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AA ´s VAGT-TELFON: 70 10 12 24  

Web: www.anonyme-alkoholikere.dk        
E-mail: aa@anonyme-alkholikere.dk  

 
Regionens egen hjemmeside http://www.aa-syd.dk  
 

Næste Regionsmøde 
Søndag den 13. maj 2007 kl. 12-16 

Medborgerhuset, Østergade 63, 6270 Tønder 
 
Formand  Tenna (Kolding) 75 53 67 27  tepoth@stofanet.dk  
Næstformand Carl Martin, (Fanø) 23 35 83 54 pleth@fanonet.dk 
Kasserer Henning C. (Esbjerg) 75 45 39 52 taxahenning@esenet.dk   
Sekretær Anette (Fredericia)  anette.ba@gmail.com  
Informations udv. Bjarne T. (Odense) 65 91 88 61 bnto@nal-net.dk    
Telefonvagt udv. Arne (Ærø) 62 53 22 05 arneojakobsen@mail.dk 
Redaktør Kaj C (Haderslev) 24 25 19 72 kaj1955@msn.com 
 
REGIONENS POST: Region SYD - Fyn, Syd- og Sønderjylland 
  c/o Anonyme Alkoholikere 
  Thorsgade 59, 3. t.v. 
  2200 København N 

e-mail adresse: aa-rgn3@mail.tele.dk 
HATTEPENGE:   Postgirokonto nr. 081 – 0576 
 
Så er der igen et nyt nummer af SYD´eren på bordet til møderne. Husk 
bladet er gratis og må tages med hjem af de der har lyst. Vi opfordrer 
mødeledere til at gøre opmærksom på dette og dele bladet ud på 
mødebordet inden mødet. Tak for de indsendte indslag til bladet. 
  
Carl Martin (Fanø) er valgt til ny næstformand for regionen. Velkommen 
til dig, Carl Martin. Han afløser Torben H, der hermed takker af. En stor 
tak til Torben H for hans indsats i regionen. Tak for denne gang. 
  
Kærlig hilsen Kaj C. Tlf.: 24 25 19 72 /  kaj1955@msn.com  
 
I SYD’eren deler vi erfaringer  - ikke aggressioner 
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Formandens side 
 
Retfærdig vrede 
 

Den positive værdi af retfærdig vrede er kun 
teoretisk – især for alkoholikeren. Den før os 
tilbøjelige til at begynde at rationalisere 
derhen, at vi godt må blive lige så vrede, vi 
vil, forudsat at vi kan hævde at være i vor 
gode ret. 

 (”Som Bill ser på det” – s. 58, 1. afsnit) 
 
Vrede er altid et godt emne for en hver alkoholiker, det er det i det 
mindste for mig. Jeg bildte mig længe ind, at jeg aldrig (eller 
måske mere rigtigt: næsten aldrig) blev vred. Så til et møde en 
dag, hvor vi var rundt omkring netop dette emne, gik det op for 
mig så klart og tydeligt, at jeg ikke kunne overse det, at jeg var 
utrolig god til at bære nag. Altså blev jeg nødt til at kigge på mig 
selv igen. Det er ikke altid rart, at det altid er en selv, man skal 
have fat på. Når jeg har gået rundt et langt liv og ”ordnet” 
omgivelserne, fordi det selvfølgelig var dem, det var galt med, 
tænk sig, så blev jeg igen nødt til at forsøge at ændre, der hvor 
jeg havde en mulighed for at øve indflydelse, nemlig hos mig selv. 
 
Jeg gennemgik de sidste situationer, hvor jeg havde oplevet 
vrede, den ene gang helt klart retfærdig vrede, den anden gang 
var meget mere tvivlsom. Men hvad enten det drejede sig om 
retfærdig vrede eller det modsatte, stod det mig meget klart, at 
ydmyghed og taknemlig var meget langt væk. Og min manglende 
forbindelse til min højere magt i de situationer vil jeg slet ikke 
nævne, for den var netop manglende.  
 
