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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  Kaj C (Gråsten) 2425 1972 formand@aa-syd.dk 

Næstformand Eia (Fredericia) 6130 9118 viceformand@aa-syd.dk 

Kasserer Søren B (Fredericia)  kasserer@aa-syd.dk 

Sekretær Tove (Aabenraa) 6128 3853 sekretariat@aa-syd.dk 

Informations udv. Hans R. (Kolding) 2556 9829 infoudvalg@aa-syd.dk 

Telefonvagt udv. Thomas (Fredericia)  telefonvagt@aa-syd.dk  

Redaktør Ledig  syderen@aa-syd.dk 

Webmaster Ledig  webmaster@aa-syd.dk 
 

Næste Regionsmøde: 

Søndag den 14. september 2014, kl. 11.00 – 15.00  
Vojens. 

 

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 
 

Endnu et regionsmøde er afsluttet. Et konstruktivt og godt møde med 
stor medvirken/interesse/debat fra alle tilstedeværende. Og det er 
sådan det skal være… det er jo vores fællesskab, og vores ansvar. 
 

Det har før, af mine forgængere, på disse sider været skrevet, at vi kan 
være stolte over det arbejde der bliver lagt i service, regionalt og i de 
landsdækkende udvalg. 
 

Jeg kan kun tilslutte mig dette. I vores region har vi en lang række 
funktioner, som hver på sin måde støtter vores formål, - at bringe 
budskabet videre til alkoholikeren, som stadig lider.  
Vi deltager i alle de landsdækkende udvalg, vi har vore regionale 
informationsudvalg der lige nu arbejder på ”at løfte i flok”, vi informerer 
via hjemmeside og SYD’eren, har telefonvagter, holder vore 
omkostninger på et meget lavt niveau, så mest muligt kan gå til den 
lidende alkoholiker… for blot at nævne noget… 
 

Og så er alle de aktiviteter der sker lokalt, i byerne og i grupperne 
endnu ikke nævnt. Og det er jo her, hvor tingene for alvor sker, tæt ved 
den lidende alkoholiker. 
 

At regionsarbejdet fungerer, skyldes netop alle disse gode mennesker 
der er villige til at lave service… 
To af dem roterer ud nu, det er vores redaktør Jens fra Ribe, og vores 
kasserer Poul N. fra Odense. 
Der skal lyde en stor tak til jer begge for det arbejde i hver især har 
lagt i regionen. I har taget en stor tørn, til glæde og gavn for alle i 
regionen. 
 

Og velkommen til Søren B. som har sagt ja til at tage posten som 
kasserer de næste 4 år. Det er rart og trygt at denne post er i gode 
hænder. 
En ny redaktør har vi endnu ikke, men mon ikke der kommer en 
løsning på det? på den ene eller anden måde… 
 

Regionshåndbogen kan du se og hente her: http://www.aa-
syd.dk/?download=2014 02 09 Regionshåndbog SYD.pdf 

 
Ønsker jer alle en god og velsignet sommer!    Kærlige hilsner    Kaj C. 
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Referat fra Regionsmødet i Fredericia søndag den 15. 
juni 2014. 
 
1. Velkomst ved en repræsentant fra Værtsgruppen. 
Lena bød velkommen til regionsmødet. 
 
2. Valg af ordstyrer/mødeleder. 
Lena blev foreslået som ordstyrer – ingen andre kandidater. 
Kaj er mødeleder. 
 
3. Godkendelse af referatet fra sidste regionsmøde: 
Referat blev godkendt. Referatet kan findes i Syd´eren på AA 
Syds hjemmeside. 
 
4. Præsentationsrunde, deltagerliste. 
Fanø-gruppen fortæller, at de genoptager traditionen med AA-
fællesmøde i Sønderho på Fanø, lørdag den 16.8.2014. Flyers 
blev delt rundt. 
 
