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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  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 Anette (Fredericia) anette.melballe@hotmail.com 

Informations udv. Henrik N (Hadersl.) 2335 1644 henriknissen80@gmail.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 20. februar 2011, kl. 11.00 - 15.00 
Danmarksgade 8B, 6500 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 
 
Årets sidste regionsmøde er afholdt.  
Der er lavet en foreløbig dagsorden til det første regionsmøde i 
2011, som du kan se andet sted i dette nr. af SYD´eren, og jeg 
tænker, som tiden dog går. 
 
2010 har været et gevaldigt år i region SYD og jeg nævner i flæng: 
 
 Informationsudvalget afholder workshop: ”At give 

budskabet videre til personer i sundhedssektoren”. 
 Vi arbejdede med forslag til servicekonferencerne, både 

den i 2010, og her sidst på året, til servicekonferencen 
2011. 

 I maj havde vi Café Dialog om mangfoldighederne i AA 
 Informationsudvalget gennemfører konvent om sponsor og 

sponsee. 
 Vi inviteres vi til fantastiske speaks af deltagerne i ”75 års 

konvent i San Antonio, USA” 
 Og så er alle de små og store initiativer der udfoldes af 

grupperne i regionen ikke omtalt! 
 
Det er en stor bred vifte af tilbud til medlemmer af fællesskabet, og 
interessen i at deltage, kan gøre mig helt rørt. Denne mængde af 
aktiviteter styrker ædrueligheden for alle medvirkende. 
 
De relationer der opstår når vi mødes til både det ene og det 
andet, kan ikke købes for penge. Den kærlighed og glæde jeg 
oplever hver gang jeg går ind ad døren til et af vores 
arrangementer er stor. Her er der ingen som får lov at stå og føle 
sig lidt til overs. 
 
Lige meget hvor vi dukker op, oplever jeg, at der altid er én parat 
til at tage hånd om os. Det er godt, for det kunne jo være et 
medlem der mødte op for første gang. 
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Denne modtagelse er så vigtigt, hvis vi ønsker, vedkommende 
skal komme igen. Og det gør vi jo. Vi ved af egen erfaring hvordan 
det hjælper os videre, mod en ny og indholdsrig tilværelse som 
ædru alkoholiker. 
 
Servicearbejde er en betingelse for at AA fungerer. Når vi forener 
alle vores talenter, er der ikke mange begrænsninger. Det ses 
tydeligt i aktiviteterne der er gennemført i 2010. 
 
Jeg glæder mig allerede til vi mødes igen. 
I mellemtiden ønsker jeg jer alle en glædelig jul og et godt nytår. 
 
 
 
 
 
Fanø i december 2010 
Carl Martin 

 Jeg ønskede en cykel til mig selv, 
en dukke til min søster og en 6 
måneders mønt til min mor. 
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Referat fra Regionsmødet i Åbenrå 
Søndag den 28. november 2010. 
 
”Ouverture” 
 
1. Velkommen.. 
Roberta bød velkommen, og læste vores formålsparagraf. 
 
2. Godkendelse af dagsorden. 
Godkendt. 
 
3. Valg af ordstyrer. 
Kaj Gråsten valgt. 
 
4. Godkendelse af referatet fra mødet den 30-05.10: 
Godkendt. 
 
5. Præsentationsrunde, herunder nyt fra grupperne. 
Kim Ny ung gr. Kld ., Kirsten fredg. Kld., Gorm torsdg. Kld., Kaj 
Næstformand Gråsten. Henrik Formand for informationsudvalget, 
Fredericia, Poul søndg.Kasser Odense,Arne Ærø , Carl Martin 
formand, Fanø..Anette mandg. Fredericia, sekretær, Allan Ålborg, 
Frivilige hus,gæst, Ove Mandg. Odense, Erik Haderslev. 
Observatør. 
Mogens lørdg. Vojens. ,Tove Gråsten, Jens Ribe, redaktør, Per 
Gråsten, Roberta torsdg. Haderslev, Marianne Gråsten, 
observatør, Bjarne T. Odense lørdg., Henry L.P. Kolding 
observatør.Hans Kolding søndg. 
Tenna onsdg. Kolding. 
 
Afbud: 
Svend Varde. ,Freddy Esbjerg, Inge V. Fåborg, Peter R. 
Søndersø, Erik G. 
Esbjerg, Elisasbeth, Margit Vojens, Jane Kolding, Mie Kolding. 
 