Den situation, hvor min vrede var noget mere tvivlsom, skræmte 
mig, fordi jeg befandt mig rigtig godt med den følelse, ja faktisk 
holdt jeg så meget af den, at jeg virkelig måtte tage et solidt tag i 
mig selv, for at lægge den fra mig. Da jeg var nået så langt, 
begyndte jeg at kunne se, at jeg ikke havde været helt retfærdig, 
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og at jeg bestemt ikke var uden skyld i, at situationen havde 
udviklet sig, som den havde. Det var ubehageligt at se i øjnene, 
men samtidig var det også rart, fordi min villighed til at se 
kendsgerningerne i øjnene også de ubehagelige viste meget 
tydeligt, at der trods alt var sket en stor udvikling med mig.  
 
Tidligere dyrkede jeg vreden, jeg samlede på alt, virkeligt som 
indbildt, der kunne understøtte min ”retfærdige” harme. Ja kort 
sagt, jeg samlede på fornærmelser, fordi kun på den måde kunne 
jeg opretholde fornemmelsen af, at det var verden, der var noget i 
vejen med, og at det var verden, der trængte til at blive forandret 
og ikke mig.. 
 
Den gode nyhed er, at selvom jeg er meget langt fra at være 
fuldkommen, ja så sker der undervejs en god, sund og rigtig 
udvikling med mig, en udvikling der gør, at jeg har fået villighed, 
mod og evne til at kigge ind i mig selv og spørge, når jeg ikke har 
det godt, hvad har jeg så gjort forkert? Også selvom det af og til 
varer lidt længe, inden jeg går i gang med denne proces. 
 
AA-knus 
Tenna T. 
 
 
 
 
 
Ændringer i mailadresser  
 
Anette (Fredericia). Sekretær i Regionen: anette.ba@gmail.com  
Arne (Ærø). Telefonvagt udvalg: arneojakobsen@mail.dk

4



 

 

Ny næstformand for Region Syd 
Mit navn er Carl Martin, jeg er alkoholiker 
 
På regionsmødet i Tønder den 13. maj 2007 blev jeg valgt som ny 
næstformand for region SYD. Det var meget pænt af jer, og jeg glæder 
mig til at være en del af den gruppe der varetager regionens gøremål. 
 
Jeg er i den heldige situation, at jeg bor på én af Danmarks dejlige øer - 
Fanø – som dog ikke er mere dejlig end at alkoholens svøbe også 
huserer her. Jeg har været ædru siden den 10. november 1998, og var i 
1999 medstifter af Fanø-gruppen. 
 
Det har ikke været helt ligetil at få en ny gruppe til at fungere i et 
øsamfund, og først for et par år siden havde vi overskud til at udpege en 
egentlig grupperepræsentant til at deltage i regionsarbejdet. 
 
Jeg takker for valget og den tillid i herved viser mig. 
 
Mange AA hilsner 
Carl Martin  
 
 
Regional mailliste. 
 
Der er ofte AA’ere, der beklager sig over, at de går glip af information af 
forskellig slags. Og jeg har forsøgt forskellige lappeløsninger, men 
efterhånden er jeg kommet til den konklusion, at det er på tide at oprette 
en regional mailliste. 
 
Skulle du være interesseret i at komme på en sådan liste og modtage 
diverse informationer, så send mig en mail. 
 
Efterhånden er regionens hjemmeside kommet op at stå igen, og rigtig 
mange informationer vil kunne findes på www.aa-syd.dk.  
 
Min mailadresse er tepoth@stofanet.dk. 
 
Jeg håber, at mange af jer vil gøre brug af dette tilbud. 
 
Tenna T.
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Referat fra Regionsmøde  
Søndag, den 13. maj 2007 kl. 12-16 
Medborgerhuset, Østergade 63, 6270 Tønder 
 
Ad. 1. Velkomst, præsentationsrunde og tilretning af dagsorden.  
Tenna bød velkommen til mødet og oplæste AA`s formål.  
Dorthe fra Tønder takkede for at regionsmødet kunne holdes hos dem.  
Dagsorden godkendt. 
  