Deltagere: 
Anette M. Fredericia, mandag Grupperepræsentant 
Annette G. Assens Grupperepræsentant 
Arne Fredericia Tir. Observatør 
Bjarne T. Odense Grupperepræsentant 
Carl Martin Fanø Grupperepræsentant (½) 
Eia Fredericia, tirsdag Næstformand 
Eilif Svendborg, lørdag Grupperepræsentant 
Hans Peter Fredericia Tirs. Observatør 
Hans R. Kolding, søndag Grupperepræsentant 
Henrik Fredericia Grupperepræsentant 
Henrik B. Kolding, Kvarterhus Grupperepræsentant 
Henry LP Kolding Grupperepræsentant 
Jan Fredericia Observatør 
Jens Ribe Grupperepræsentant 
Jens T. Esbjerg, Søndag Grupperepræsentant 
Kaj C. Gråsten Formand 
Kasper Blå løsning Grupperepræsentant 
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Kirsten Odense Grupperepræsentant 
Lars Kolding Tirs. Grupperepræsentant 
Lars BJ Vojens, tirsdag Grupperepræsentant 
Lena Fredericia Observatør 
Margrethe Fanø Grupperepræsentant (½) 
Poul N. Odense Kasserer 
Svend H. Varde Grupperepræsentant 
Søren B. Fredericia, tirsdag Observatør 
Tenna Kolding Ons. Observatør 
 
Fraværende grp. rep.: 
Eva H. (Fredericia), Gorm (Kolding), Helle (Svendborg), Ilse 
(Svendborg), Inge-Lise (Svendborg), Julian (Odense),  
Kim (Svendborg), Margit (Vojens), Mogens (Vojens), Peter R. 
(Søndersø), Poul Erik (Gråsten), Siff (Esbjerg), Sune (Haderslev),  
Tove N. (Gråsten), Randi (Haderslev), Villy (Odense). 
 
5. Rapporter - se også de tidligere udsendte rapporter 
 
Region SYD/ Hovedservicerådet, ved Kaj C. 
Kaj fortæller kort, at der fortsat mangler delegerede til næste års 
servicekonference, skulle nogen være interesseret kan de bare 
sige til. 
Henrik B fra Kolding er interesseret. 
 
Kaj fortæller, at der i HSR er truffet beslutning om, at man kan 
søge transport i egen bil dækket med 2,10 pr. km. Det drejer sig 
kun om møder m.v. i AA Danmark. 
Taksten er Statens laveste takst. 
 
Økonomi, ved Poul N. 
Poul fortæller, at der p.t. er 31.551,12 i banken. Han foreslår at 
der sendes 26.000,- kr. til AA Danmark og vi beholder ca. 5.500,- i 
banken. 
Der bakkes op om dette forslag. 
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Der er en kort debat omkring listen hvor gruppernes indbetalinger 
står. Listen er alene lavet til, at den enkelte gruppe kan finde ud 
af, om gruppernes kasserer også sender pengene til regionen. 
Det er før set at ikke alle penge der skulle have været til 
Regionen, er kommet frem. 
Tenna og andre opfordrer til, at der evt. vælges revisorer i 
grupperne. 
 
Informationsudvalget, ved Hans R. 
Hans fortæller, at der siden rapporten er udsendt er kommet 
tilføjelser. Der laves et kort tilsvarende lægekortet til 
sundhedspersonale i det hele taget. Der laves p.t. forsøg med 
dette – og LIV afventer en tilbagemelding. 
 
Hovedservicekontoret i New York har givet tilladelse til, at afsnittet 
”Lægens synspunkt” i Store Bog, må kopieres og bruges enten i 
sin helhed eller med uddrag herfra. Der må dog ikke ændres i 
teksten. 
 
Der fremkommer en ide til, at der kommer BAR-code / QR på 
pjecer, så de kan hentes (scannes) med smart phones. Grund så 
kan de ikke ses at man går rundt med den. 
 
Region Syds hjemmeside, ved ved Kaj C. 
Der er afbud fra Peter R. Ikke mere at tilføje til det udsendte. 
 
SYD´eren, ved Jens 
Intet nyt ud over, at Jens roterer ud nu, der er ikke fundet en 
kandidat. 
Jens ønsker ikke at fortsætte indtil der bliver fundet en ny 
redaktør. Hans sidste opgaver bliver så den kommende SYD´er. 
 