Nyt fra Grupperne: 
Vojensgr. er flyttet Fra Danmarksgade 6 til nr. 8B. 
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Henry Nordisk delegeret deler omkring arbejdet i Norden, det er 
en stor glæde at vi i Norden kan dele erfaring og drage nytte heraf. 
Odense har oprettet et intergrupperåd. 
 
Regionsstatus, udvalg og HSR 
 
6. Regionen, beretning ved Carl Martin. 
En gennemgang af vores forslag til Servicekonferencen 2011. 

 Kompetence til SKudvalget blev nedstemt. 
 Årlig indsamlingsuge ok. 
 Salg af mønter ok. 
 Salg af forskellig litteratur ok. 
 Nye lokaler og Åbningstid, kommer med på HSR- 

møde i januar 2011, men ikke på servicekonferencen 
 Workshop: Sponsor – sponsi blev nedstemt. 
 Workshop: Box 334 ok 

Regionens informationsudvalg er meget virksom. Det skal de have 
tak for! 
Gruppernes engagement fortjener meget ros på mange fronter 
Det udmønter sig i et virksomt AA- liv i regionen 
Det styrker hvor ædruelighed, og kan være med til at bane vejen 
for den lidende alkoholiker. 
 
7. Økonomi ved kasser Poul N. Odense 
Kasseren kom med en beretning omring regnskabet for 2010. 
Kan ses andet sted i bladet. 
Vi har i alt fra Regionen sendt 129.000,00 kr.til AA- Danmark.           
Det er rigtigt dejligt. Vi har alle været den lidende, men har nu fået 
hjælp igennem fællesskabet! 
 
8. Informationsudvalget ved Henrik N. 
Sponsorkonventet var særdeles vellykket. 
Landsdækkende udvalg (LIV) : 
Nyt obs. Indslag er under udarbejdelse, men der er endnu ikke 
givet nogen bevilling. 
Der er givet information på skoler rundt omkring. 
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Svendborg har lavet nogle spots til dette formål der især 
henvender sig til unge. Pjecen til læger arbejdes der på. 
 
9. Telefonvagtsudvalget ved Inge V 
HSR har omsider konfirmeret sammenlægningen af e-mailvagten 
og telefonvagten. 
Der mangler vagter hver 5. fredag. Evt. interesserede kan 
kontakte Ingerlise 
På tlf. 86 76 11 66. 
 
10. SYDeren ved Jens. 
Der efterlyses indlæg til bladet. Er der nogle der ligger inde med 
noget de har lyst til at dele med os andre? I kan altid få hjælp af 
redaktøren! 
Ændringer i Mødelister o.a., kan findes på hjemmesiden. 
Reducering af antallet af udsendte blade arbejdes der stadig på. 
 
11. Webansvarlig: Peter R. 
Hjemmesiden bliver holdt ved lige. 
Jeg modtager meget gerne datoer omkring arrangementer og 
meget  
Gerne ændringer af møder ved juletid og nytårstid. 
Jeg modtager med tak alle indlæg som bedes sendt til  
Webmaster@aa-syd.dk.  
Grupperne kan fra nu af indtil 1. januar indsende 
gruppemødeændringer for årsskiftet 2010/2011 via hjemmesiden, 
og der er et oversigtsskema hvor de indsendte oplysninger kan 
ses. 
Adressen er WWW.anonyme-alkoholikere.dk 
 
12. Orientering om arbejdet i HSR ved Carl Martin. 
Formanden orienterede om kopimaskinesagen, hvor retssagen 
igen var blevet udsat, og hvor vores hidtidige advokat skal på 
barselsorlov, og det tynder ud i vores vidner. Carl Martin gjorde 
opmærksom på, at det er vigtigt at daglig ledelse viser ildhu, ellers 
taber vi sagen. 
 
 



 

 
Side 8 

 
Der er nu udarbejdet ensartet kommisorier for alle faste udvalg 
under HSR. 

Budgetopfølgning for 2010: der er optimisme at spore. 
Landsindsamlingen har virkelig sat skub i pengestrømmen. Budget 
2011: Gav anledning til en del debat. Det endelige forslag 
fremsendes så det kan godkendes på SK2011. 

Jeg har bemærket der er megen følsomhed til stede, og det er 
ikke godt.  