Præsentationsrunde: Tenna, Kolding, formand, Kaj, Haderslev, 
Redaktør, Henning, Esbjerg, kasserer, Arne Ærø, Telefonvagtsformand, 
Svend, Varde, Mona, Kerteminde, Dorthe Tønder, Inge Lise, Svendborg 
lørdag, Gert, Tønder, Marianne, Tønder, Anette, mandag Fredericia, 
Margit fredag Vojens, Tom, lørdag Vojens, Henrik, mandag Haderslev, 
Tove, Haderslev, Erik, tirsdag Esbjerg, Lene, onsdag Kolding. Henry, 
Kolding, revisor.  
 
Afbud fra: Sten O., Kolding, Henning A., Kolding, Torben H., Assens 
(afg. næstformand), Carl Martin, Fanø, Eva, Middelfart, Bjarne T., 
Odense, Thomas, Kolding., Gorm, Kolding, Bo, Esbjerg, Torben, 
Odense, Poul, Odense.  
 
Ad. 2. Valg af ord styrer: Svend H. Valgt. 
 
Ad. 3. Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt med en 
enkelt rettelse vedr. hattepenge. 
 
Ad. 4. Valg af næstformand:  
Carl Martin, Fanø, havde skrevet en ansøgning. Blev enstemmigt valgt.  
 
Ad. 5. Økonomi:  
a. Regnskab 2006 fremlagt og godkendt.  
b. Status: kassebeholdning: 18.161,55 kr.  
c. Der sendes 10.000 kr. til AA. Danmark.  
Økonomien omkring Landsmødet ligger hos AA.`s 
hovedservicekontoret.  
Der opfordres til gruppernes kasserere at indsende Hattepenge til 
regionen.  
Læs andet sted i bladet!  
 
Ad. 6. Landsmødet 2007:  
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Planlægningen er i fuld gang. Regionsrådet har siden sidste møde sagt 
god for såvel afholdelsen som for sammensætning af 
planlægningsgruppen 
Planlægningsgruppen, som består af Henry, Lene, Nic og Sune, går 
videre med arbejdet.  
Der har været en intern strid i Kolding vedr. landsmødet. Regionen 
finder, at det er et Kolding-anliggende.  
Henry: Det helt essentielle i et Landsmøde er at samle AA’ere til møder 
og socialt samvær, samt at invitere Al-Anon, Al-Ateen og ACA.  
Landsmødet bliver afholdt på Munkendams gymnasium Kolding den 
22/23 september 2007.  
 
Ad. 7. Har vi brug for en ikke-alkoholisk ven i regionen?  
Vi har drøftet spørgsmålet, og er åbne for eventuelle emner, der viser 
stor Interesse for AA.  
 
A. 8. Service konference 2007.  

a. Der var rigtig mange afbud. Suppleanterne blev taget i brug, og 
der blev ringet efter Eva og Nic, der blev observatører. Trods 
dette var vi kun 8 delegerede, da der skulle stemmes. Inge Lise 
mødte ikke frem som delegeret. Dette blev drøftet. Hun havde 
taget fejl af datoen! Forsamlingen tog hendes undskyldning til 
efterretning. Vi skal være opmærksomme på at finde kandidater 
til deltagelse i Service, inden vi skal til at vælge 
delegerede/observatører til SK 2008. 

b. God velfungerende Servicekonference.  
Virkelig en meget god dirigent.  
2 Suppleanter, som rykkede op som delegerede, følte sig godt 
tilpas, fik god og kærlig hjælp, men deres tålmodighed blev sat 
på prøve!  
Det fastholdes, at regionen afholder det forberedende møde 
inden Servicekonferencen.  
Der foreslås et FOR forberedende møde til servicekonferencen 
en gang i efteråret. Dette vil vi drøfte på næste møde.  

