
 

 

SYD´eren  
Marts 2007 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Region SYD: Fyn, Syd – og Sønderjylland 

Gruppernes eget blad - Tag bladet med hjem 

 

 

 

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 Torben H. (Assens) 64 74 24 14 Torbenhau@mail.com   
Kasserer Henning C. (Esbjerg) 75 45 39 52 taxahenning@esenet.dk   
Sekretær Anette (Fredericia)  anette@aa-syd.dk  
Informations udv. Bjarne T. (Odense) 65 91 88 61 bnto@nal-net.dk    
Telefonvagt udv. Arne (Ærø) 62 53 22 05 arne.jakobsen@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. 
  
Så har vi fået en ny sekretær. Det er Anette (Fredericia), som har sagt 
ja til posten. Skal vi ikke klappe? Og et stort velkommen til Anette! 
Har du et indlæg, eller noget du ger vil have med i næste nummer, så 
ring eller skriv til redaktøren.    
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  
 
 
En region i udvikling 
 
Der sker en god og sikker udvikling i regionen. Nye grupper 
vokser frem, heldigvis også i mindre byer. Så for nylig har vi 
kunnet sige velkommen til Vamdrup, der nu også er kommet 
på AA- landkortet. 
 
Der sker mange nye initiativer. I nogle af de større byer i 
regionen dannes intergrupper, der planlægger ting af fælles 
interesser for alle grupperne i de respektive byer. Der 
eksperimenteres med måden at præsentere trinene for 
nykommer, meget ofte ved at se på erfaringer, der er gjort i 
Amerika. Og her er selvfølgelig meget at lære, dels stammer 
trinene derfra, og dels har AA eksisteret længere. 
 
Der arrangeres fællesspisning og andre sociale tiltag. Bl.a. 
har jeg selv med stor fornøjelse været til bowling-aften. Som 
ny-ædru kan det være vanskeligt at se muligheden for et 
socialt liv, når det ikke indeholder alkohol. Heldigvis finder 
de fleste af os hurtigt ud af, at livet indeholder mere 
morskab, mere glæde og mange flere forskellige oplevelser, 
når vi er i stand til at se det i øjnene uden bedøvelse. 
 
I året 2006 er der indkommet mange flere hattepenge til 
regionen, ind det foregående år. Det har bevirket, at Region 
Syd var i stand til at videresende kr. 107.000,- til 
hovedkontoret. Og jeg vil gerne benytte mig af lejligheden til 
at rette en stor tak til grupperne, og samtidig forsikre, at 
pengene vil blive brugt bedst muligt til at bringe budskabet 
videre til den lidende alkoholiker. 
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Stor tak til alle grupperne. 
 
Nye udfordringer venter os også i 2007, og selvom vi bliver 
stadig flere og flere, går der mange derude, der endnu ikke 
har fundet ud af, at det er muligt at leve et ædru liv, også 
selvom man er alkoholiker. 
 
Til sidst tak til de mange, der har bakket op om 
regionsarbejdet i det forgangne år, og jeg håber, at se 
endnu flere i 2007 til såvel regionsmøderne, som til 
møderne i det regionale informationsudvalg. 
 
AA-knus 
Tenna T. 
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Servicekonference 2007  
 
Delegerede, observatører og suppleanter indkaldes herved 
til forberedelse til SK 2007  
 
 Søndag den 25. marts 2007 kl. 12-16 
 
 På Sct. Jørgens Gård, Hospitalsgade 4, 
Kolding 
 
Her vil vi gennemgå forslagene til servicekonferencen, og 
også hvem der kandiderer til hvad, og såfremt tiden er til 
det, vil vi også komme rundt om emnerne til workshops. 
 
Selvfølgelig er alle interesserede AA’ere velkomne. 
 
På gensyn og knus 
Tenna T. 

 

5 

 

 

Referat fra 
Regionsmøde søndag, den 4. februar 2007 kl. 12-16 
Vindmøllen, Vendersgade 63 I, 7000 Fredericia. 
 
Dagsorden: 
 
1. Velkomst, præsentationsrunde og tilretning af dagsorden Anette 

bød velkommen til mødet i Fredericia og oplæste AA’s formål 
 

Dagsordenen godkendt. 
 