Det skal være muligt at give sin mening til kende uden at den ene 
og den anden føler sig skuffede og stiller sit mandat til rådighed 
o.s.v. 
 
13. Godkendelse af mødedatoer for Regionsmøde 2011: 
Søndag den 20. februar 
Søndag den 29. maj 
Søndag den 4. september 
Søndag den 20. november 
 
Delegertmøde: 
Søndag den 20. marts 
 
Servicekonference: 
Lørdag den 9. og søndag den10. april. 
 
14. Valg af delegerede, observatører og suppleanter til SK 
2011: 
Status ved Carl Martin. 
1. års delegerede blev: 
Peter R Søndersø, Elisabeth P. Haderslev, Jane Kolding, der alle   
deltog som observatører/supleanter på SK2010. 
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2. års delegerede er: 
Mogens Vojens, Ove M Odense, Hans R. Kolding, Tove Gråsten. 
3. års delegerede er: 
Gorm Kolding. 
4. års delegerede er: 
Kaj C. Gråsten, Grete B. Vojens. 
3  Observatører : 
Der var flere til posterne, så der blev foretaget valg: 
Kim Kolding, Marianne Gråsten blev valgt. 
3  Suppleanter: 
Per Gråsten, Kaj B Gråsten og Roberta Åbenrå blev valgt. 
 
15. Julehygge. 
Roberta serverede æbleskiver og julesmåkager. 
Carl Martin underholdte med et par viser på sin Harmonika, og der 
blev hygget og snakket. 
 
16. Eventuelt: 
Sommermødet på Fanø bliver som omtalt i forrige nr. ikke til 
noget. 
Er der nogle i grupperne der har lyst til at bære traditionen videre? 
Nogle har allerede meldt sig, men der kræves mange hænder til at 
få et sådan arrangement til at lykkes. 
I kan melde jer som hjælpere hos Regionens næstformand Kaj C, 
Gråsten. 
Adresser og tlf. nr. findes på første side i Regionsbladet. 
Sidste søndag i januar 2011 afholder Kolding Bowling og åbent AA 
møde. Mødet starter kl. 16 på Sct. Jørgens Gård, derefter er der 
Bowling kl.18.  
Gorm Kolding efterlyste fælles holdning til væsentlige ordninger i 
AA. Carl Martin vurderer om det kan gennemføres på næste 
regionsmøde. 
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17 .Mødeafslutning: 

Carl Martin: Tak til alle fremmødte. Stort tak til Åbenrå-gruppen, 
Roberta for husly og god forplejning. 
Vi afslutter med sindsrobønnen. 
Mødet slut kl. 14.30 

 
Rigtig glædelig jul samt et godt Nytår ønskes til alle i Regionen. 
 
Næste møde: 
Det næste regionsmøde afholdes den 20. februar 2011. 
 
Referent 

Anette, sekretær 
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Første regionsmøde i 2011 
 
Søndag den 20. februar 2011, kl. 11.00 – 15.00. 
Danmarksgade 8B, 6500 Vojens 
 
Udkast til dagsorden: 
Se den endelige dagsorden på regionens hjemmeside før mødet. 
 
Ouverture. 

1. Velkomst ved Mogens F. fra Vojens 
2. Godkendelse af dagsorden, ved formanden 
3. Valg af ordstyrer/mødeleder 
4. Godkendelse af referat fra mødet i Aabenraa den 28.11.10. 
5. Præsentationsrunde. Grupperepræsentanterne orienterer 

om nye tiltag. Det er vigtigt vi alle får at vide hvad der rører 
sig rundt omkring - kan tage lidt ved lære - så vi ikke kører 
rundt i den samme trummerum. 

 
Regionsstatus, udvalg og HSR(HovedServiceRådet) 

6. Region SYD, beretning ved formanden Carl Martin, Fanø 
7. Økonomi, ved kasserer Poul N, Odense 
8. Informationsudvalg, beretning ved Henrik N, Haderslev 
9. Telefon- og emailudvalget, beretning ved Inge V, Fåborg 
10. SYD´eren, indlæg ved Jens, Ribe 
11. Webansvarlig, indlæg fra Peter R, Søndersø 
12. Orientering om arbejdet i HSR ved Carl Martin, HSR rep. 
13. Valg af sekretær. Anette, Fredericia roterer ud. Som ny 

sekretær indstiller regionsrådet Tove fra Gråsten. 
 