 
Ad. 9. Nyt fra grupperne:  
Det kører i det store hele godt.  
Inge Lise: Færgegården, Svendborg lørdag kører lidt ustabilt, hun 
opfordrer til at bakke op om gruppen. Søndagsmødet er blevet lukket. 
Lysmødet i Odense er lukket.  
Dorthe, Tønder: Torsdagsmødet er lukket. Mandagsgruppen kører lidt 
ustabilt, mangler opbakning.  
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Ad. 10. Nyt fra udvalgene:  
a. Liv afholdt arbejdsweekend primo marts, hvor der hovedsagligt blev 
arbejdet med de 3 forslag omkring Spots til DR, der var fremlagt.  
Der blev også drøftet statistik på baggrund af en lavet i U.S.A. Skal der 
laves statistik, skal der være et konkret forslag, hvor der er et fornuftigt 
grundlag at tage stilling til.  
På det regionale info-møde i maj blev besluttet, at Lene, Bjarne og 
Henrik skal forsøge at få en kontakt til Region Syd Danmark ang. 
alkoholmisbrug.  
Hjemmesiden:  
Kan nu findes på AA`s hovedportal under regioner. – Se i øvrigt referat i 
SYD’eren fra Info-udvalg. 
 
b. Telefonvagten:  
Møde i Kolding 30. 3. Referat kan rekvireres hos Arne, Ærø. Der er 
drøftet tlf. vagt på mobil tlf. Det har været nødvendigt med et nyt 
kodenummer til hjemmevagterne. 
 
c. SYD’eren bliver nu trykt på hovedservicekontoret.  
 
Ad. 11. Nyt fra regionen: Betaling af porto af gratis materiale 
godkendes. 
 
Ad. 12. Nyt fra HSR: Ved sidste HSR møde blev der nedsat et 
permanent lydbogsudvalg. De første udkommer i juni/juli, prisen bliver 
den samme som bøgerne. Det frarådes på det kraftigste at kopiere dem. 
 
Ad. 13. Næste møde: Søndag den 12. august 2007 i ?, 4. november, 
10. februar 2008. 
 
Ad. 14. Eventuelt:  
Erik havde en lang liste fra arkivudvalget med ting, man mangler fra 
regionen. På næste møde.  
Grupperepræsentantkursus, som punkt til næsten dagsorden.  
 
Referent: Anette M. 
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Næste regionsmøde 
Regionsmøde søndag, den 12. august 2007 kl. 12-16 
Færgegården, Færgevej 13, Svendborg  

 
Forslag til dagsorden: 
 
1. Velkomst, præsentationsrunde og tilretning af dagsorden 
2. Valg af ordstyrer  
3. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
4. Økonomi 
5. Landmøde 2007 
6. Bør regionen afholde møde/seminar med 

grupperepræsentant-træning? Tanker og ideer vedr. 
indhold, omfang, tid og sted modtages gerne. 

7. Arkivmateriale til AA  Danmark 
8. Forslag til behandling på SK 2008, også gerne emner til 

workshops. 
Evt. for-formøde til SK. 

9. Nyt fra grupperne (gerne lidt skriftligt til sekretæren) 
10.. Nyt fra udvalgene (gerne lidt skriftligt til sekretæren) 
    A. Informationsudvalget 
   a. Hjemmesiden 
  B. telefonvagtudvalget 
  C. SYD’eren 
11. Nyt fra regionen (gerne lidt skriftligt til sekretæren) 
12. Nyt fra HSR (gerne lidt skriftligt til sekretæren) 
13. Næste møde 4. november i ? , 10. februar 2008 
14. Eventuelt 
 
Regionsrådet 
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Informationsudvalget i Region SYD   
Lørdag den 5-5-2007 kl. 12-15 i Haderslev 
 
Region Syd’s hjemmeside: 
Hjemmesiden er nu at finde under AA’s officielle side.  
Rammerne er nogenlunde på plads lidt indhold er der på siden.  
Men den er stadig under udvikling. 
 
Orientering fra LIv - AA´s landsdækkende Informationsudvalg: 
Bjarne/Henrik orienterede om arbejdsweekenden der blev afholdt i 
Brønshøj den 2-4 marts. Et fyldigt referatet fra mødet vil bliver 
tilgængeligt på hjemmesiden.  

