
Juni 2012
SYD’eren



 

 
Side 2 

AA ´s VAGT-TELFON: 70 10 12 24
 

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

AA Region SYD: Fyn, Syd – og Sønderjylland 
Formand  Carl Martin, (Fanø) 2335 8354 carl.martin@fanonet.dk 

Næstformand Kaj C (Gråsten) 2425 1972 kaj@wbiz.dk 

Kasserer Poul N (Odense) 6145 5326 poul.nordby@gmail.com    

Sekretær Tove (AAbenraa) 6128 3853 habasut@mail.dk 

Informations udv. Hans R. (Kolding) 2556 9829 hans.ritter@hotmail.com 

Telefonvagt udv. Inge V (Fåborg) 6261 5268 Inge.Virklund@gmail.com 

Redaktør Jens (Ribe) 2461 1494 syderen@aa-syd.dk 

Webmaster Peter (Søndersø) 4092 1484 webmaster@aa-syd.dk 
 

Næste Regionsmøde: 

Søndag den 2. september 2012, kl. 11.00 - 15.00 i AA´s 
nye lokale, Hunderupvej 45, 5000 Odense C. 

 

Andre aktiviteter: 

Se AA Danmarks hjemmeside og region Syds hjemmeside 
under aktiviteter. 

 

Regionens post: 
 
 
 
 
Hattepenge til 
regionen: 
 
 
Regionens e-mail: 
Hjemmeside: 

Region SYD – Fyn, Syd – og Sønderjylland 
c/o Anonyme Alkoholikere 
Thorsgade 59, 3. t.v. 
2200 København N 
 
Postgirokonto nr. 081 – 0576 
Danske Bank (netbank):  
Reg.nr.: 1551, konto nr.: 0810576 
 
region_syd@anonyme-alkoholikere.dk 
http://www.aa-syd.dk 
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Formandens side 
 
AA-regionerne blev en realitet på Servicekonferencen i 1995. Det 
forventedes, at man herigennem ville få en bedre og mere ensartet 
kontakt til offentligheden gennem kendskab til lokale forhold. 
 
Endvidere fungerede Servicekonferencerne ikke hensigtsmæssigt, 
vi var blevet for mange. Demokratiet, hvor hver AA-gruppe kunne 
sende en repræsentant, var blevet uhåndterligt. Regionsdannelsen 
åbnede for et mindre repræsentativt udsnit af AA-grupperne til 
Servicekonferencerne.  
 
Alting starter i AA-gruppen. Det er på regionsmøderne den enkelte 
oplever hvordan det hele hænger sammen - at være med i et 
fælleskab som rækker længere, og giver muligheden for én gang 
om året at mødes med andre alkoholikere til en Servicekonference. 
 
”AA´s historie i Danmark” beretter om bestræbelserne for at 
komme til, hvor vi er i dag. Det er mit indtryk, at alle i region SYD 
udfolder store bestræbelser for at indfri de forventninger 
Servicekonferencen i 1995 havde til den nye struktur, og at det 
lykkes. 
 
Det kan blive bedre, og det bliver det - hvis vi arbejder på det. Det 
er der heldigvis mange der gør. Jeg oplever i region SYD stor 
interesse for at deltage i servicearbejde, både lokalt, regionalt, på 
landsplan og internationalt er der medlemmer, som stiller sig til 
rådighed. 
 
Har du det godt, har du fået masser af sindsro og selvtillid, skulle 
du prøve at overveje, hvad du kan gøre for AA, og engagere dig i 
den organisation du er en del af. Det styrker ædrueligheden og du 
møder en masse nye skønne ædru alkoholikere. Næste 
regionsmøde er i Odense. Vi ses. 
 
 
Fanø i juni 2012 
Carl Martin 
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Referat fra Regionsmødet på Fanø søndag den 17. juni 
2012. 
 
Ouverture. 
 
1. Velkommen. 
Velkomst ved Carl Martin (Fanø). 
 
2. Godkendelse af dagsorden. 
Dagsorden godkendt. 
 
3. Valg af ordstyrer/mødeleder. 
Kaj C. (Gråsten) valgt til ordstyrer. 
 
4. Godkendelse af referatet fra regionsmødet i Aabenraa 
den 20. november 2011: 
Referat fra regionsmødet i Fredericia søndag den 4. 
marts 2012 godkendt. 
 
5. Præsentationsrunde, deltagerliste. 
Socialudvalgsformand, Johan Brink Jensen, fortalte om Fanø 
kommune og roste AA`s engagement i alkoholproblematikken på 
Fanø. Tak for et interessant indlæg. 
 