Frokostpause 
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Servicearbejde. 

14. Vi vil arbejde med følgende emner 
 Det er tid til selvransagelse i region SYD? 
 Internationale og nordiske delegerede, hvad 

bruger vi dem til? 
 Hvilke forventninger har vi til vores 

hovedservicekontor? Og hvordan kan vi hjælpe 
med at indfri dem? 

 Den lidende alkoholiker? 
 

15. Eventuelt. 
16. Mødeafslutning og sindsrobønnen. 

 
Regionsrådet. 
Regionsmøder i 2011. 

 Søndag den 20. februar 
 Søndag den 29. maj 
 Søndag den 4. september 
 Søndag den 20. november 

 
Delegeretmøde: 

 Søndag den 20. marts 
 
Servicekonference: 

 Lørdag den 9. og søndag den 10. april 
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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. 
 
Vær især opmærksom på ændringer af møder 24. 
december og 31. december. 
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Sydjylland 
 
Aabenraa Nicolaihuset, Sct. Nicolai Gade 21 
Ons. 16:00 & Kvindemøde, ej restriktivt, Efter behov ÅBENT 
Ons. 16:00 & Store Bog, 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 
 
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 - Præstegården, Bavnebjergtoft 8 
Tor. 19:30 # 
 
Fredericia Kirkens Korshærs varmestue, Danmarksgade 79  
Tir. 19:30 & # A Vision For You. Døren åbnes 1 time før, Alle 
ÅBENT 
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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 
Ons. 19:00 Håb optimisme forandring og deling af Til daglig 
eftertanke, Sidste ons. i md. (speak) ½ time ekstra ÅBENT 
Lør. 20:00 11. trin, lysmøde, Alle ÅBENT 
 
Gråsten - Banegården, perronen, Stationsbygningen, 
Kongevej 73 
Tir. 19:00 & 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 - Sct. Jørgens Gård, Hospitalsgade 4 
Man. 12:00 & # Emnemøde 
Tir. 19:30 & # Lokale 1, Som Bill ser på det, 1. tirs. i feb-maj-aug-
nov ÅBENT 
Ons. 12:00 & # Lokale 2, Emnemøde 
Ons. 19:30-21:00 & # Lokale 3, Trin og Traditioner, uge 12 & 40 
ÅBENT 
Fre. 16:30 & # Bagdør, Fyraftensmøde 
Lør. 22:00 Bagdør, Lysmøde 
Søn. 16:00 & # Bagdør, At Leve Ædru 
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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 & # 
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 
 
Varde - Væksthuset - indgang gennem porten, Storegade 12 
Søn. 19:00 & 
 
Vejen - Huset, Østergade 2 
Tir. 19:30 & # Emnemøde 
Lør. 13:00 & # 
 
Vojens - Gram´s museum, Danmarksgade 16 1.sal 
Fre. 16:30 # 
 
Vojens – Ungdomsskolen, Danmarksgade 8 B, 1. sal 
Tirs. 19:30-21:00 # Trinmøde 
Lør. 13:00 # Til daglig eftertanke, 3. lør. i md. ÅBENT 
 
Vojens - Ungdomsskolen, Danmarksgade 8B, stuen 
Søn. 16:00 & # Store Bog 
 
 

Fyn, Langeland og Ærø 
 
Ærø / Marstal - Huset, Tordenskjoldsgade 20 
Ons. 19:00 &, 1 ons. i md. ÅBENT 
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Assens - Sundhedscentret, Odensevej 29 D, 1. 
Tor. 19:30-21:00 & #, Sidste tor. i feb-maj-aug-nov 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 - Søbadet, bunden af Søbadvej 
Tir. 19:30-21:00 & #, 2. tir. i jan-apr-juli-okt ÅBENT 
Fre. 16:30 & # Fyraftensmøde 
Søn. 19:30-20:45 & # 
 
Nyborg - Aktivitetscenter, Kongens Bastionsvej 2 
Tir. 19:00, Sidste tir. i ulige md. ÅBENT 
 
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, alle ÅBENT 
Ons. 17:30 & # Nykommermøde 
Tor. 11:00-12:10 & Tringruppe 
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 & # Åndelighed, indleder om åndelighed ved hvert 
møde, Alle ÅBENT 
Søn. 14:00 & Trin, St. Bog - 1. søn. i md. Traditioner 
 