Telefon- og E-mail udvalget, ved Jens T. 
Der er afbud fra Thomas men Jens der er suppleant fortæller: 
Thomas og Jens har ringet til alle kontaktpersoner i regionen – et 
tjek op. 
De stillede et tillægsspørgsmål om et erfaringsudvekslingsmøde i 
regionen, og det var der stor interesse for. 
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Der arbejdes med en chat-funktion – dette sker i et samarbejde 
med Dansk Center for Afhængighed. 
Dette kan måske få flere til at henvende sig, da det er mere 
anonymt. Det opleves ofte af telefonvagten, at røret lægges på. 
 
6. Forberede valg af Hjemmeside-ansvarlig, ved Kaj C.  
Afbud fra Peter men Kaj C fortæller: Peter roterer ud v. næste 
regionsmøde, og der søges en ny hjemmeside-ansvarlig. 
 

For at gøre arbejdet som hjemmeside-ansvarlig nemmere, har der 
været talt om at overgå til det nye og mere brugervenlige system 
WordPress. AA Danmark bruger det samme, hvilket gør, at der 
nemmere kan supporteres derfra. 
 

Formand og nuværende hjemmesideansvarlig vil rydde op på sitet. 
 

Det vil være op til den nye hjemmeside-ansvarlige hvilket system 
der skal bruges. 
 
7. Valg af kasserer 
Søren B stiller op, der er ikke andre kandidater. 
Der stemmes skriftligt jf. servicehåndbogen. Der er 20 
stemmeberettigede og alle 20 stemmer på Søren. 
 
8. Valg af redaktør 
Der er ingen kandidater. 
Jf. tidligere beskrevet ønsker Jens ikke at fortsætte. Hans sidste 
opgave bliver den kommende SYD´er. 
Der skal genoptrykkes annonce i SYD´eren i forhold til at redaktør 
søges. Rotationsprincippet respekteres: Hvis vi ikke har en 
redaktør, så har vi heller ikke noget blad. 
 
9. Ændringsforslag til Regionshåndbog 
Forslaget er tidligere udsendt, og omhandler kort, at kun LIV-
repræsentanten fremover deltager i LIV møderne. 
Der er en del diskussion omkring dette – både for og imod at både 
repræsentant og suppleant deltager. 
Ved afstemning – 20 stemmeberettiget: 19 stemmer for forslaget, 
1 stemme blank. 
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10. Tilbagemelding fra Servicekonference 2014 
Margrethe fortæller om hendes oplevelse – positiv, og bliver 
bakket op af andre 1. års delegerede. 
 
11. Fortsættelse på ”At løfte i fælles flok” 
Det regionale informationsudvalg (RIV) havde forberedt 3 bud på 
et fælles arrangement. 
De forskellige forslag debatteres, og det ender med, at regionen 
anbefaler, at arbejde videre med AA´s fødselsdag. Evt. AA DK´s 
fødselsdag den 14. januar, eller Regionens fødselsdag – engang i 
oktober. 
 
12. Forslag til Servicekonference 2015 
 
En anbefaling fra Servicekonferenceudvalget er, at forslag 
indsendes så hurtigt som muligt, og meget gerne inden dead-line 
(omkring uge 42). 
Dette for, at udvalget får så meget tid som overhovedet muligt, til 
at bearbejde forslag. 
 

Vær endelig ikke bange for at sende forslag – vi er gerne 
behjælpelige med at få formuleret forslaget m.v. 
 
13. Eventuelt og kommende møder 
Punkt fra sidste Regionsmøde vedr. tekst til nykommere og 
tekstens placering på hjemmesiden, skulle have været med som 
punkt på dette møde. 
Kaj C undskylder dette og lover at det kommer med på næste 
Regionsmøde. 
 

 Søndag den 14. september 2014 i Vojens 
 Søndag den 23. november 2014 – sted mangler 
 Søndag den 3. marts 2015 – sted mangler 

 
Tak til Fredericia for afholdelse af Regionsmødet. 
 
 
Referent: Eia – Næstformand i Regionen. 
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Næste regionsmøde i SYD 
Søndag den 14. september 2014 

kl. 11.00 – 15.00 Vojens 
 

Foreløbig dagsorden: 
Se den endelige dagsorden på regionens hjemmeside før mødet. 