Anette Fredericia Grupperepræsentant 

Arne Ærø 
Næstformand, 
informationsudvalget 

Bettina Odense, onsdag Grupperepræsentant 
Bjarne T. Odense, tors. kl. 17 Grupperepræsentant 
Carl Martin Fanø Formand 
Eia Fredericia, tirsdag Grupperepræsentant 
Eva H. Fredericia, torsdag Observatør 
Gorm Kolding, torsdag Grupperepræsentant 
Grazyana Aabenraa Grupperepræsentant 
Hans R. Kolding, søndag Grupperepræsentant 
Henry L. P. Kolding, ons. 19:30 Grupperepræsentant 

Inge V. Fåborg 
Tlf. vagtudvalgsfm./ Gr. 
repræsentant 
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Jack Fredericia, tirsdag Suppleant 
Jens  Ribe Redaktør 
Kaj C. Gråsten Næstformand 
Kirsten Kolding, fredag Grupperepræsentant 
Lise Fanø Observatør 
Mogens Vojens, lørdag Grupperepræsentant 
Peter R. Søndersø Webmaster 
Poul Erik Gråsten Observatør 
Poul N. Odense, søndag Kasserer 
Randi Haderslev Grupperepræsentant 
Steffan Vojens Observatør 
Sune Haderslev, torsdag Grupperepræsentant 
Tenna Kolding, onsdag Observatør 
Tove N. Gråsten Sekretær 
Villy Odense, torsdag Grupperepræsentant 
 
Afbud (grp. rep.): 
Henrik R. (Fredericia), Janni (Aabenraa), Margit (Vojens), Ove M. 
(Odense), Svend H. (Varde), Søren V. (Odense). 
 
Nyt fra grupperne 
Der blev fra samtlige grp. repræsentanter fortalt om deres grupper 
og hvilke tiltag der er. En meget interessant runde. Fredericia 
kunne orientere om fælles bustur til England og at de har fået et 
samarbejde med sygehuset. 
 
6. Orientering fra landsmødets arbejdsgruppe v/Sune: 
Folder sendt ud til samtlige grupper, mangles der flere foldere kan 
disse rekvireres ved Eja, Fredericia. Landsmødet efterlyser 
hjælpere til arrangementet, og AA-grupper som ønsker at afholde 
netop deres AA-møde på Landsmødet. Kontakt Peter R. på mail: 
peter@pry.dk eller tlf: 4092 1484. Ellers er der styr på 
planlægningen. Vi opfordres alle til at videregive oplysningerne til 
vores respektive grupper. 
 
De konkrete arbejdsopgaver er oplyst i ”Syderen” marts 2012, og 
vil blive gentaget i kommende ”Syd’er”. Står også på AA`s 
hjemmeside. Stor ros til arbejdsgruppen arbejde og resultat. 
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HSR ønsker at deltage i landsmødet med oplysninger om HSR`s 
arbejde og sammensætning. 
 
7. Gennemgang af AA serviceposter i region SYD. 
Listen kan ses på side 4 i ”Syderen” marts 2012. 
Der skal vælges en ”nr. To” repræsentant til HSR, og regionsrådet 
agter at foreslå Poul (Odense) for en toårig periode. Dette vil blive 
forelagt på det kommende regionsmøde. Poul er positiv indstillet 
overfor et valg. 
 
Carl M. giver udtryk for at det er en god ide at formand for 
regionen også er HSR repræsentant. 
 
8. Valg af ny repræsentant til LIV. 
Hans R. (Kolding) er foreslået og blev enstemmigt valgt. Tillykke 
med valget til Hans. 
 
Tak til Henrik R. for 4 års engagement og arbejde på posten! 
 
9. Servicekonferencen 2012. 
De delegerede delte deres oplevelser fra servicekonferencen med 
mødets deltagere: 
 
Service: Tove, Medier: Hans og Peter, Visioner: Gorm, Økonomi: 
Eja. 
 
En snak om trygheden i at følge samme komite alle 4 år, og 
muligheden/ønske om evt. at rokerer til anden komite. 
 
Kommende forslag til servicekonferencen vil blive drøftet blandt 
nuværende delegerede og fremlagt på kommende regionsmøde, 
da forslagene skal være HSR i hænde inden uge 42. 
 
De delegerede og Regionsrådet mødes onsdag den 8. august 
2012, kl. 17.00 på Sct. Jørgens Gård, Hospitalsgade 4, 6000 
Kolding for at udarbejde forslag, og finde emner til workshops. 
Hans R reserverer et lokale, og sørger for en sandwich og kaffe. 
Carl Martin udsender mødeindkaldelse umiddelbart inden mødet. 
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Forslag fra andre er selvfølgelig også velkomne, og mødet er 
åbent for alle. 
 