Vedrørende referat fra forrige møde: Deadline for forslag til 
kandidater til valg på Servicekonferencen er 24. februar (3 uger 
før Hovedservicerådets møde den 17. marts) 

 
Fremover sættes et punkt på dagsordenen, der hedder 
”Godkendelse af referat” 

 
Præsentationsrunde:  
Anette (Fredericia) - Poul (Odense, søn 19) - Bjarne (Odense, 
man 17 + formand for informationsudvalget) - Poul Odense, tor 
17) - Torben (Odense mandegruppe) - Ingerlise (Svendborg, 
Færgegården) - Svend (Varde) - Arne (Ærø + 
telefonvagtudvalget) - Hans (Fredericia) - Hanne (Fredericia) - 
Keld (Fredericia) - Vini (Fredericia) - Margit (Vojens, fre 16.30) - 
Tom (Vojens) - Torben (Næstformand) - Henning (Esbjerg, fre + 
kasserer) - Kaj (Haderslev + redaktør) - Henrik (Haderslev, man + 
næstformand i informationsudvalget) - Carl Martin (Fanø) – 
Tenna (formand) - Henry (Kolding fra klokken 13.35) 

 
Afbud fra: Erik (Esbjerg) - Otto (Esbjerg) - Mona (Vojens) - Lene 
(Kolding) – Henning (Kolding - Inge (Fåborg)  

   
2. Valg af ordstyrer og referent 
 Ordstyrer: Carl Martin. 
 Referent: Svend. 
 
3. Valg til Servicekonference 2007 

a. valg af 10 delegerede (Der skal vælges 4 første års 
delegerede) 
Henning (Esbjerg) - Carl Martin (Fanø) - Poul N (Odense) - 
Henrik (Haderslev) 
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 b. valg af 2 observatører 
 Torben (Odense) - Poul L (Odense) 
 
 c. valg af 2 suppleanter 

Efter en drøftelse af nødvendigheden af at vælge suppleanter 
blev følgende valgt: 

 1. suppleant Tom (Vojens) – 2. suppleant Kaj (Haderslev) 
 

d. Fastsættelse af dato og sted for 
Servicekonferenceforberedelse. 

 
 Søndag den 25. marts 2007, Sct. Jørgens Gård, Kolding,  
 klokken 1200. 
 
4. Valg af sekretær i regionen 
 Anette (Fredericia)  
 
5. Valg af revisor 
 Henry fortsætter til årsregnskabet for 2007 er revideret. 

I efteråret vælges ny revisor, der deltager i revisionen af 
årsregnskabet for 2007. 

 
6. Økonomi: a, Status  

For øjeblikket er der 26.785,75 kroner på kontoen. Der forventes 
udgifter til Servicekonferencen og seminar for 
Informationsudvalget (LIv). Der sendes derfor ingen Hattepenge 
til København på nuværende tidspunkt. 

 
 b. Regnskab  

Regnskabet mangler at blive revideret. Fremlægges på næste 
møde, inden det bringes i SYD’eren. 

 
7. Nyt fra grupperne  
 

Bjarne oplyste, at der igen er gang i Intergruppen i Odense og at 
der er planer om ”Åben information” i Hans Tavsensgade 1 – 1½ 
time om ugen. 

 
Poul oplyste, at der startede et nyt møde den 15. december. 
Emnemøde med en indleder om et emne i cirka 10 - 20 minutter. 
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Poul oplyste, at der fra i dag er et nyt møde i Odense klokken 14 - 
15: Trin og Traditioner. 

 
Det blev oplyst at de to grupper på Depotgården i Fredericia skal 
finde andre lokaler. 

 
Henry oplyste, at Intergruppen i Kolding benyttes, når det er 
naturligt. 

 
Der er nedsat en koordinationsgruppe på 4 personer med 
godkendelse af Regionsmødet til at tilrettelægge af Landsmødet 
22. - 23 september 2007. 

 
Carl Martin oplyste, at Fanøgruppen overvejer at aflyse 
Sommermødet i år, da der er Landsmøde i regionen. 

 
8. Nyt fra udvalgene  
 
 A. Informationsudvalget 

Bjarne orienterede om møde i LIv (Landsdækkende 
Informationsudvalg), hvor der er sat en del i gang med hensyn til 
kontakt til de nye kommuner. 

 Der har været en stand på lægemessen i Bella Centret. 
 

