
December 2011
SYD’eren



 

 
Side 2 

AA ´s VAGT-TELFON: 70 10 12 24
 

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

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

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

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

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

Informations udv. 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 4. marts 2012, kl. 11.00 – 15.00, Frivillig 
Center Fredericia, Vendersgade 63, 7000 Fredericia. 
 

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 blev afholdt i Aabenraa. Det blev det 
også i 2010. Der er fine rammer, og der er fine mennesker, som 
skaber gode betingelser for at vi kan virke. Vi er meget taknemlige 
for den indsats der bliver ydet. 
 
Dette regionsmøde blev noget særligt. 
 
Region Nord har meddelt, at de ikke har ressourcer til at 
gennemføre Landsmøde 2012, og derfor havde vi modtaget en 
henvendelse fra AA Danmark, om region SYD ville påtage sig 
opgaven, hvis der ikke var andre som kom på banen. 
 
Dette spørgsmål kom til at dominere regionsmødet. Det startede 
allerede under den indledende præsentationsrunde, idet 
deltagerne var i indkaldelsen blevet bedt om at drøfte spørgsmålet 
ude i grupperne. 
 
Efter runden stod det klart, at der ikke var nogen enkelt by, eller 
gruppe, som alene ville påtage sig opgaven, men der var imidlertid 
en klar tilkendegivelse af, at man gerne ville medvirke, og det blev 
herefter besluttet, at vi ville gå med spørgsmålet i baghovedet 
under mødet, og træffe en afgørelse ved regionsmødets slutning. 
 
I dagens løb kunne man registrere, at spørgsmålet blev vendt og 
drejet. 
Ved mødets afslutning var en afstemning ved håndsoprækning 
overvældende positiv for at ville medvirke, og vi besluttede, at 
tilbyde at arrangere Landsmøde 2012. 
 
Poul N. fra Odense som skulle deltage i Hovedservicerådsmødet 
den 26. november 2011, fik mandat til at meddele dette. 
 
Det viste sig, at der ikke var andre som ville have opgaven, og 
derfor er Landsmødet 2012 nu i vores varetægt. 
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Som aftalt vil regionsrådet snarest foretage de indledende 
manøvrer og indkalde til: Tema Landsmøde 2012 
 
Og så er det vigtigt at: 
 Alle skønne kræfter møder op.  
 Der er så mange spændende personer i region SYD,  
 og mange forskellige opgaver som skal løses 
 Ved fælles indsats skal vi lave et vedkommende og nyt 

landsmøde. 
 Kom og vær med. Der skal dannes mange forskellige 

arbejdsgrupper, sikkert også en hvor du kan hjælpe 
 
Der vil blive indkaldt via den sædvanlige mailliste. Du kan også 
spørge grupperepræsentanten i din hjemmegruppe, eller skriv til: 
carl.martin@fanonet.dk    
Indkaldelsen vil også være at finde på regionens hjemmeside: 
www.aa-syd.dk  
 
Dette kan blive en stor oplevelse. At arrangere et landsmøde, på 
tværs af bygrænser og andre skel. Snyd ikke dig selv for den 
oplevelse. 
 
Vi skal love os selv - og arbejde for - at det bliver god, sjov og 
spændende oplevelse, der vil styrke vores ædruelighed. 
 
 
 
 
Fanø i december 2011 
Carl Martin 
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Referat fra Regionsmødet i Aabenraa Søndag den 20. 
november 2011. 
 
”Ouverture” 
 
1. Velkommen. 
Velkomst ved Carl Martin. 
 
2. Godkendelse af dagsorden. 
Dagsorden godkendt. 
 
3. Valg af ordstyrer/mødeleder. 
Gunnar (Aabenraa) valgt. 
 
4. Godkendelse af referatet fra regionsmødet i Christiansfeld 
den 4. september 2011: 
Referat fra sidst blev godkendt. 
 
5. Præsentationsrunde, deltagerliste. 
Anette Fredericia Grupperepræsentant 

Arne Ærø 
Næstformand, 
informationsudvalget 

Carl Martin Fanø Formand 
Eia Fredericia, tirsdag Grupperepræsentant 
Gert Kolding, torsdag   
Gorm Kolding, torsdag Grupperepræsentant 
Grete Vojens, tirsdag   
Hans R. Kolding, søndag Grupperepræsentant 