Regionsstatus, HSR og udvalg 
 
10. Region SYD og HovedServiceRådet(HSR), beretning ved 
formand Carl Martin, Fanø. 
 

Referat fra HSR sendes videre til grupperne, når det er godkendt. 
Ros fra HSR om godt samarbejde med arbejdsgruppen for 
landsmødet. 
 
11. Økonomi ved kasser Poul N. Odense 
Poul gennemgik regnskab: Det blev besluttet at overføre kr. 
30.000,- til HSK. Regionen sikrer et beløb til evt. udlæg til 
landsmødet. Der er lavet en udførlig oversigt over indkomne 
hattepenge fra 2/1 – 12/6-2012 fra hele region Syd. Flot arbejde! 
 
12. Telefon og email udvalget ved Inge V 
Inge fremlagde udvalgets arbejde og fordeling af vagter. Der 
mangler ingen vagter pt. Det fungerer godt med mobiltlf. Der er pt. 
ca. 60 tlf. vagter og ca. 360 kontaktpersoner. E-mail vagten går 
godt og der mangler ikke vagter. 
 
13. Informationsudvalg ved Henrik 
LIV udvalg: Intet at berette pga. afbud fra Henrik R. som er blevet 
opereret. God bedring. 
 
14. Webansvarlig ved Peter R. 
Oplysninger om ny opstartede grupper skal oplyses direkte til 
Peter, da dette ikke sker automatisk. Ellers kører web problemfrit. 
 
15. SYD’eren ved Jens 
Jens ønsker indlæg fra Fredericia gruppen ang. samarbejde med 
sygehus og deres bustur til England, samt fra nystartet gruppe i 
Bov, Landsmødet og polsk møde i Aabenraa, til kommende 
”SYD´er”. 
 
Dead line tre uger fra den 17.06.12!!! 
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Så lakker det mod enden. 
 
16. Eventuelt: 
Hans R. takker for tilliden og valget til kommende LIV-
repræsentant de næste 4 år. 
 
Henry roser indlægget fra socialudvalgsformanden ved Fanø 
Kommune. Fantastisk nyt tiltag, ideen kan måske bruges på 
kommende møder. 
 
Afslutning ved Carl M. : Tak for et godt og lidt anderledes møde 
med en gåtur i frokost pausen. Tak til praktisk hjælp og 
servicering. Det er en betingelse for at vi kan gennemføre vores 
regionsmøder. 
 
17. Næste møde: Næste møde den 02.09.12 afholdes på 
Hunderupvej i Odense. 
Yderligere information kommer med næste dagsorden. 
 
Mødet den 18.11.12 afholdes i Haderslev. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referent: Tove, sekretær i regionsrådet 
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Næste regionsmøde i SYD 
Søndag den 2. september 2012, kl. 11.00 – 15.00 
i AA´s nye lokale, Hunderupvej 45, Odense C. 
 
Foreløbig Dagsorden: 
Se den endelige dagsorden på regionens hjemmeside før mødet. 
 
Ouverture 
1. Velkomst ved en repræsentant fra Odensegrupperne 
2. Godkendelse af dagsorden, ved formanden 
3. Valg af ordstyrer/mødeleder 
4. Godkendelse af referat fra mødet på Fanø den 17. juni 2012. 

Dette referat findes andet sted her i bladet. 
5. Præsentationsrunde. 
 Fortæl hvorfor du er her, sidste nyt fra din hjemmegruppe, 

og andet af interesse for os der er til stede. 
 Se efter at du er registreret på fortrolighedslisten, at 

oplysningerne er korrekte, og at du krydser af ved til 
stede: X 

 
Servicearbejde. 
 
6. Landsmøde 2012. Orientering ved styre- & arbejdsgruppen. 
7. Valg til serviceposter: 
 Stedfortræder for LIV-repræsentant. Landsdækkende 

informationsudvalg. Arne J. fra Ærø roterer ud 
 Box 334 ansvarlig. Kaj C. fra Gråsten roterer ud 
 Orientering om, og valg af et hovedservicerådsmedlem. 

Det er en ny servicepost, og der skal vælges et medlem for 
en 2-årig periode. Region SYD har fra 1. januar 2013 
herefter to Hovedservicerådsmedlemmer, som normalt har 
posten i 4 år. 

 
Frokost 
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8. Servicekonferencen 2013 
 De delegerede præsenterer forslag og emner til workshop 

på Servicekonferencen 2013 
 Disse færdigbehandles til fremsendelse inden uge 42 

(Deadline). 
 