Der er endnu ingen ”ikke alkoholiske venner” her i regionen. Der 
udspandt sig en kort drøftelse af, hvad en ”ikke alkoholisk ven” 
kan bruges til. Svend advarede imod at der benyttes præster, da 
det kan virke som om, AA er et religiøst foretagende. Henviste til 
den dom, der er faldet i USA.  Bjarne vender tilbage til 
spørgsmålet på næste møde, så Regionen kan tage stilling til, om 
en ”alkoholisk ven” skal anbefales og findes. 

 
LIv afvikler arbejdsweekend 2. – 4. marts 2007 i København. 
Bjarne og Henrik deltager. Der var hos nogle tvivl om Regionen 
generelt har bevilget tilskud til at næstformanden i 
Informationsudvalget deltager, da det er for Regionens regning. 
Tenna oplyste, at det har Regionen tidligere besluttet. 

 
Tenna har skrevet ud til 30 - 35 personer for at få dem til at 
deltage i informationsarbejdet, men uden resultat.
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 a. Hjemmesiden 

Kaj oplyste, at han arbejder som ”tekniker” på Regionens 
hjemmeside, og at den nu er færdig. Der er dog en forkert link fra 
AA Danmarks hjemmeside. 

 
Svend spurgte, om der havde været afholdt møde i 
Redaktionsudvalget for AA’s portal, hvor regioner, der er tilknyttet 
er repræsenteret. 

 
Kaj oplyste, at det er Erik, der er medlem af det centrale 
redaktionsudvalg. Hverken Tenna eller Bjarne erindrede at have 
modtaget indbydelse til møde i Redaktionsudvalget. 

 
 b. telefonvagtudvalget 
   

Arne oplyste at det kører upåklageligt. Der er altid plads til flere, 
der ønsker at være telefonvagt, men for tiden er alle vagter besat. 
Til gengæld mangler der stadig kontaktpersoner. 

 
Både Arne og Henry opfordrede til at flere melder sig som 
kontaktperson. 

 
 c. SYD’eren 

Kaj beklagede, at der er fejl i det udsendte blad på grund af en 
fejl på trykkeriet. Bladet er også trykt på kraftigere papir (uden 
aftale) og derfor er portoudgiften denne gang større. 
Fremover kan bladet leveres i Pdf-format, så skulle det være 
sikret, at redaktørens opsætning også er den, der kommer i 
bladet. 
Der mangler indlæg. Kaj vil forsøge at sende endelige indlæg til 
gennemlæsning hos den, der har indsendt indlægget. Dette kan 
ske via en web-adresse. 

 
Bladet udkommer cirka en måned efter hvert Regionsmøde, så 
tidsfrist for indlæg er cirka 3 uger efter mødet. 

 
Svend gjorde opmærksom på de nye muligheder for 
kvalitetstrykning på Hovedservicekontoret. Henry oplyste, at det 
fungerede fint, når Telefonvagtudvalget fik større emner trykt – 
adresseret og udsendt derfra. Hovedservicekontoret kan også 
modtage Pdf-formater. 
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Tenna og Henning undersøger prisen for at få bladet trykt på 
Hovedservicekontoret. 

 
 a. Box 334: 

Som ansvarlig for kontakten til Box 334 oplyste Bjarne at der 
blandt andet er sendt en artikel om Odense. 

 
Tenna gjorde opmærksom på, at Box 334 også lever af at bringe 
indlæg fra AA’ere rundt om i landet. 

 
9. Nyt fra regionen (gerne lidt skriftligt til sekretæren) 
 

Tenna oplyste: at Torben trækker sig som næstformand, men 
fungerer frem til næste regionsmøde, hvor nyvalg kan finde sted. 

 
Den 27. nov. Var Henry og Tenna i Tønder, for at fortælle lidt om 
regionen og telefonvagten 

 
Vi kan stadig ikke opsige, vores TDC-konto, fordi vi endnu ikke 
har fået mulighed for at modtage mails over AA-serveren.  

 
Og jeg tog på opfordring kontakt til Christian , der stod for 
udsendelse af Svostrup invitationen på grund af indledningen AA 
grupperne og Al-Anon inviterer..... Han kunne godt se vores 
synspunkt, og lovede at være opmærksom på det i fremtiden. 

