 

 
Med din hjælp vil WSO være i stand til at opretholde en udgivelsesplan med 3 eller flere 
nyoversatte litteraturstykker om året for at nå ud til endnu flere voksne børn, der lider. 

 
Her er linket til webstedet for donationer. Du kan vælge, hvordan du ønsker at give et 
engangsdonation eller oprette en automatisk månedlig donation af et hvilket som helst 
beløb. 

Tak for din tjeneste og dine donationer til at hjælpe med at bære 

budskabet videre! I tjeneste, 
WSO's finansudvalg 

https://adultchildren.org/7th-tradition/
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