Odense C - Ansgar Kirkekontor, Kirkegårds Allé 35 
Fre. 17:00 # 
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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 C - Stoppestedet, Jernbanegade 24 B 
Tir. 19:30 Islandsk 
 
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. Tinmøde eft. St. Bog, v/besøg af nye 
ÅBENT 
 
Rudkøbing – Konfirmandstuen i Præstegården, Østergade 2 
Søn. 16:00 Trinmøde, 1. søn. i md. ÅBENT 
 
Søndersø - Borgerhuset, Dallundvej 20 
Tir. 19:00, 1. tir. i md. ÅBENT 
 
Svendborg - Færgegården 1. sal, Færgevej 13 
Lør. 13:00 #, 4. lør. i md. (1 time 15 min.) + uge 40 ÅBENT 
 
Svendborg - Fredens Kirke sognehuset, Glarmestervej 8 
Man. 19:00 & #, 2. man. i md. (1 time 15 min.) ÅBENT 
 
Svendborg - Menighedshuset, Frue Kirkestræde 4 
Man. 10:00, Sidste man. i md. ÅBENT 
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Svendborg - Sct. Nicolai kirkestræde 3 
Tir. 18:30, 1. tir. 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. 14:00 # Kvindemøde ej restriktiv 
 
Svendborg - Tur/retur, Møllergade 11, 1. sal 
Fre. 19:00 Emnegruppe, 3. fre. i md. (1 time 15 min.) ÅBENT 
 
Svendborg - Varmestuen, Ørkildsgade 27 1. sal 
Tor. 19:00 Mandegruppe, ej restriktiv 
 
Møder på Internettet: 

http://www.daaint.dk http://www.daaint.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
Side 20 

 
Kassererens beretning, regionsmøde 28.11.2020. 
 
I perioden 1. januar til 23. november 2010 er der indkommet kr. 
157.658,61 
I samme periode er der overført kr. 74.000 til HSK. 
 
Øvrige udgifter i perioden beløber sig til kr. 36.918,80, der fordeler 
sig således: 
Gebyr bank 319,50 
Transport 5.908,50 
SYD’eren 10.386,30 
Møder 1.488,50 
Servicekonference 18.816,00 
 
Beholdning pr. 23.11.2010 79.648,45 
 
Kendte kommende udgifter: 
2  SYD’ere der endnu ikke er faktureret. 
Forventet ca. udgift 

 
10.000 

En SYD’er efter december/januar.  
Forventet  ca. udgift 

 
5.000 

Servicekonference, deltagerudgift.  
Forfald 1. kvartal 2011 

 
19.128 

Kendte udgifter frem til 01.04.2011                     
i alt  

 
34.128 

 
Det forventes der kommer hattepenge i 
perioden 23.11.10 til 31.03.11, hvorfor 
det foreslås at der sendes kr. 55.000 til 
HSK umiddelbart efter regionsmødet. 
 
 
 
 
 
 
Poul N 
Kasserer 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aftenens program: 
 

Kl. 18:00 Julemiddag  
Andesteg med tilbehør 

Ris á l’amande med mandel. 
 

Vi lytter til juleevangeliet og 
danser omkring juletræet,  
hvor vi synger de gamle  

julesalmer og sange. 
Leg med medbragte pakker. 

 
Kaffe, småkager, frugt og 

julegodter. 
 

Festen slutter umiddelbart før 
midnatsgudstjenesten i  

 Sct. Nicolai kirke kl. 23.30 

 

 
 
 
 
 
 

 Velkommen til  

Juleaften i Nicolaihuset 

Sct. Nicolai Gade 21, Aabenraa 
Fredag den 24. december 2010 kl. 18.00 

 

Har du/I lyst til at holde julefest  
i et hyggeligt miljø sammen med andre? 

Pris for hele aftenen incl. 
drikkevarer er 200 kr  

 
samt en medbragt pakke  

til ca. 25 kr. festligt 
indpakket. 

 
Aftenen er alkoholfri.  