 
Regionsstatus, HSR(HovedServiceRådet) og udvalg 
 
9. Region SYD og Hovedservicerådet(HSR), beretning ved 

formanden Carl Martin, Fanø 
10. Økonomi, beretning ved kasserer Poul N. Odense 
11. Telefon- & emailudvalget, beretning ved Inge V. Fåborg 
12. Informationsudvalget, beretning ved Hans R. Kolding 
13. Webansvarlig, indlæg fra Peter R. Søndersø 
14. SYD´eren, indlæg ved Redaktør Jens, Ribe 
 
Så lakker det mod enden. 
15. Eventuelt. 
 
 
Regionsmøder i 2012 

 Søndag den 18. november i Haderslev. 
 
Regionsmøder i 2013.  (Forslag) 

 Søndag den 10. marts 
 Søndag den 2. juni 
 Søndag den 22. september 
 Søndag den 1. december 

 
 
 
Regionsrådet. 
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Til delegerede i region SYD 
 
På regionsmødet på Fanø den 17. juni 2012, blev det vedtaget, at 
region SYD´s delegerede sammen med regionsrådet udarbejder 
forslag og emner til workshops til Servicekonferencen 2013. 
 
Forslag og emner til workshops skal forelægges på regionsmødet 
den 2. september 2012 i Odense og færdigbehandles, så de kan 
være HSR/servicekonferenceudvalget i hænde inden uge 42. 
 
De delegerede og regionsrådet indkaldes derfor til 
planlægningsmøde: 
 onsdag den 8. august 2012, kl. 17.00 på Sct. Jørgens 

Gård, Hospitalsgade 4, 6000 Kolding. 
 
Her skal vi drøfte forslag og emner til workshops.  
Hans R reserverer et lokale, og sørger for en sandwich og kaffe.  
Carl Martin udsender mødeindkaldelse umiddelbart inden mødet.    
 
Forslag fra andre er selvfølgelig også velkomne, og mødet er 
åbent for alle. 
 
Herunder er der en fortegnelse over de arbejdskomiteer i allerede 
tilhører: 
 Visioner: Gorm T., Mogens F. H. og Steffan G. 
 Medier: Hans R. og Peter R. 
 Service: Tove N., Jane L. og Sune S. 

 Økonomi: Eia T. og Villy C. 
 
Vi forventer denne proces vil give forslagene og emner workshops 
et kvalitetsløft, og dermed en bedre servicekonference. I må gerne 
allerede nu begynde at tænke på forslag og emner, og gerne 
drøfte det i jeres grupper. 
 
På regionsrådets vegne 
Carl Martin 
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Nyt møde i Bov/ Padborg 
 
I den sydligste del af Jylland var der en trekant mellem Tønder, 
Åbenrå og Gråsten uden AA-møde. Desuden var det nærmeste 
week-end møde 62 km fra, hvor jeg bor, så jeg spurgte nogle 
andre AA`ere, om de ville være med til at åbne et møde i Padborg. 
 
Vi fik lov at bruge konfirmandstuen i Bov Kirke- og 
kirkegårdskontor, Padborgvej 40A, 6330 Padborg, hvor vi har 
meget fine forhold. 
 
Vi har kaldt os Padborg-gruppen, da Bov har Padborg som 
postadresse, men det kan da være, den skal hedde Bov-gruppen. 
 
Vi havde vores første møde den 6/5 i år, og vi holder møde om 
søndagen fra 16.00 til 17.00, hvor vi deler ud fra `Til daglig 
eftertanke`. 
 
Selvom det har vist sig, at der var andre, der også havde brug for 
dette møde, er der altid plads til flere. 
 

I er så hjertelig velkomne. 
 
 
 
Inger 
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Mødeliste 
 

Møderne i denne liste er, hvis ikke andet er angivet, 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. 
 

 

 

 
OBS! 

 
Se altid mødelisten på AA’s hjemmeside. Denne er altid 
opdateret med ændringer af mødetid, mødested, nye møder 
eller lukning af møder. 
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Sydjylland 
 
Aabenraa Nicolaihuset, Sct. Nicolai Gade 21 
Ons. 16:00 & At Leve Ædru, Efter behov ÅBENT 
Fre. 20:00-21:30 & # Trin og Traditioner, 1. fre. i jan-apr-juli-okt 
ÅBENT 
 
Bramming - Konfirmandstuen i præstegården, Nørregade 52 B
Ons. 19:00 # Fast emne læsning af Til daglig eftertanke, 1. ons. i 
md. ÅBENT 
 
Christiansfeld - Tyrstrup Degneskole, Gammel Kongevej 9 
Ons. 17:00 # Brug dør i nord gavl. Til daglig eftertanke 
 
Egtved - Kirkehuset, Kirkevej 41 
Tor. 19:00 & # "Som Bill ser på det" - 1. tor. i lige mdr. ÅBENT 
 