• Film indslag DR - OBS: 
Med deltagelse fra DR blev muligheder for et filmspot (i O.B.S.) 
diskuteret. Der er nedsat et udvalg der arbejder videre med 
oplæget. En eventuel godkendelse for projektet vil først kunne 
fås på Service Konferencen i 2008.I England havde de for nogle 
år siden stor succes med noget tilsvarende.  

• ”Anonym statistik” i AA: 
Der savnes til tider faktuelle oplysninger til bl.a. læger og 
offentlige myndigheder, der synliggør AA’s omfang. Der er i USA 
lavet noget tilsvarende med held.  
Statistikken fra USA viser eksempelvis hvordan nye medlemmer 
er kommet i kontakt med AA. I USA er AA og 
familie/behandlingscentre de mest betydende for tiltrækning af 
nye medlemmer. Radio, TV, blade etc. har tilsyneladende 
væsentlig mindre betydning. Udvalget arbejder videre med 
opgaven. 

• Opfølgning på LIV’s sidste arbejdsweekend i Oksbøl: 
Der blev diskuteret, hvad de fremtidige indsatsområder skal 
være. Følgende 3 overskrifter kom op. 

a. Behov for informationer indadtil for at øge interessen for 
informationsarbejdet. 

b. Der er brug for mere anerkendelse i det offentlige rum. 
c. Infopakke med aktuelt indhold bør distribueres på 

landsplan. 
• IT – udvalget om AA’s hjemmeside: 

Niels og Frank fra AA-Data viste hvad Liv kan bruge 
hjemmesiden til.Der er blevet nedsat et LIv udvalg til at 
videreudvikle AA´s hjemmeside men hensyn til 
Informationsmateriale eksternt og internt. 
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Kontakt til kommunerne / ny region: 
For at inspirere hinanden, kunne vi bringe de aktiviteter og de positive 
oplevelser mere frem i lyset, bl.a. gennem bladet og hjemmesiden. 
Et vigtigt aspekt i dette arbejde er det personlige fremmøde. Det vil 
givetvis være et godt og vigtigt supplement til at sende 
informationer/oplysninger pr. brev. 
 
Det blev besluttet at Bjarne og Henrik, sammen med Lene, Kolding blev 
foreslået til at planlægger en seance nu, hvor der så i efteråret kan 
holdes et møde med regionen. 
 
Indsats over for praktiserende læger 
Det er op til de enkelte grupper/ intergrupper at beslutte hvad de vil 
gøre.  
I Kolding er eksempelvis ”Lægekuverterne” og ”Er der en alkoholiker i dit 
liv” gratis.  
Omdeling af informationer er ikke struktureret, men sker efter princippet 
”De små enkle, men vedvarende tiltag” giver virkning på sigt. 
En opfordring til grupperne om at anskaffe ”Lægekuverter” og ”Er der en 
alkoholiker i dit liv”, og stille dem til rådighed for gruppemedlemmerne 
bør komme. 
 
Region SYD – ikke alkoholisk ven(ner): 
Det er tilsyneladende svært at finde en neutral, ikke alkoholiker, der 
brænder for sagen, uden at vedkommende på en eller anden måde har 
tilknytning til misbrug? 
- Hvem, hvad, hvordan? Læger uden Grænser?, en fra Regionsrådet?  
Et punkt anses dog for meget vigtigt: Der skal være en opgave klar, 
når/hvis vi finder en sådan person! 
 
Nyt møde: Lørdag den 8. september, 12:00 til 15:00 i Kolding 
 
Kaj og Bjarne  
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Efterlysning 
 
Ønskes: Oversætter. 
 
På servicekonferencen i år blev vedtaget, at følgende skal 
genoversættes/nyoversættes: 
 
AA’s formål 
Den Blå bog side 1-176 
Dr. Bog and the Good Oldtimers 
 
Fra sidste servicekonference er endnu ikke færdigbearbejdet: 
 
Pass it on 
12 trin og 12 traditioner 
 
Er du god til engelsk (amerikansk) og meget god til dansk, kan det være 
lige netop dig AA-Danmark mangler til at give en hånd med disse 
opgaver. 
 