 
Dagsorden 

1. Velkomst ved en repræsentant fra Værtsgruppen. 
2. Valg af ordstyrer/mødeleder 
3. Godkendelse af referat fra sidste møde.  

o Referatet er i Syd’eren som findes på AA Syds 
hjemmeside: http://www.aa-syd.dk 

4. Præsentationsrunde. 
o Fortæl kort hvorfor du er her, om der sker af nyt i din 

hjemmegruppe. 
o Se efter om du er korrekt registreret på 

fortrolighedslisten, og husk at sætte X. 
5. Rapporter (Kommentarer/tilføjelser til de udsendte 

rapporter). 
o Region SYD/Hovedservicerådet, ved Kaj C.  
o Økonomi, ved Søren B.  
o Informationsudvalget, ved Hans R. 
o Region Syds hjemmeside, ved Peter R.  
o SYD´eren, ?  
o Telefon- og E-mail udvalget, ved Thomas  

 
 
 

Frokostpause kl.: 12.00 – 12.45 
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Beslutningspunkter/valg til poster 

6. Tekst til nykommeren og tekstens placering på 
hjemmesiden 

7. Valg af redaktør 
8. Valg af hjemmeside ansvarlig 
9. Valg af delegerede til Servicekonferencen 2015. 

Punktet vil være på dagsordenen fremover indtil vi har alle 
delegeret poster besat. 

 
Kaffepause på et passende tidspunkt 

 
 
Indkomne forslag/drøftelser 

10. Fortsættelse på ”At løfte i fælles flok”. 
11. Åbent på nuværende tidspunkt… 
12. Eventuelt. 

 
Kommende regionsmøder 

o Søndag den 14. september 2014 Vojens 
o Søndag den 23. november 2014 Tønder 
o Søndag den 8. marts 2015 (sted mangler) 
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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! 

 
Husk eventuelt ændrede mødetidspunkter juleaften den 24/12 
og nytårsaften den 31/12. Ændringer af tidspunkter kan 
foregå via AA Danmarks hjemmeside. 
 
 
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 & trin og traditioner, Efter behov ÅBENT 
Fre. 20:00-21:30 & # Trin og Traditioner, 1. fre. i jan-apr-juli-okt 
ÅBENT 
 
Christiansfeld - Tyrstrup Degneskole. Brug dør i nord 
gavl (Obs. Brug bagdøren), Gammel Kongevej 9 
Ons. 17:00 & # Til daglig eftertanke 
 
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 
Lør. 11:00 Nykommermøde 
 
Esbjerg N - Gjesing Kirke, gitterport på vestside., Ulvevej 
110 
Tor. 19:30 # , Sidste tor. i md. ÅBENT 
 
Esbjerg Ø – Jerne skole, Skolebakken 137 
Ons. 19:00 & # Den Blå Løsning - Døren er åben fra kl.17.00 og vi 
spiser sammen kl. 18.00 , Sidste ons. i md. ÅBENT 
 
Fanø - Sundhedshuset, Vestervejen 1 
Tor. 19:30 & # 
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Fredericia Kirkens Korshærs varmestue, Danmarksgade 
79  
Tir. 19:30 & # Speakermøde, kaffe 1 time før, Alle ÅBENT 
Fre. 21:00 & # A Vision For You, 11. trin/lysmøde – Døren åbnes 1 
time før, alle ÅBENT 
 
Fredericia - Madstedet, Købmagergade 69 st. th. 
Lør. 14:00 #, 5. lør. i md. ÅBENT 
 
Fredericia - Selvhjælpscentret, Vendersgade 63 
Man. 19:30 # Store Bog, Traditioner sidste man. i md. , Annonceres i 
dagspressen ÅBENT 
 
Fredericia - Varmestuen, Danmarksgade 79 
Tor. 19:00 # Trin + Tradition + Emne + Speak, Speak og spisning 
sidste torsdag i måneden 18:00-20:00 
 
Fredericia - Vindmøllen, Vendersgade 63 
Ons. 18:30 # Kvinde emnemøde, ej restriktiv 
AA Kvinde - gruppen onsdag holder lukket til  
den 3. september 
 