Esbjerg - Treenigshedskirken, Grådybet 23 
Søn. 19:00 # 
 
Esbjerg - Ved Boldesagerskolen, Nørrebrogade 102, st. 
Man. 19:00 # Trin & Traditioner, 1. man. i md. ÅBENT 
Tir. 19:00 
Ons. 18:30 
Fre. 15:30 Fyraftensmøde 
Fre. 22:00 Mødedag 1. fre. i md. - Lysmøde, kom til at tro 
Lør. 11:00 Nykommermøde 
 
Esbjerg N - Gjesing Kirke, gitterport på vestside., Ulvevej 110 
Tor. 19:30 # 
 
Fanø - Sundhedshuset, Vestervejen 1 
Tor. 19:30 # 
 
Fredericia - Hannerup Kirke, Prangervej 114  
Man. 18:30 & # Emnemøde 
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Fredericia Kirkens Korshærs varmestue, Danmarksgade 79  
Tir. 19:30 & # A Vision For You. Døren åbnes 1 time før, Alle 
ÅBENT 
 
Fredericia - Madstedet, Købmagergade 69 st. th. 
Tor. 18:30 # Trin og Traditioner, 5. tor. i md. ÅBENT 
Lør. 14:00 #, 5. lør. i md. ÅBENT 
 
Fredericia - Vindmøllen, Vendersgade 63, 1. sal 
Man. 19:30 # Store Bog, traditioner sidste man. i md., annonceres 
i dagspressen ÅBENT 
 
Gråsten - Banegården, indgang fra perronen, 
Stationsbygningen, Kongevej 73 
Tir. 19:00-20:15 & St. Bog - første tir. i md. traditioner, 30 min. 
soc. samvær efter møde, Efter behov ÅBENT & Store Bog, Efter 
behov ÅBENT 
 
Haderslev - Sognehuset, indgang fra siden, Storegade 93 
Man. 19:30-21:00 & # Store Bog + emne. Efter behov ÅBENT 
Tor. 19:30-21:00 & # Trin og Traditioner. Efter behov og 
annoncering ÅBENT 
 
Kolding - Brændkjær Kirke, Agtrupvej 114 
Man. 19:30-21:00 & # Emnemøde 
 
Kolding - Det Sociale Døgncenter Overmarksgården,  
Dyrehavevej 175 
Tor. 19:30-20:45 # Store Bog. Alle ÅBENT 
 
Kolding - Kolding Selvhjælp og FrivilligCenter, Slotsgade 22 
Fre. 20:00 Som Bill ser på det 
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Kolding - Sct. Jørgens Gård, Hospitalsgade 4 
Tir. 19:30 & # Lokale 1, Som Bill ser på det, 1. tirs. i feb-maj-aug-
nov ÅBENT 
Ons. 12:00 & # Lokale 10, Emnemøde 
Ons. 19:30-21:00 & #, 12+12 
Fre. 16:30 & # Bagdør, Fyraftensmøde 
Lør. 22:00 Bagdør, Lysmøde 
Søn. 16:00 & # Bagdør, At Leve Ædru, Sidste søn. i januar 
ÅBENT 
 
Padborg - Kirke- & Kirkegårdskontor, Konfirmandstuen, 
Padborgvej 40 A, Bov 
Søn. 16:00 Til Daglig Eftertanke 
 
Ribe - Sct. Catharinæ Kirke/Ribe Kloster, Sct. Catharinæ 
Plads 1 
Tir. 19:00 # 
Tor. 19:00 #, 1. tor. i md., 19.00 - 20.30 ÅBENT 
Lør. 11:00, 1. lør. i md. ÅBENT 
 
Sønderborg - Plejehjemmet, Damgade 5 
Tir. 20:00 & #, 1. tir. i mdr. 3+6+9+12 ÅBENT 
Tor. 18:30 & Store Bog m.m., 1. tor. i lige md. ÅBENT 
 
Tønder - Medborgerhus, Østergade 63 
Man. 19:00 Trin og Traditioner, 1. man. i febmaj-aug-nov, speak 
19.00-20.30 ÅBENT 
Tor. 19:00 & Store Bog/trin og traditioner 
 
Vamdrup - Cafe Mødestedet, Jernbanegade 3 
Fre. 19:00 
 
Varde - Indgang i Fiskergade, Storegade 25 
Søn. 19:00 & 
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Vejen - Huset, Østergade 2 
Tir. 19:30 & # Emnemøde 
Tor. 19:00 & #          Foreløbig lukket i juli og august 
 
Vojens - Sognegården, Østerled 4 
Tir. 19:30-21:00 & # Trinmøde 
Fre. 16:30 & # 
Lør. 13:00 # Til daglig eftertanke, 3. lør. i md. 
ÅBENT 
 