 
Vi glæder os til at være 

sammen 
 til en festlig juleaften 

 
Med venlig hilsen  

Brugere af Nicolaihuset 

Tilmelding: 

Tage Balle,  
Bjergholt 28,  

6200 Aabenraa.  
Tlf. 74 62 50 33 

e-mail:  
tage.balle@privat.dk 

  
Tilmelding  

er nødvendig. 
Gerne hurtigst muligt af  

hensyn til bestilling af mad.  
Det vil dog kunne nås for nogle 
få helt frem til 20. dec. 2010 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Velkommen til  

Nytårsaften i Nicolaihuset 

Sct. Nicolai Gade 21, Aabenraa  
Fredag den 31. december 2010 kl. 17.45 

 
Har du/I lyst til at fejre årsskiftet  

i et hyggeligt miljø sammen med andre? 

Aftenens program: 
 

Kl. 17.45 Ankomst –  
husk det er med hat. 
Kl. 18.00 Dronningens 

nytårstale. 
 

Nytårsmiddag  
Sønderjysk grønlangkål med 

tilbehør.  
Dessert. 

 

Festligt samvær med sange og 
lege. 

Præmie til den med den mest  
festlige hat. 

 

Kaffe, småkager, frugt og 
nytårsgodter. 

Festen slutter umiddelbart før 
midnatsgudstjenesten  

i Sct. Nicolai kirke kl. 23.30. 

 

Pris for hele aftenen incl. 
drikkevarer er kr. 200,- 

 
Aftenen er alkoholfri.  

 

Vi glæder os til at være 
sammen 

 til en festlig nytårsaften 
 

Med venlig hilsen  
Brugere af Nicolaihuset 

 

Tilmelding: 

Tage Balle,  
Bjergholt 28,  

6200 Aabenraa.  
Tlf. 74 62 50 33 

e-mail:  
tage.balle@privat.dk 

  

Tilmelding  

er nødvendig.  
Gerne hurtigst muligt  

af hensyn til bestilling af mad. 
Det vil dog kunne nås for nogle 
få helt frem til 26. dec. 2010 
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20 danskere på historisk tur og 
convention founders day 

2-14. juni 2011 
 
Torsdag den 2. juni Afgang fra Billund kl. 14:25 eller fra København kl. 

14:20 (10 pladser fra hver lufthavn) 
Alle ankommer til Amsterdam og rejser videre 
herfra samlet med KLM kl. 17:45. 
Ankomst til JFK Airport ved New York kl. 19:50 
Indkvartering på Hotel Wyndham Garden***+ 

Fredag den 3. juni Kl: 11.00 am Visit GSO, Grapevine and Archive 
Lørdag den 4. juni Visit Clinton Street 

Town Hospital and other highlights, 19.00 pm 
Morningside group 

Søndag den 5. juni Participate Gospel and guided tour Harlem, Bill 
Clintons Office, Apollo Theatre and Hamilton’s 
House 

Mandag den 6. juni Afgang fra New York kl. 09:00 
Bill og Luis hjem 
Steppingstones, Albany ( Ebby ) and Vermont 

Tirsdag den 7. juni Vermont 
Et specielt sted hvor Bill er født. 
Guided tour in Griffith and Wilson House, Mabel 
cave, Luis and Bill. Looking at books in archive. 

Onsdag den 8. juni Vermont 
Vi bader i søen hvor Bill og Luis ofte kurtiserede 

Torsdag den 9. juni Afgang fra Vermont kl. 08:00 
Ankomst til Akron sidst på dagen  
Indkvartering på Hotel Akron City Centre 

Fredag den 10. juni Akron Convention 
Kl. 11.00 Besøg doktor Bobs hjem, Intergroup 
Office and Archive Convention, Fader Trunks 
embedsbolig Gatehouse, Firestone familiens 
bolig, Henry og Clarences hus, Mayflower Hotel, 2 
gravsteder. 

Lørdag den 11.juni Akron Convention 
Søndag den 12. juni Afgang fra Akron kl. 13:00 

Ankomst til Hampton Inn ved JFK Airport sent om 
aftenen (ca. kl. 23:00) 
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Mandag den 13. juni Afgang fra JFK kl. 18:00 
Tirsdag den 14. juni Ankomst til Amsterdam kl. 07:30 

Videre fra Amsterdam til Billund kl. 10:10  
Eller  
Videre fra Amsterdam til København kl. 09:35 

  

Pris 
 
Totalt pr. person 17.595 kr. 
Eneværelses tillæg   6.430 kr. 
 
BETALING 
1. rate  Ved reservation   1.000 kr 
2. rate  15-01-11    5.000 kr. 
 