 
Bl.a. er jeg blevet opmærksom på, at når grupperne bestiller 
gratis materiale i København, så debiterer de regionen for 
portoen, jf. en SK-beslutning for et par år siden. Jeg kan ikke selv 
huske noget om en sådan beslutning, men jeg stoler selvfølgelig 
på det, jeg får fortalt. 

 
10. Nyt fra HSR (gerne lidt skriftligt til sekretæren) 
 

Der var kommet ansøgning til sekretærposten fra Svend H., fra 
region SYD. Ansøgning fra Lisbeth C., Region midt, som Nordisk 
delegeret, og Ib er godkendt som kandidat til WSM-delegeret. 
Sidste frist for kandidater er HSR-mødet den 17. marts. 

 
AA-lydbøger, der blev solgt uden tilladelse fra AA, er nu overdraget til 
AA Danmark, og den pågældende holdes udgiftsneutral. Lydbøgerne 
gennemhøres og alle interesserede er velkommen til at deltage på HSK 
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den 25.2.07 kl. 11, dog er tilmelding nødvendig. 
 

Der vil blive bragt oplysninger om copyright og benyttelse af 
citater på hjemmesiden, og det vil også blive bragt i Box-bladet. 

 
Som 1. gangs delegeret til deltagelse i York blev valgt Mads, 
sandsynligvis den kommende SK-formand. 

 
Kolding fik tilsagn om at måtte afholde landmøde 2007, og det 
kommer til at foregå den 22. til 23. sept. 

 
Kassereren oplyste, at der i 2006 var indkommet dobbelt så 
mange hattepenge som i 2007.  

 
 Man er begyndt at trykke Box-bladet på kontoret. 
 

Litteraturudvalget begynder at kunne se afslutningen på 
oversættelsen af ”AA bliver voksen”. 

 
AA Norge har snart 60 års fødselsdag. Der har været kontakt til 
Færøerne, der er inviteret med til Nordisk Møde. 

 
Spørgsmålet om handlingsplan for AA Danmark blev vendt, og 
måske vil vi benytte os af ekstern assistance, en Steen 
Hildebrandt blev nævnt. Emnet kan indgå i et HSR-seminar, hvor 
også koncepterne vil indgå. 

 
Der var endnu ikke indkommet nogen ansøgninger til jobbet, som 
viceformand. Vores Erik G. har aftjent sin 4 års periode til SK. Så 
venner, hvis der sidder en med en viceformand i maven, er det 
om at komme ud af starthullerne. 

 
11. Næste møde  

Søndag den 13. maj 2007 i Tønder.  
 
12. Eventuelt 

Mødet sluttede klokken 16.05 med at Anette sagde tak for 
i dag og sendte kurven rundt. Derefter Sindsrobønnen. 

 
 
Referent: Svend 
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Indkaldelse: 
 

Regionsmøde søndag, den 13. maj 2007 kl. 12-16 
Medborgerhuset, Østergade 63, 6270 Tønder 

 
Forslag til dagsorden: 
 
1. Velkomst, præsentationsrunde og tilretning af dagsorden 
 
2. Valg af ordstyrer.  
 
3. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
 
4. Valg af næstformand 
 
5. Økonomi 
 
6.  Landmøde 2007 
 
7, Har vi brug for en ikke alkoholisk ven i regionen? 
 
8. Evaluering af Servicekonference 2007 

 
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  
 
14. Eventuelt 
Regionsrådet 
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Referat fra Informationsudvalgsmøde 
Søndag den 28.01.20067 kl. 12-15 i Kolding 

 
Til stede: Bjarne, Formand, Erik G., Esbjerg, Tenna T., Kolding, 
Arne J., Ærø (telefonvagten),  Henry L.P., Telefonvagten, Henrik, 
Næstformand i det lokale regionsudvalg, Jan (Kolding) og Kaj. 
 
Ad. 1. Velkomst: Tenna bød velkommen, hvorefter Bjarne læste 
oplæg til udvalgets formål AA’s formål. 
 
Ad. 3. Valg af ordstyrer og referent: Henrik ordstyrer, Kaj 
referent. 
 
Ad. 3. Præsentantationsrunde: se ovenfor.  
 