Vojens - Ungdomsskole, Danmarksgade 8 B 
Søn. 16:00 & # Store Bog 
 
Ølgod - Varde kommunes hus, Lindeallé 8 
Man. 19:00 & # Emnemøde, Alle ÅBENT 
Tor. 19:00 & # Trinmøde 
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Fyn, Langeland og Ærø 
 
Ærø / Ærøskøbing - Ærøskøbing Kirke, Kirkestræde 
Man. 19:00 & # 2. mandag Trinmøde. 3. man. Emnemøde. 4. 
man. Traditionerne., 1. man. i md. ÅBENT 
 
Assens - Sundhedscentret, Odensevej 29 C 
Tor. 19:30-20:45 & #, Sidste tor. i feb-maj-aug-nov ÅBENT 
 
Brenderup Fyn - Konfirmandstuen v/præstegården, Bubbelvej 
79 
Tor. 19:00 & #, 1. tors. i dec., marts, juni og sep.: speak 19:00 - 
20:30 ÅBENT 
 
Fåborg - Den gamle Byskole, lokale 10, Grønnegade 40 
Man. 18:30 # Trin og Traditioner, sidste man. i md. ÅBENT 
 
Kerteminde - Aktiv-Huset, Vestergade 98, 1. tv. 
Tir. 19:00 & #, 1. tir. i md. ÅBENT 
 
Middelfart - Grimmermosethuset v/stien mellem 
kongebrohavnen og Middelfart gl. havn, Indevejen 
v/Kongebrogården 
Tir. 19:30-21:00 & #, 2. tir. i jan-apr-juli-okt ÅBENT 
Fre. 16:00 & # Fyraftensmøde 
Søn. 19:30-20:45 & # 
 
Nyborg - Aktivitetscenter, Kongens Bastionsvej 2 
Tir. 19:00, Sidste tir. i ulige md. ÅBENT 
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Odense C - AA's nye lokale, Hunderupvej 45 
Man. 17:00 & # Til Daglig Eftertanke, 3. man. i md. ÅBENT 
Tir. 17:30 & # Mandemøde, ej restriktivt, 1. tir. i md. ÅBENT 
Tir. 19:30 Islandsk 
Ons. 17:30 & # Nykommermøde 
Ons. 19:30 Engelsk & Frans af Asissi, bøn, Last wed. in the month 
OPEN 
Tor. 11:00-12:10 & Trinmøde, Alle ÅBENT 
Tor. 17:00 & # Store Bog, Alle ÅBENT 
Tor. 18:30 & Åben information om AA af en mandlig og kvindelig 
AA'er, Alle ÅBENT 
Fre. 14:00 & # Emne m/indleder, 3. fre. i md. ÅBENT 
Fre. 19:00 & # Kom til at tro, Sidste fre. i md. ÅBENT 
Lør. 13:00 & # Trin/Store Bog, Alle ÅBENT 
Lør. 19:30 & # Frans af Asissi, Alle ÅBENT 
Søn. 14:00 & Trin, St. Bog - 1. søn. i md. Traditioner 
 

Odense C - Ansgargården, Sdr. Boulevard 1 
Fre. 17:00 &# Min ædru uge 
 
Odense C - Indg. i Møllestræde, Klosterbakken 11 
Tor. 19:00 # Trin og traditioner, Sidste tor. i md. ÅBENT 
 
Odense C - Odense Domkirke, Klosterbakken 2 
Tir. 19:00 # Store Bog 
 
Odense C - Skt. Hans Kirkekontor, Skt. Hans Plads 1 
Ons. 19:00 # 12 trin og 12 traditioner, Sidste ons. i lige mdr. 
ÅBENT 
Søn. 19:00 # Tringruppe, Sidste søn. i md. ÅBENT 
 
Odense M - Thomas Kingos Kirke, Bülowsvej 9-11 
Man. 19:00 & #, 1. man. i md. ÅBENT 
 
Ringe - Selvhjælp på Midtfyn, Østre Ringvej 39 
Søn. 13:00 1. søn. i md. Trinmøde eft. St. Bog, v/besøg af nye 
ÅBENT 
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Svendborg - Fredens Kirke sognehuset, Glarmestervej 8 
Man. 19:00 & #, 2. man. i md. (1 time 15 min.) ÅBENT 
 
Svendborg - Katolsk kirke, Havnegade 1 
Lør. 13:00 #, 4. lør. i md. (1 time 15 min.) + uge 40 ÅBENT 
 
Svendborg - Konfirmandstuen v/Skt. Jørgens Kirke, 
Brydegårdsvej 15 
Fre. 19:00 Emnegruppe, 3. fre. i md. (1 time 15 min.) ÅBENT 
 