Vi rejser med billigste billetter, de er allerede reserveret, og det vil sige at 
pengene er tabt hvis billetten ikke bruges eller du fortryder. Bliver vi færre 
end 20 kan der forekomme prisjusteringer på få hundrede kroner, bliver 
vi flere skal vi ud og købe ekstra pladser, og de bliver langt fra billigere. 
Endvidere er det allerede nu meget svært med hotel i Akron. Vores 
erfaring er, at det stort set er umuligt at komme med en tilmelding senere 
end som planlagt i dette program 
 
3. rate  15-04-11  11.595 kr. 
 
Ekstra udgifter: 
Kost, Metro, Entreer, Donation, Drikkepenge, Convention gebyr og 
rejseforsikring, afbestilling (ofte bedst via eget selskab) og gaver. 
Til og fra Dansk lufthavn 
 
Eget ansvar: 
Det tilrådes at have frisk stivkrampe vaccination mv. da små uheld og 
medicin mangel kan skabe store forsinkelser for alle. 
Kuffert må veje 20 kg.  
Elektronisk indrejse tilladelse ESTA. 
Pas med mindst 6 måneders gyldighed efter hjemrejse dato. 
 
Vi tager turen i mini vans, hvilket er 7 personers biler med automatgear, 
der påregnes 4-5 personer i hver bil, de er udstyret med GPS. Der er 
mindst 10 der skal stille sig til rådighed som chauffører og 10 som 
vejvisere. Internationalt kørekort påkrævet (købes på borgerservice og 
gælder for et år, der medbringes billede og prisen var sidst 25,00 kr.) 
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Hver bil danner team, som selv kan bestemme om de vil køre lidt 
før eller lidt senere, hvis der skulle være særlige ønsker. Det er 
ikke nødvendigvis de samme team hele turen, eventuelle 
økonomiske konsekvenser er for egen regning. 
Udover de klassiske besøg, bliver der mulighed for at snakke med 
de lokale i New York og Akron om aktuelle stemninger og 
tendenser. 
 
Sprogkundskaber: Vi hjælper hinanden. 
 
Rejseselskab: Holtum Rejser, Kontaktperson Betina, hvorfra alle 
regninger udsendes. 
 
Bemærk at der i perioden er en række danske helligdage 
Kr. Himmelfart, 2. pinsedag. 
 
Jeg /vi vil med 
 
Efternavn 
Som i dit pas 

Fornavne 
Som i dit pas 

Lufthavns 
ønske 
Billund Kastrup 

 

 
 
 

   

Adresse Postnr. By telefon email 
 
 
 

   

 
Jeg vil gerne køre________________ 
Jeg er god til at finde vej___________ 
Sæt kryds 
 
Sendes på email til: 
 
Solbjerghus@hotmail.com 
Gorm 20870839 
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AA Region Syd Konvent 30.10-2010. 
Sponsor/sponsierollen. 
 
Fulde af forventninger og med kaffe på kanden drog Benny og jeg 
af sted lørdag morgen alt for tidligt fra Langeland. Det var helt 
bekræftende at kunne deltage med hjemmegruppe i det 
genopståede Rudkøbingfællesskab. Vi ville vide noget og helst 
noget mere end det, vi havde læst og hørt os til. Møde nogle folk 
der havde ”gået vejen” i et forfængeligt håb om ikke at skulle 
genopfinde den dybe tallerken. 
 
De fine lokaliteter ved Sct. Nicolai Kirkes menighedshus i Åbenrå 
var rammen for os ca. 40 deltagere i konventet. Stor tak til de 
menighedsråd rundt om i landet, der for symbolsk betaling stiller 
mødefaciliteter til rådighed for vort ædle formål. 
 
Gorm uddrog essensen af indholdet i AA hæftet ” Sponsor- 
spørgsmål og svar” og så var ordet ellers overgivet til deling af 
erfaringer fra sponsie`s og sponsorer. Indlæggene var af 8- 15 
minutters varighed, hvilket var meget passende, da forskellige 
opfattelser af sponsor/ sponsie rollerne således blev 
repræsenteret. Kendetegnende for alle indlæg var opfattelsen af 
ligeværd i dette partnerskab. Glæden over at leve sin ædruelighed 
opnås gennem ydmygheden overfor det, vi kommer fra. Dette er 
kernen i forståelsen af trinarbejdet. 
 