Gråsten - Adsbøl Klubhus, Kobberholmvej 15 
Tir. 19:00-20:15 St. Bog – 1.tir. i md. traditioner, 30 min. soc. 
samvær efter møde 
 
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 
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Kolding - Kvarterhuset Junghansvej, Junghansvej 121 
Ons. 19:30 & "Kvarterhusgruppen" - Trin/Emne. Nykommermøde. 
Kl. 19 er kaffen klar , Alle ÅBENT 
 
Kolding - Overmarksgården, Dyrehavevej 175 
Tor. 19:30 Store Bog. Alle ÅBENT 
 
Kolding - Sct. Jørgens Gård. Bagdør, Hospitalsgade 4 
Tir. 19:00-19:30 & # Åben information, Hvem er AA og hvad kan du bruge 
Anonyme Alkoholikere til 
Ons. 19:30-21:00 & #, 12+12 
Fre. 16:30 & #  Fyraftensmøde 
Lør. 22:00 Lysmøde 
Søn. 16:00 & #  At Leve Ædru, Sidste søn. i januar ÅBENT 
 
Kolding - Sct. Jørgens Gård. Lokale 1. Bagdør, 
Hospitalsgade 4 
Tir. 19:30 & # Som Bill ser på det, 1. tir. I feb-maj-aug-nov ÅBENT 
 
Kolding - Sct. Jørgens Gård. Lokale 10, Hospitalsgade 4 
Ons. 12:00 & # Emnemøde 
 
Ribe - Sct. Catharinæ Kirke/Ribe Kloster, Sct. Catharinæ 
Plads 4 
Tir. 19:00 # 
Tor. 19:00 #, 1. tor. i md., 19.00 - 20.30 ÅBENT 
Lør. 11:00, 1. lør. i md. ÅBENT 
 
Sønderborg - Plejehjem, Damgade 5 
Tir. 20:00 &, 1. tir. i mdr. 3+6+9+12 ÅBENT 
 
Tønder - Medborgerhus, Østergade 63 
Man. 19:00 Trin og Traditioner, Efter behov ÅBENT 
 
Vamdrup - Cafe Mødestedet, Jernbanegade 3 
Fre. 19:00 
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Varde - Indgang i Fiskergade, Storegade 25 
Søn. 19:00 & 
 
Vejen - Huset, Østergade 2 
Tir. 19:30 & # Emnemøde 
 
Vojens - Lokale 6, Danmarksgade 8 B 
Lør. 13:00 # Til daglig eftertanke, 3. lør. i md. ÅBENT 
 
Vojens - Lokale 6, Danmarksgade 8 B 
Søn. 16:00 & # Store Bog 
 
Vojens - Sognegården, Østerled 4 
Tir. 19:30-21:00 & # Trinmøde 
Fre. 16:30 & # 
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Fyn, Langeland og Ærø 
 
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. 19:30 & # 1. tor. i mar-juni-sep-dec. speak 19:30 - 21:00 
ÅBENT 
 
Fåborg - Den gamle Byskole, lokale 10, Grønnegade 40 
Man. 18:30 Trin og Traditioner, Sidste man. i md. ÅBENT 
 
Middelfart - Grimmermosethuset v/stien mellem 
kongebrohavnen og Middelfart gl. havn, 
Kongebrogården 
Tir. 19:30-20:45 & #, 2. tir. i jan-apr-juli-okt ÅBENT 
Fre. 16:00 & # Fyraftensmøde, åben fællesmøde AA / Al-Anon 
sidste fredag i marts/juni/september/december ÅBENT 
Søn. 19:30-20:45 & # 
 
Nyborg - Aktivitetscenter, Kongens Bastionsvej 2 
Tir. 19:00, Sidste tir. i ulige md. ÅBENT 
 
Odense C - Ansgargården Sdr. Boulevard 1 
Fre. 17:00 & # Min ædru uge, 2. fre. i lige md. ÅBENT 
 
Odense C - Indg. i Møllestræde, Klosterbakken 11 
Tor. 19:00 # At leve ædru, Sidste tor. i md. ÅBENT 
 