Svendborg - Kontakt mellem mennesker, Toldbodvej 5 
Ons. 19:00 # Store Bog, 2. ons. i md. (1 time 15 min.) ÅBENT 
Søn. 15:00 # Sammen kan vi, Alle ÅBENT 
 
Svendborg - Menighedshuset, Frue Kirkestræde 4 
Man. 10:00, Sidste man. i md. ÅBENT 
 
Svendborg - Sct. Nicolai kirkestræde 3 
Tir. 18:30, 1. tir. i md. (1 time 15 min.) ÅBENT 
 
Svendborg - Varmestuen, Ørkildsgade 27 1. sal 
Tor. 19:00 Mandegruppe, ej restriktiv 
 
Søndersø - Borgerhuset, Dallundvej 20 
Tir. 19:00, 1. tir. i md. i lige mdr. (speak) ÅBENT 
 
 
 
Møder på Internettet: 

http://www.daaint.dk http://www.daaint.dk 
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Servicekonferenceudvalg (SKU) 
 
På Servicekonferencen i 2010 var der indkommet et forslag fra 
Hovedservicerådet som lød således: 
 
Forslag: 
Nyt afsnit: Servicekonferenceudvalg 
 
Der nedsættes et Servicekonferenceudvalg, der består af: 
 Formanden fra hver af de kommende komiteer  
 Sekretæren fra hver af de kommende komiteer  
 Servicekonferenceformanden  
 Suppleanten for Servicekonferenceformanden samt et 

medlem af Daglig Ledelse 
 
Udvalget mødes cirka 4 gange i løbet af året frem til næste 
Servicekonference.  
Datoerne bør være fastlagt, når de pågældende vælges, så 
alle kan deltage på de fastlagte datoer. 
 
Udvalgets opgaver er at: 
 samle op på beslutninger, der er truffet af Service-

konferencen  
 vurderer forslag til Servicekonferencen, der indsendes til 

Hovedservicerådet  
 foretage indstillinger til Hovedservicerådet  
 udarbejde dagsorden til Servicekonferencen  
 udarbejde program for Servicekonferencen 
 
Dette forslag blev vedtaget i Plenum. 
 
Ved dette års SK blev det vedtaget, at suppleant for service-
konferenceformanden fremover skal hedde viceservice-
konferenceformand. 
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Derved opstod SKU2011 udvalget som planlagde den 
efterfølgende Servicekonference – Servicekonferencen 2011. 
 
Jeg var med som 2. års delegeret (2011) for Regionen og må sige, 
at det var et fantastisk stykke arbejde de havde lagt frem. 
Fremlæggelsen og afstemningen af de indkomne forslag gik som 
perler på en snor. 
 
Ved selvsamme lejlighed påtog jeg mig tjenesten at være 
sekretær i SKU2012 for komiteen Medier og de erfaringer har jeg 
lyst til at dele med jer andre. Skulle det inspirere næste års 2. og 
3. års delegerede til at melde sig er det kun dejligt. 
 
Hvad konkret laver vi så på de her møder? 
 
Vi mødtes i alt 7 gange ud af 8 planlagte efter følgende møde- og 
aktivitetsplan: 
 
08-05-2011 Overdragelses- og evalueringsmøde med SKU 

2011. Planlægning af det videre arbejde. 
  
19-06-2011 Gennemgang af Servicekonference 2011 

beslutninger og udestående punkter. Planlægning 
af det videre arbejde. 

  
28-08-2011 Indkaldelse af forslag. Planlægning af Service-

konferencen 2012. Dagsorden for Service-
konferencen. 

  
30-10-2011 Gennemgang af indkomne forslag. Færdiggørelse 

til fremlæggelse for Hovedservicerådet. 
  
11-12-2011 Fordeling af forslag og workshops på arbejds-

komiteer. Færdiggørelse af dagsorden. 
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08-01-2012 Mødet afholdes kun hvis påkrævet. 
  
18-03-2012 Planlægning af afviklingen arbejdet i arbejds-

komiteer og plenum. 
  
20-04-2012 Sidste check. Træning i brug af dokumentations-

værktøj 
 
På mødet i december aftalte vi, at i og med vi var så godt med i 
planlægningen, så var det ikke nødvendigt at holde det planlagte 
møde i januar. 
 
Til mødet i marts var der inviteret de personer fra kontorfunktionen 
samt data som skulle med til servicekonferencen samt den 
foreslåede ordstyrer. Her drøftede vi så fremgangsmåde og de 
værktøjer vi skulle bruge til selve konferencen. 
 
Da jeg var sekretær i det gamle udvalg er det naturligt, at jeg 
sidder som formand for komiteen Medier i det nye SK2013-udvalg. 
Vi har holdt to møder allerede næsten efter samme opskrift som 
ovenstående(nyt udvalg nye ideer). 
 