Ad. 4. Region Syd’s hjemmeside: 
Ud fra de forskellige forslag/oplæg/tilbagemeldinger der har 
været, blev det besluttet at siden skal i luften nu, og det er OK at 
der er tome sider med, hvor der over tid indlægges informationer. 
Kaj sætter dette i gang hurtigst muligt. 
- Det er OK at have visioner om eksempelvis mødelister med 
vejviser/fotos etc., men at det i givet fald må komme i en senere 
fase. 
- Velkomstsiden bliver med ”sol billedet”. For de resterende sider 
er læsbarheden 1. prioritet, hvorfor disse bliver uden 
baggrundsbilleder. 
- Kortet over Sydjylland tilpasses, så det dækker AA Region Syd 
bedst muligt. 
- Der linkes til AA’s officielle hjemmeside, hvor det er muligt, 
eksempelvis med AA mødelister. 
- Kan/vil vi linke til AA relaterede aktiviteter (såsom arrangement 
på Svostrup Kro)? 
 
Derudover kom der en række rigtig gode forslag til yderligere 
funktioner, eksempelvis en ”læsbarhedsknap”, som eksempelvis 
kan øge skriftstørrelsen, og gruppere siderne i temaer (forskellige 
farver for temaerne som eksempel). 
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Der skal tages stilling til hvordan AA materiale contra AA relateret 
materiale (eksempelvis invitationer til julearrengementer) 
håndteres. 
Og også, hvorvidt nogle informationer eventuelt kan 
karakteriseres som ”Intern orienteret”, det vil sige mest 
interessant for dem der er aktive i servicearbejdet.  
 
Der skal laves procedurer for vedligeholdelse af sidens indhold, 
derunder: 

- Hvem er ansvarlig for indholdets aktualitet. 
- Hvornår er informationerne irrelevante, eksempelvis 

referater. 
  

Teknikken er stadig ikke helt på plads. AA´s officielle hjemmeside 
linker ikke til den rigtige adresse. Siden kan derfor ikke ses. 
Erik/Kaj arbejder videre med denne del. 
  
Ad. 5. Orientering fra LIv:  
Arbejdsweekend den 2-4 marts i Liv. Foreløbig deltager Bjarne og 
Henrik (regionsbeslutning). 
Hvis andre vil med, hvem betaler så? Hvis problemstillingen bliver 
aktuel, er sidste chance for en afgørelse regionsmødet. 
 
I forbindelse med arrangementet ”Lægedage” i Bella Center 
havde AA en godt besøgt stand.  
 
Koncept til et OBS indslag (film) er lavet. Der arbejdes videre med 
en tidshorisont der hedder 2008. 
 
I København har Ritt Bjerregård været til AA-møde i Ryesgade.  
 
Ad. 6. Kontakt til kommunerne: 
Den gode kontakt og samarbejdet med Odense Kommunes 
frivillighedsgruppe fortsætter. AA’s telefonnummer kommer med 
på Odense kommunes side med ”frivillighedsgrupper”. 
 
På Ærø er samarbejdet med kommunen ”dødt”. De får dog BOX 
bladet tilsendt fra Ærø-gruppen. 
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I Allerød er der en begyndende kontakt til kommunen. 
 
I Kolding er AA i en god dialog med relevante personer, derunder 
Rådgivningschefen (misbrug). Den ½ årlige kontakt mellem AA 
Kolding og kommunen er ved at munde ud i et tættere 
samarbejde. 
 
For at kunne målrette vores indsats til kommunerne (bl.a. kontakt 
til de rette personer) bedre, blev der besluttet vi på næste 
regionale informationsudvalgsmøde ønsker at have et indlæg 
omkring struktur/sammenhænget, ansvarsfordeling 
sygehuse/psykiatrien imellem etc. i de nye kommuner. 
Punktet skal med på dagsorden til næste møde. Henry vil finde en 
mulig person til dette emne og Bjarne følger opgaven til dørs 
(tovholder).  
 
 
Ad. 7. Indsats over for praktiserende læger 
Ikke noget nyt (ud over det i punktet ”kontakt med kommunerne”). 
Henry meddelte at der er rekvireret et antal kuverter til lægerne, 
som udsendes/uddeles (ikke struktureret, men mere bredt). 
  
 
Ad. 8. Region SYD – ikke alkoholisk ven(ner): 
Det har været en succes i Århus. Hos os er der ikke noget konkret 
til dette punkt. 
Det blev dog besluttet at dette punkt, ligesom punkt 7 skal være 
faste punkter på dagsordenen som ”Huskeseddel”. 
 