Odense C - Odense Domkirke, Klosterbakken 2 
Tir. 19:00 # Store Bog 
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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 C - AA's nye lokale, Hunderupvej 45 
Man. 17:00 & # Til Daglig Eftertanke, 3. man. i md. ÅBENT 
Tir. 17:00 & # Mandemøde, ej restriktivt, 1. tir. i md. ÅBENT 
Tir. 19:30 Islandsk møde , Alle ÅBENT 
Ons. 17:30 & # Nykommermøde 
Tor. 11:00 & # 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. 20:30 & # Frans af Asissi, Alle ÅBENT 
Søn. 13:00 & Trin og Traditioner 
 
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 efter St. Bog, v/besøg af nye 
ÅBENT 
 
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 
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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, Havnegade 3 
Ons. 19:00 #  Store Bog, Trin/ Traditionsgruppe , 2. ons. i md. (1 time og 15 
min.) ÅBENT 
 
Svendborg - Menighedshuset, Kirkestræde 4 
Man. 10:00, Sidste man. i md. (1 time 15 min) 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, Dallunvej 20 
Tir. 19:00, 1. tir. i md. i lige mdr. (speak) ÅBENT 
 
Ærø / Ærøskøbing - Kapellet, Kirkestræde 2 
Man. 19:00 &, 1. man. i md. ÅBENT 
 
 
 
 
Møder på Internettet: 

http://www.daaint.dk http://www.daaint.dk 
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AA serviceposter i Region SYD:
 
Funktion: Navn: Valgt: Roterer ud: 
    
Formand Kaj C. Mar. 2013 Mar. 2017 
    

HovedServiceRåds (HSR) 
Repræsentant 

Kaj C. Mar. 2013 Mar. 2017 

    

HSR-repræsentant Poul N. Jan. 2013 Dec. 2014 
    

1. Suppleant for HSR-
repræsent. 

Eia Mar. 2013 Mar. 2017 

    

2. Suppleant for HSR-
repræsent. 

Henrik G. Sep. 2013 Dec. 2014 

    

Næstformand Eia Mar. 2013 Mar. 2017 
    

Kasserer Søren B. Jun. 2014 Jun. 2018 
    

Sekretær Tove N. Feb. 2011 Feb. 2015 
    
Landsdækkende 
Informations-udvalg (LIv) 
Repræsentant og formand 
for det Regionale 
informations-udvalg (RIV) 

Hans R. Jun. 2012 Maj 2016 

    

Stedfortræder LIv Eia T. Sep. 2012 Sep. 2016 
    

Tlf. og e-mail udv. Thomas Marts 2014 Marts 2018 
    

Stedfortræder    -”- Jens T. Dec. 2013 Dec. 2017 
    

Redakt. SYD´eren Ledig   
    

Webmaster Ledig   
    

Revisor Ove M. Nov. 2013 Nov. 2017 
    

Udarbejdet i 2005                  Revideret 1. juli 2014 
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Ledig post i regionen 
 

Redaktør (Genopslag) 
 
På juni mødet fik vi ikke valgt en redaktør til SYD’eren, idet ingen 
kandidater stillede op. 
 
Jens’ sidste opgave bliver den kommende SYD´er. 
Rotationsprincippet respekteres, og det vil sige, at hvis vi ikke 
finder en ny redaktør, så har vi heller ikke noget blad. 
Overvej om det er noget for dig, tag eventuelt fat i Jens for at høre 
nærmere om posten.  
(Kontaktinformationer i SYD’eren og på hjemmesiden, 
http://www.aa-syd.dk). 
 
Beskrivelse af posten 
Redaktør SYD’eren 
Funktion Udgive regionens blad ”SYD’eren” 4 gange om 

året, typisk 3 – 4 uger efter afholdt regionsmøde  
Sikre alt relevant skriftligt materiale bliver samlet, 
redigeret og trykt 
Sikrer udsendelse af blade til grupperne 
Sikre at et eksemplar af SYD’eren sendes til 
BOX334 

 
Beføjelser Redaktionelt ansvar overfor indkomne indlæg 

 
Kvalifikationer Grundlæggende kendskab til tekstbehandling og 

layout 
 
Øvrige 
medlemmer 

Udvælger selv nødvendige medhjælpere til at 
indgå i redaktion og trykning af bladet 