Efter en veltillavet og velsmagende frokost var der tema arbejde, 
gruppevis, som vi nu var havnet ved bordene. Der var 5 forskellige 
temaer, hvor vores gruppe ( Tenna, Carl Martin, Henry, Benny og 
Flemming) valgte af fokusere på: ”hvad er vigtigst for vores 
gruppe(hjemmegruppe) at tage fat på”. Der var bred enighed om, 
at en imødekommende og informativ modtagelse af ”nykommeren” 
er af største betydning for vedkommendes videre færd i AA, og 
dermed også muligheden for at få etableret sponsor/sponsie- 
samarbejdet  så tidligt i forløbet som muligt. Opmærksomheden i 
hjemmegruppen skulle i højere grad være orienteret mod at give 
uden at omklamre og pådutte. 
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I sandhed en vanskelig balancegang, men vi kan nok hver især 
erindre os de personer, der mestrede denne, fra vor nykommertid. 
F.eks. få nykommerens tlf.nr. og spørg om det er i orden at ringe 
til ham eller hende inden næste møde. Det er jo lykkedes 
vedkommende at tage ”dørtrinnet”, så det kan måske være en ide 
at fjerne ” tlf-trinnet” ved, at det er den mere erfarne, der ringer op. 
 
Fra andre grupper blev det understreget, at det er AA programmet, 
der er det vigtige og ikke sponsors person eller position. Det er 
erfaringen med programmet, der videregives og ikke andet, og det 
er på dette plan sponsor og sponsie skal finde fodslag og udvise 
respekt for den enkeltes ret til definitionen af ” en højere magt”. 
 
Endeligt blev påpeget, hvor betryggende og givende det er at have 
en person med hvem, man kan tale, dele og diskutere ærligt og 
oprigtigt (altså ingen snærende bånd). 
 
Således beriget og fyldte både i maven og i hovedet sluttede vi 
med Sindsrobøn og en fast overbevisning om at” det virker”. 
 
Vore forventninger er stadig fulde af fortrøstning til programmets 
genialitet, og vi fik indfriet vores håb om ikke at skulle genopfinde 
”den dybe tallerken”. 

 
At ”den dybe tallerken” så findes i utrolig mange varianter, hersker 
der ingen tvivl om. Det løfter AA programmet over enhver form for 
fundamentalisme. 
 
Flemming, Langeland. 
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Sommermødet 
 
Gennem en lang række år har Fanø gruppen holdt et 
sommermøde. Det har altid været en dejlig dag med mange gode 
oplevelser mellem venner fra fællesskaberne. 
 
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til Fanø gruppen for 
det store arbejde de har lagt i at holde disse sommermøder! Det 
har været en kanon oplevelse de gange jeg har været med. 
 
Desværre er der meldt ud, at der i år ikke bliver nogen 
sommermøde på Fanø. Det har fået et par af os til at tage 
udfordringen op… og sige, selvfølgelig skal vi i Region Syd 
beholde traditionen med at mødes midt i august. På sidste 
regionsmøde blev dette positivt tilkendegivet fra mange sider, så 
nu er det bare at komme ud af busken… 
 
Hvem vil være med i planlægningen? 
Hvem har gode ideer til, hvordan vi sikrer denne gode tradition 
fremover? 
Rotationsprincippet? 
 
Har du interesse i at deltage i planlægningen, så send en mail til: 
kaj@wbiz.dk eller send en sms til 2425 1972. 
 
På forhånd tak for jeres støtte, og så vil jeg benytte lejligheden til 
at ønske alle en rigtig glædelig Jul og et godt Nytår! 
 
Knus, Kaj C 
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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 
 
Nytårsmatineen bliver desværre ikke afholdt i 2011. Det var ellers 
næsten blevet en tradition, så øv. 
Det ellers traditionsrige sommermøde på Fanø bliver heller ikke 
afholdt i 2011. Jeg synes det er meget ærgerligt, for jeg mener det 
sociale element har stor betydning i vores rehabilitering. 
 
Nu er bolden så givet op til alle grupper og alle AA’ere at 
videreføre sommermødet som en tradition, men blot et andet sted, 
se side 30. 
 
Jeg vil ønske alle AA’ere og deres familier en rigtig god jul og et 
godt nytår.  
 
 

 

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.