Ad. 9. Uge 40 - aktiviteter: 
Ikke noget konkret endnu. Det blev diskuteret, om vi fra dette 
udvalg skulle støbe nogle kugler. 
 
Ad. 10. Nyt fra grupperne i regionen:  
Henry orienterede kort om det kommende landsmøde som 
afholdes i Kolding den 22/23 september. Foreløbig er der en  
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gruppe på 4 personer der for alvor er involveret i planlægningen. 
Der følger nærmere omkring dette. 
 
Derudover fortalte Henry om et nyt fænomenalt skrift: ” Er der en 
alkoholiker i dit liv”. Et stort skulderklap må gerne bringes videre 
til dem der har været involveret i dette (og andre tilsvarende 
aktiviteter). Flot arbejde!  
 
Bjarne orienterede om to nye grupper i Hans Tausensgade 
(Fredag kl. 13 og Søndag kl. 14). 
 
Ad. 11. Eventuelt:  
Referat sendes ud i SYDeren. Derudover sørger Tenna for at 
referatet sendes ud til kontaktpersonerne. 
 
Ad. 12. Nyt møde: Søndag den 6. maj 12:00 til 15:00 i 
Haderslev, under forudsætning af at vi kan bruge AA 
mødelokalet. Henrik/Kaj undersøger mulighederne snarest, og 
melder tilbage. 
 
Referent:  Kaj. 
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Rapport fra Liv – AA landsdækkende 
Informationsudvalg 
 
Liv sidste møde blev holdt lørdag den 4. november i Hans 
Tausensgade i 2006 i Odense i det lokale hvor nogle af de lokale 
AA grupper holder møder.  
Det seneste nye i LIv er: 
 

• Nyt fra telefonvagten: 
Da telefonvagten er en stor del af Informationsudvalgets 
berøringsflade er Telefonvagten altid inviteret med til LIV 
møderne. 
Formanden Henry orienterede om deltagelse i Nordisk 
Delegeretmøde i Oslo og de forskellige 
telefonvagtsystemer i norden.  Der er mange interessante 
koncepter – bl.a. de øvrige landes erfaringer med 
mobiltelefoner.  
Grupperne opfordres til at orientere i Thorsgade, når der 
er ændringer i mødelisterne. eks. røgfrit møde – åbent 
møde etc. 

 
• Kontakt til kommunerne. 

Der er en del Grupper der efterhånden har fået kontakt til 
kommunerne og de nye tiltag der er sket der. 
- Allerød Kommune har god kontakt. 
- Odense Kommune, har selv søgt kontakt med AA - via 
en ny Frivillighedsmedarbejder. Kommunens hjemmeside 
er ved at blive opdateret med bl.a. AA’s telefonnummer og 
adresse m.m. AA Deltager i frivillighedens dag med stand 
på Odense Rådhus stand den 7.12.06. (se beskrivelse 
andet sted i bladet)  
- I København har AA fået kontakt til en top politiker, Ritt 
Bjerregård, der har været med til et ”åbent møde-
arrangement” i Ryesgade. Det har været meget givtigt, 
givet stof til eftertanke og kan sagtens kopieres i store 
dele af landet. 
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• - Der er netop været afholdt en stand i Birkerød 
(Rudersdal Kommune)  
- Nogle AA’ere er utrygge ved bryde anonymiteten ved 
standene. 
Vi bliver nødt til at kalkulere med lidt svind – og give 
budskabet videre. 
Medlemmer er i AA er anonyme – ikke AA. 

 
• Lægedagene i Bella Center 13.-17. november 2006 

Har netop været afholdt med stor succes efter udsagn fra 
de aktive AA´ere der deltog ved, at passe AA´s stand.  

• Filmprojekt 
Det ønskes at få lavet en ½-1 minuts film i OBS.  Ildsjæle 
savnes, produktionsselskab haves. Knud, Steen-Frederik 
og Leon griber til handling.  Konceptet er trukket op, 
rammerne kendes og der arbejdes på at fremskynde 
processen, så den kan godkendes på SK 2008. 
 

• Praktiserende læger. 
Vi gør opmærksom på at huske, stadig at udlevere 
lægekuverter. 