 
Ønsker til generelle kvalifikationer og egenskaber kan ses under 
stillingsopslag for hjemmesideansvarlig. 
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Ledig post i regionen 
 

Webmaster 
 
På september mødet skal vi have valgt en hjemmeside ansvarlig, 
idet Peter R. velfortjent roterer ud efter 4 år.  
Gennem de sidste år er hjemmesiden blevet udvidet med sider, 
hvor grupper har deres egne opslag, nyheder etc. Det er dejligt at 
hjemmesiden bliver brugt, og derfor er det måske nu, at vi også 
skal skifte værktøj til eksempelvis WordPress (som AA Danmark) 
bruger?  
Overvej om det er noget for dig, tag eventuelt fat i Peter R. for at 
høre nærmere om posten. (kontaktinformationer i SYD’eren og på 
hjemmesiden, http://www.aa-syd.dk) 
 
Beskrivelse af posten 
Hjemmesideansvarlig 
Funktion Holde regionens hjemmeside opdateret Holde 

aktivitetskalender ajour.  
Opdaterer dagsordner og referater op på siden. 
Lægge SYD’eren op på siden. 
Opdaterer teksterne efter behov. 
Opdatere nyheder, typisk kommende fra 
grupperepræsentanter i regionen (eksempelvis 
hvis et møde flyttes) 

 
Beføjelser Redaktionelt ansvar overfor hjemmesidens 

indhold 
 
Kvalifikationer Grundlæggende kendskab til brug af PC 
 
Øvrige 
medlemmer 

Udvælger selv nødvendige medhjælpere 
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Ønsker til generelle kvalifikationer og egenskaber: 
 
Kvalifikationer At bestride en post i regionen er et tillidshverv, 

både over for regionen og over for den lidende 
alkoholiker. For at varetage en funktion i 
regionen er det derfor nødvendigt at have 
kendskab til regionens arbejde i forvejen og 
deltage løbende i dette.  
Det er vigtigt at de personer der stiller op som 
kandidat til en post ved hvad dette indebærer, 
besidder de faglige kvalifikationer den konkrete 
funktion kræver, samt har tilstrækkelig med 
ressourcer i almindelighed.  
Som der står i 9. koncept, er både en god 
struktur og stedse godt lederskab nødvendigt. 

 
Grund-
læggende 
egenskaber 
 

En grundlæggende egenskab er en naturlig 
interesse for at yde service i fællesskabet samt 
villighed til at investere den nødvendige tid, 
derunder i videst mulig omfang deltage aktivt på 
regionsmøderne.  
Den enkelte må gøre op med sin egen 
samvittighed, hvor megen tid vedkommende har 
til sin rådighed for at kunne hellige sig arbejdet 
med service uden at skade sin familie eller sin 
karriere. 
En anden grundlæggende egenskab er 
beslutsomhed, - at have sine meningers mod. 
Den valgte bør medbringe sin egen sunde 
dømmekraft, objektivitet og have mod til at 
udtrykke sig. 
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Ædrueligheds-
længde 

Til poster i regionen tilstræbes 3 års kontinuerlig 
ædruelighed, med mindre andet er angivet. 
Såfremt nyvalg er forsøgt 2 på hinanden 
følgende møder, uden at det har været muligt at 
finde kandidater med denne 
ædruelighedslængde, kan der dispenseres for 
reglen.  
 
Undtaget er valg af delegerede til 
Servicekonferencen, hvor vi læner os op af 
Servicehåndbogen, hvor der anbefales at den 
delegerede har været ædru og aktivt med i AA-
Fællesskabet i mindst 2 år. 
 
Den endelige beslutning om enhvers egnethed 
bør hvile på gruppesamvittigheden. 

 
Valg til poster Alle valg til poster i regionen foregår på 

regionsmøderne, og ledige poster annonceres 
senest på regionsmødet forud for det møde, hvor 
valget afholdes 
 
Afstemningsprocedure fra tredje overlevering 
(Arv) anvendes. Se Servicehåndbogen. 
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Invitation til AA-fællesmøde i Sønderho på Fanø  
Lørdag den 16. august 2014. 