Fremgangsmåden er, at bøgerne oversættes og derefter bearbejdes i 
litteraturudvalget. 
 
Hvis du skulle være interesseret, er du velkommen til at kontakte mig, 
hvorefter jeg vil formidle en kontakt til litteraturudvalget. Det er også 
muligt, at henvende sig direkte til Hovedkontoret. 
 
AA knus 
Tenna T.  
(tlf.nr. og mailadresse står på side 2. Her findes også mail-adresse til 
hovedkontoret) 
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Grupperepræsentanter og Regionen. 
 
En af grupperepræsentanternes mange glæder er at deltage i 
regionsmøderne som gruppens repræsentant 
 
Hvis vi ønsker at sikre en god og effektiv region, er det vigtigt at flest 
mulige grupperepræsentanter deltager i arbejdet, det drejer sig 
sædvanligvis om 4 årlige møder. Der har dog enkelte år været afholdt 5 
møder. 
 
Ved at bakke op om regionen sikrer man sig, at også ens gruppes 
synspunkter bliver hørt. Der er derudover mulighed for at deltage i 
forskellige aktiviteter. F.eks. er det først for nylig blevet muligt at oprette 
et regionalt informationsudvalg, fordi der ikke tidligere har været nok 
AA’ere, der har ønsket at være med. 
 
På regionsmøderne har man mulighed for at komme i betragtning til 
diverse poster, og man har mulighed for selv at foreslå initiativer og 
være med til at igangsætte dem. 
 
En gang om året er der valgt til Servicekonferencen. De sidste 2 år har 
vi haft 10 delegerede og mulighed for at sende 2 observatører. Man 
bliver valgt som delegeret til 4 på hinanden følgende 
servicekonferencer, og nyvalget drejer sig så ikke om så mange 
personer, som det lyder til. Langt de fleste, der har deltaget i en 
servicekonference, er så begejstrede, at når de 4 år er gået, ja så er de 
kede af at sige farvel. 
 
Via regionen er det også muligt at gå videre til AA Danmark for at 
deltage i arbejdet der. Det er sandsynligvis også muligt uden om 
regionen, men servicearbejdet i regionen giver en god ballast. 
 
Hver enkelt gruppe er en lille del af et verdensomspændende 
fællesskab, og jeg er personligt taknemlig for, at jeg har kunnet bruges 
på forskellige niveauer i dette fællesskab. 
 
Andetsteds i bladet skriver jeg om oprettelse af en regional mailliste, er 
du grupperepræsentant kan listen være en genvej til at huske på, 
hvornår og hvor der er regionsmøder. Og i øvrigt bliver der altid trykt en 
foreløbig dagsorden til det førstkommende møde i SYD’eren.  
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Med disse ord håber jeg at have medvirket til at se rigtig mange af jer til 
mødet i august. 
 
Tenna T., 
Regionsformand 
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AA møde i Svendborg  
 
Hej, jeg hedder Inge-Lise, og jeg er alkoholiker. 
I AA-gruppen ”Færgegården, Svendborg lørdag kl. 13 – 14”, er jeg 
grupperepræsentant. Jeg kører hver lørdag fra Odense, hvor jeg bor, til 
mødet i Svendborg. 
 
Vi mangler meget AA’er til mødet, da vi kun er 4 – 5 til møderne lige for 
tiden. Normalt plejer vi at være 17 – 25, men lige nu opfordres i alle til at 
slutte op om mødet, så vi ikke bliver nødt til at lukke det ned. 
Det ville være synd og skam. Marineforeningens lokaler på 1. sal er 
rigtig gode. 
Svendborgsund ligger lige udenfor vinduerne, og færgerne til Ærø, Drejø 
og Strynø sejler forbi tit. Der er mulighed for at gå en tur på stranden, 
eller købe isvafler og pølser. 
Så kom med hele familien; de kan sagtens få 1 time til at gå ved vandet 
og lystbådene mens AA’eren er til møde. 
 