 
• Ikke alkoholiske venner. 

Der har været forskellige tiltag med Ikke alkoholiske 
venner rundt omkring i regionerne. Med større eller mindre 
succes. Men hvad vil vi med vennerne?  Vi skal være 
præcise med, hvad vi vil bruge vores AA - venner til og 
hvordan de kan hjælpe os. 
Pepé’s kontakt I Århus er nok den eneste ”rigtige” ven – 
han er til gengæld rigtig god. 

 
• Arbejdsweekend. 

Vi forventer at LIv holder Arbejdsweekend den 2-4 marts 
2007 et sted i region Storkøbenhavn. 

 
Kærlig hilsen Bjarne T.  

E-mail adresse til LIv: LIv@anonyme-alkoholikere.dk 
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AA Landsmøde 2007 

 
Til AA grupperne i Region Syd og andre interesserede. 
 
I samarbejde med Region Syd arrangerer grupperne i Kolding og 
omliggende byer landsmødet i 2007. Mødet finder sted på 
Munkensdam Gymnasium, Tøndervej 100, Kolding og starter om 
formiddagen lørdag d. 22. september og slutter om eftermiddagen 
søndag d. 23. september. 
 
HJÆLPERE 
Der er brug for rigtig mange praktiske hjælpere de to dage. 
Kontakt en af os med angivelse hvad du vil lave. Vi har også brug 
for mange mødeledere. Torsdag d. 15. marts kl. 16 holdes der 
informations og koordinations-møde på Sct. Jørgens Gaard, 
Hospitalsgade 4, Kolding. Alle er velkomne. 
 
TEMA 
Landsmødet har hvert år er tema. Tema ved landsmødet i 2005 i 
Køge var ”Vi valgte Livet”. Ved landsmødet i 2006 i Frederikshavn 
var temaet ”Lys i Livet”. Kom med forslag til tema senest d. 12. 
marts på e-mail eller på sms til Lene. Det udvalgte forslag 
belønnes med 24 timers gratis ædruelighed. 
 
Mere følger i næste nummer. 
 
Knus 
Lene - 2946 2446, Nic - 2221 5377, Sune - 7630 0044,  
Henry - 7630 0600, e-mail: landsmode2007@kananga.dk 
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Information fra Fanøgruppen. 
 
Vi har på vores møde, torsdag, den 8. februar 2007 besluttet ikke 
at afholde vores traditionelle sommermøde i år.  
 
Landsmødet 2007 vil i år blive afholdt inden for Region Syds 
område og vil tidsmæssigt komme til at harmonere dårligt med et 
sommermøde på Fanø. 
 
Derfor ses vi i stedet til Landsmødet 2007 i Kolding, og vi vender 
tilbage med sommermøde: 
 

Søndag, den 17. august 2008 
 

Kærlig hilsen Fanø-gruppen 
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Region SYD’s hjemmeside 
 
Så er Region SYD’s hjemmeside kommet i luften. Hjemmesidens 
adresse er: www.aa-syd.dk.  
 
Rammerne for siden er på plads, men på en del af siderne 
mangler der stadig konkrete tekster. 
 
En del af dem er dog under udarbejdelse, og vil løbende blive lagt 
ind på hjemmesiden. 
 
Der vil i SYD’eren løbende blive informeret om sidens udvikling. 
Det er selvfølgelig vores håb, at I jævnligt vil ”stikke hovedet 
indenfor” på siden, og se hvad der er kommet til siden sidst.  
 
Hvis I har spørgsmål omkring hjemmesiden, forslag til siden, eller 
i det hele taget kommentarer, er I mere end velkommen til at 
kontakte Bjarne T eller Kaj C (se kontaktinformationer forrest i 
bladet). 
 
Alternativt kan I sende en mail til: hjemmesiden@aa-syd.dk. 
 
Varme @@-hilsner 
 
Kaj C  
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Dato Gruppe Beløb

04-07 06 Haderslev Torsdags gruppen 2.000 kr.

04-07 06 Haderslev Mandags gruppen 2.000 kr.

10-07 06 Lysmøde Svendborg 500 kr.

10-07 06 Svendborg Mandag kl. 10:00 500 kr.

11-07 06 Gjesing grupperne Esbjerg 600 kr.