 
”Sommermødet” 
 
Der er for mødet fastlagt følgende program: 
 
09.50: Færge afgår fra Esbjerg. 
Efter landgang går vi direkte ind i bussen som kører til 
Sønderho. Turen går gennem et landskab der veksler mellem 
enge, plantage og hedearealer hvor lyngen blomstrer. Det er så 
smukt. I Sønderho Forsamlingshus vil i blive budt velkommen 
og trakteret med formiddagskaffe. 
 
11.00: Åbent AA-møde 
Et foredrag om ”Vejen….” 
Hvor kommer vi fra, og hvor er vi på vej hen? Hvad er 
meningen med livet, og hvad er det for spor, som vi gerne vil 
følge, mens vi er her? Og er der mon mere mellem himmel og 
jord end øjet lige kan se? Dette vil Nanna Dusgård Coln, 
sognepræst ved kirkerne på Fanø, give sin mening om. 
 
12.00: Frokost. 
Vi kaster os over lækkerier fra Fanø. 
 
13.00: Naturvejleder Marco Brodde vil 
holde et levende billedforedrag om 
Vadehavets landskab og de millioner af 
trækfugle, der er afhængige af området. 
For mange arters vedkommende er 
Vadehavet den vigtigste rasteplads mellem 
yngleområderne i Arktis og overvintrings-  

 områderne i Afrika. Derfor er Vadehavet da også både udpeget 
som Nationalpark og opnår formentlig status som såkaldt 
Verdensarvsområde. Hvad det konkret betyder for naturen i 
fremtiden, vil Marco også belyse. 



 

 
Side 25 

 
14.30: Eftermiddagskaffe.  
Med lækker kringle fra 
Sønderhobageren. 
 
 
 

15.20: så er det afgang.  
Bus afgår fra Sønderho 15.35 
til færgen der sejler kl. 16.10. 

 
Mødet og forplejningen koster ikke noget, men færge- og 
busbillet må man selv betale, ligesom der vil blive indsamlet 
hattepenge. 
 
Af hensyn til de praktiske gøremål vil vi være taknemlige for 
tilmelding senest torsdag den 7. august 2014 til Carl Martin tlf. 
2335 8354 eller pr. mail carl.martin@fanonet.dk 
 

 
Vi glæder os til at se jer, og tag endelig din bedre halvdel med. 
 
 
Kærlig hilsen 
Fanø-gruppen 
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"At løfte i flok" 
 
 Efter landsmødet i Fredericia 2012, viste erfaringen, at processen 
i at arrangere sådan et arrangement, bragte grupperne i Region 
Syd tættere sammen til at løfte i flok. Det vil sige, at grupper fra 
regionen gik sammen om at planlægge og afvikle landsmødet 
2012. 
 
 Dette har inspirer Regionen til at lave et fælles årligt arrangement, 
i regions regi, med det formål at bringe regionen tættere sammen, 
samt muligheden for at opfordre andre grupper til at deltage i 
regionsarbejde. 
 
 Regionens Informations udvalg(RIv), fik til opgave at komme med 
forslag til et sådant arrangement. På sidste regions møde, blev det 
besluttet at fejre AA Danmarks 60 års fødselsdag (som er den 14. 
januar), med et arrangement lørdag den 17. januar 2015. 
 
 Derfor, søger vi frivillige fra regionens grupper, som syntes det 
kunne være spændende at være med til at planlægge og udføre et 
sådan arrangement. 
 
 Det er informationsudvalgets ønske, at arbejdsgruppen dækker 
så geografisk bredt som muligt. 
 
 Hvis du/I ønsker at deltage i denne arbejdsgruppe, kontakt da 
venligst informationsudvalget. 
 
 Regions syds informations udvalg. 
 
 På mail: inforudvalg@aa-syd.dk 
 
 Eller formanden Hans R Tlf. 25 56 98 29 
 
 Med venlig hilsen 
 
  RIv. 



 

 
Side 27 

 

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 
 
Alle medlemmer opfordres til at sende indlæg til Syd’eren, 
Ved at sende indlæg accepterer man at materialet også kan 
bruges i andre AA sammenhænge, f.eks. i Box334, og samtidig 
fraskriver man sig retten til copyright og vederlag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.