Vi har en historisk lang AA møderække bag os. På vej mod de 700 – 
syvhundrede!  
 
Kom og vær med! Vi ses … 
Knus Inge-Lise. 
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Min første Service Konference 
 
Så fik jeg prøvet at deltage i en Service Konference. Det var en stor 
oplevelse. Konferencen blev holdt i dejlige omgivelser, vejret var flot, og 
så alle de rare og varme mennesker! 
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle de ”gamle”, som på 
formidabel vis gjorde, at jeg som førstegangs deltager i en Service 
Konference følte mig tryg og velkommen. 
 
Det meste var, naturligt nok, nyt for mig. Og alligevel på en eller anden 
måde genkendeligt og trygt. Jeg tror det i høj grad skyldes ånden og 
styrken i fællesskabet, traditionerne og den varme og forståelse der er 
mellem os alkoholikere. 
 
Arbejdsgrupper, ”møde i regionen”, afstemninger, valg til diverse ledige 
poster, andre der takkede af efter at havde aftjent deres periode, og så 
videre. 
Jeg deltog i det hele, så godt jeg nu formåede. Men brugte også megen 
tid på at ”suge til mig”. Både på det ”faglige” niveau, men så sandelig 
også på det åndelige niveau. Jeg mener, at være i et selskab med 
hundredvis af års ædruelighed …. det er med til at give mig styrke, tro 
og håb! 
 
En af de helt store oplevelser for mig var lysmødet lørdag aften. Efter en 
dag med mange store oplevelser, utrolig megen varme, og snak med 
gamle bekendte jeg ikke har set i en rum tid, var det ganske enkelt 
toppen. 
Sidde i næsten mørke og reflektere over begivenhederne, takke min 
Gud for at jeg blev vist vejen til fællesskabet, den stille, respektfulde 
måde der blev delt på. Alt sammen overbeviser mig om, at skulle der 
sidde nogle ”Marsmænd” og studere jorden, ville de den lørdag aften, 
over Strib, se en klar altoverskyggende kuppel af åndelighed, lysende 
langt ud i rummet.  
 
Jeg var valgt til 2. suppleant i regionen. Men grundet diverse afbud, 
endte jeg som delegeret. Egentlig var min tanke nok, at vente endnu et 
år med deltagelse i en Service Konference, men … ”jeg kan jo ikke 
regne den ud”, og det er helt sikker godt. 
Jeg håber vi mødes på næste Service Konference! 
 
Kærlige AA hilsner, Kaj C. 
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Mødeliste 
 

 
 
 
 
 
 
 

      
 
Møderne i denne 
liste er LUKKEDE  
møder for 
alkoholikere 
eller mennesker 
med 
alkoholproblemer. 
 
Alle møder varer en 
time, hvis ikke 
andet er angivet. 
 
Teksten ÅBENT under 
de enkelte grupper 
angiver at alle (også 
ikke alkoholikere) er 
velkomne på det 
angivne tidspunkt. 
 
(#) Krim = Aftale med  
kriminalforsorgen. Alle 
alkoholikere er 
velkomne. 
 
(&) = Adgang med 
kørestol. 
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ANONYME ALKOHOLIKERE 

 
Er et fællesskab af mænd og kvinder, 

der deler erfaring, styrke og håb for at kunne løse deres 
fælles problem og derigennem hjælpe andre til at genvinde 

helbredet efter misbrug af alkohol. 
 

Det eneste, der kræves for at blive medlem, 
Er et ønske om at holde op med at drikke. 

Der betales intet kontingent. 
 

AA klarer sig selv økonomisk gennem egne frivillige bidrag. 
AA er ikke tilknyttet nogen sekt, trosretning, politisk 

sammenslutning eller institution. 
 

AA tager ikke stilling til stridsspørgsmål og vil hverken støtte 
eller bekæmper nogen uvedkommende sag. 

 
Vort eneste mål er at holde os ædru og hjælpe 

andre til at opnå ædruelighed 
 

         
 

 
 
 
 

I SYD’eren deler vi erfaringer, ikke aggressioner 
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