12-07 06 Hans Tausensgade 4 Odense 5.000 kr.

12-07 06 Odense Thomas Kingo Kirken Mandag kl. 19:00 1.000 kr.

14-07 06 Kerteminde Tirsdags gruppen 19:00 700 kr.

18-07 06 Svendborg Lørdag kl. 13:00 500 kr.

19-07 06 Middelfart Fredags gruppen kl. 16:00 1.000 kr.

26-07 06 Fåborg Mandag 500 kr.

01-08 06 Esbjerg Nørrebrogade grupperne 2.000 kr.

04-08 06 Odense "Kom til at tro" Fredag kl. 19:00 1.000 kr.

04-08 06 Tønder 1.000 kr.

09-08 06 Odense Thomas Kingo Kirken Mandag kl. 19:00 1.000 kr.

11-08 06 Fredericia Mandag kl. 19:30 1.200 kr.

14-08 06 Svendborg Mandag 500 kr.

14-08 06 Fredericia Lørdag kl. 14:00 750 kr.

15-08 06 Odense Ansgar Kirke Fredag kl. 17:00 450 kr.

15-08 06 Kerteminde Tirsdags gruppen 19:00 500 kr.

16-08 06 Middelfart Fredags gruppen kl. 16:00 215 kr.

28-08 06 Odense Onsdag kl. 19:00 500 kr.

30-08 06 Odense Lørdag kl. 13:00 1.500 kr.

31-08 06 Svendborg kl. 18:30 800 kr.

06-09 06 Ringe Søndag 300 kr.

13-09 06 Gjesing grupperne Esbjerg 600 kr.

13-09 06 Svendborg Mandag kl. 19:00 500 kr.

19-09 06 Kolding grupperne 20.000 kr.

04-10 06 Fanø gruppen 500 kr.

05-10 06 Svendborg Mandag kl. 10:00 500 kr.

06-10 06 Fåborg Mandag 500 kr.

09-10 06 Svendborg Onsdags gruppen 1.000 kr.

10-10 06 Svendborg Mandags gruppen + lysmøde 1.000 kr.

10-10 06 Odense Torsdag kl. 19:00 500 kr.

10-10 06 Fåborg Fredags gruppen 500 kr.

11-10 06 Odense Lørdag kl. 13:00 1.000 kr.

16-10 06 Svendborg Lørdag kl. 13:00 500 kr.

06-11 06 Varde gruppen 400 kr.

06-11 06 Odense Sct Hans Kirke Søndag kl. 19:00 1.000 kr.

10-11 06 Svendborg Mandag kl. 19:00 400 kr.

28-11 06 Ringe Søndags gruppen 300 kr.

29-11 06 Esbjerg Nørrebrogade grupperne 2.000 kr.

04-12 06 Fredericia Lørdag kl. 14:00 700 kr.

04-12 06 Haderslev Mandags gruppen 3.000 kr.

04-12 06 Haderslev Torsdags gruppen 3.000 kr.

05-12 06 Odense Sct Hans Kirke Søndag kl. 19:00 500 kr.

06-12 06 Svendborg Søndag 500 kr.

14-12 06 Svendborg Mandag kl. 19:00 1.000 kr.

27-12 06 Odense Torsdag kl. 19:00 1.000 kr.

28-12 06 Sønderborg Tirsdag kl. 20:00 3.500 kr.

29-12 06 Ærø 1.000 kr.

Indbetalinger fra grupperne 
 
Der er alene i 2. halvår 
2006 i alt kommet 71.415 
kr. ind i hattepenge fra 
grupperne. 
 
Det er da et flot resultat, 
som vi alle sammen godt 
kan være lidt stolte over!  
 
Så en stor tak til jer alle 
sammen for de indsendte 
bidrag. 
 
Kærlig hilsen 
 
Henning C.  
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Mødeliste. 
 
 2007, og selvom vi bliver stadig flere og flere, går der 
mange derude, der endnu ikke har fundet ud af, at det er 
muligt at leve et ædru liv, også selvom man er alkoholiker. 
 
Til sidst tak til de mange, der har bakket op om 
regionsarbejdet i det forgangne år, og jeg håber, at se 
endnu flere i 2007 til såvel regionsmøderne, som til 
møderne i det regionale informationsudvalg. 
 
AA-knus 
Tenna T. 
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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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