På sidste møde havde vi en debat om et navn til næste års SK. 
Resultatet kan I se i augustnummeret af BOX 334. Og her har jeg 
en bøn til alle jer i grupperne rundt omkring i regionen: Giv os 
input og ideer om hvad I synes, og har I evt. andre forslag er de 
velkomne. 
 
Til slut vil jeg ønske jer alle sammen en fantastisk god og varm 
samt ædruelig sommer. 
 
 
Hans R. 
 
Kolding. 
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Landsmøde 2012 
 
Kære AA-medlemmer 
 
I år står Region Syd for planlægning og afholdelse af vores årlige 
Landsmøde. 
 
Landsmødet skal afholdes på Skansevejens Skole i Fredericia den 
21.-23. september og kommer til at indeholde en masse møder og 
arrangementer mv., og vi tror på at der kommer rigtig mange 
mennesker, som altid. 
 
Vi søger derfor en masse frivillige hænder og håber på at du, 
AA’er, vil være behjælpelig med at skabe rammer og indhold for 
dette års fantastiske AA Landsmøde. 
 

Vi kan ikke alene - 
hjælp os med at løfte opgaven i fællesskab 

 
Vi har brug for hjælpere til at være/lave: 
 
 Mødeledere  

 Indledere 

 Opsætning af f. eks. mødelokaler  

 Cafépersonale 

 Overnatning 

 Information 

 Kreative indslag (dekoration) 

 Køkken  

 Gøre klar til festmiddagen, som leveres udefra 

 Rengøring 

 Diverse 
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Man behøver ikke, at ”være på” hele weekenden, men lad os 
holde det enkelt - meld dig under AA fanerne (gerne i god tid), så 
vil Peter planlægge hvem der gør hvad og hvornår. 
 
Kontakt Peter R. på mail: peter@pry.dk eller tlf: 4092 1484 - med 
navn, email-adresse og telefonnummer. 
 
”Regionens møder” – Der vil være nogle møder på Landsmøde 
2012, hvor i som AA gruppe i Region Syd har mulighed for, at vise 
hvordan i afholder møde hos jer. Også her kan i kontakte Peter, 
hvis i ønsker at vise jeres gruppe frem. 
 
OBS: Hvis du allerede nu ved, at du vil lave Service på 

Landsmøde 2012, så vil det være rigtig dejligt, hvis du 
tilmelder dig nu hurtigst muligt. 

 
Vi glæder os til at høre fra dig og ser frem til servicesamarbejde, 
samvær og snakke mellem AA’ere fra hele landet. 
 
 
 
 
 
 

De Kærligste Hilsner 
 

Planlægningsgruppen 
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Foreløbig mødeplan for Al-Anon-møderne ved 
AA's landsmøde, lørdag den 22. september 2012 
 

Åbne møder 
 

13:00-13:50 
Åbent møde med speak 

Speaker: Jens 
 

14:00-14:50 
Åbent møde med speak 

Speaker: Hanne 
 

15:30-16:20 
Åbent Alateen møde! 

 

15:30-16:20 
Åbent møde med emne 

Emne: Det alkoholiske ægteskab 
Oplægsholder: Bianca & Hannah 

 
 

Lukkede møder 
 

13:00-13:50 
Lukket møde 

Emne: Kærlighed 
Oplægsholder: Pernille 

 

14:00-14:50 
Lukket møde 

Emne: Taknemmelighed  
Oplægsholder: Mette 

 

16:30-17:20 
Lukket møde 

Emne: Benægtelse 
Oplægsholder: Sandie 
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Siden ”sidst” 
 
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.  
SYD’eren kan også hentes på regionens hjemmeside. Linket er: 
http://www.aa-syd.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeg vil ønske jer alle sammen en god og ædruelig sommer. Næste 
blad kommer i september.  
 
 
Mange varme hilsner 
Jens Tlf.: 24 61 14 94 
syderen@aa-syd.dk 
 
 
I SYD’eren deler vi erfaringer, styrke og håb 
– ikke aggressioner 
 

 



Formålserklæringen

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 komme sig af alkoholisme.

Vort hovedformål er at forblive ædru 
og hjælpe andre alkoholikere at opnå ædruelighed

Copyright © The AA Grapevine, Inc.
Trykt med tilladelse

AA tager ikke stilling til stridsspørgsmål og vil hverken
støtte eller bekæmpe nogen som helst sag.

AA er ikke tilknyttet nogen sekt, trosretning,
organisation, institution eller nogen form for politik.

Der betales intet kontingent. AA klarer sig selv
økonomisk gennem egne frivillige bidrag.

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