Henrik R. Fredericia 
Formand, 
informationsudvalget 

Inge V. Fåborg 
Tlf. vagtudvalgsformand/ Gr. 
repræsentant 

Irma Christiansfeld   
Jack Fredericia, tirsdag Suppleant 
Janni Aabenraa, onsdag Grupperepræsentant 
Jens Ribe Grp. Repræs., Redaktør 
Jim Christiansfeld  
Kirsten Kolding, fredag Grupperepræsentant 
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Kaj C. Gråsten  
Lise Fanø  
Mogens Vojens, lørdag Grupperepræsentant 
Mona Vojens   
Ove M. Odense, mandag Grupperepræsentant 
Peter R. Søndersø Webmaster 
Poul N. Odense, søndag Kasserer 
Randi Haderslev Observatør 
Sune Haderslev, torsdag Grupperepræsentant 
Svend Varde Grupperepræsentant 
Søren V. Odense Grupperepræsentant 
Tenna Kolding  
Thomas Fredericia, tirsdag   
Tove N. Gråsten Sekretær 
Villy Odense, torsdag Grupperepræsentant 
 
Afbud: 
Kaj B.(Gråsten), Erik (Esbjerg), Henry (Kolding), Bjarne T. 
(Odense), Inger (Fåborg). 
 
Nyt fra grupperne 
Carl M. spørger om region Syd har lyst/ mulighed for at afholde 
landsmøde i 2012, da region nord ikke har ressourcer til det. 
Under præsentationsrunden tilkendegives fra næsten alle grupper 
om at vil være behjælpelig ved evt. afholdelse af landsmøde i 
regionen i 2012. Gorm (Kolding) foreslår evt. fornyelse af 
landsmøde med workshop o.a., Steffan (Chr.feld): Ungegruppen 
opløst. Der er åbent møde i Vojens den 24.01.12. Jack(Fredericia) 
har haft besøg af LIV, for at få ny information til intergruppen. 
Odense grupper: får gratis omtale i lokalaviser om åben 
information, og intergruppen oplyser om, hvor den lidende 
alkoholiker kan gå hen. Randi (Haderslev): Åbent møde den 
28.11.11. 
 
 
Servicearbejde 
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6. Orientering ved Carl M.: Region Syd: 
Der afholdes 4 møder om året og regionsrådet prøver at gøre 
møderne aktive/interessante og samtidig styrke deltagernes 
ædruelighed. Gør opmærksom på at grupperne får sine 
arrangementer i Syd’eren, så alle har mulighed for at få gavn af 
disse. 
 
Hovedservicerådet: Der er megen åbenhed i HSR. Medlemmerne 
er demokratisk valgt, og man bør have tillid til de valgte. Er der 
mistillid skal det komme til udtryk på et regionsmøde. Dagsordener 
og referater er tilgængelige på AA`s hjemmeside. Der er 
udarbejdet et budgetforslag 2012, som viser et resultat på plus 
97.777 kr. Der blev den 29.10.11 afholdt et seminar om vores 12 
traditioner. Det var godt. 
 
Servicekonferencen 2012 afholdes den 21. og 22. april på 
Brogården-Strib. Vi stiller med 10 delegerede. Vi mangler to, som 
vil blive valgt på mødet den 4. marts. Der skal vælges nordisk og 
europæisk delegeret. Ansøgning senest den 29.02.12. 
 
7. Økonomi ved kasser Poul N. Odense 
Beholdning 
Hattepenge ind 
Transport 
Gebyrer bank 
Syd’eren 
Giver et overskud på 19.537,45 kr. 
Mødet vedtog at overføre til HSK: 
Beholdning efter regionsmøde 20.11.11: 

kr.   4.483,50 
kr. 20.411,50 
kr.   1.897,25 
kr.        50,00 
kr.   3.410,00 
kr. 19.537,45 
kr. 12.000,00 
kr.   7.537,45 

 
8. Telefonvagtsudvalget ved Inge V 
Der arbejdes stadig på indførelse af mobiltlf.  Der er indhentet 
tilbud og sendt til HSR om godkendelse. Grethe ønsker ikke at 
fortsætte i udvalget og Janni (Aabenraa) foreslås. Hun modtager 
valget med applaus. Jens (Ribe) laver statistik på opkald, som kan 
bruges i forhold til hvornår på dagen der er størst behov. Samtidig 
gøres der opmærksom på at mailvagten overtager en del af 
henvendelserne. 
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9. Informationsudvalg ved Henrik 
Sender brev rundt samtidig med Syd’eren, om hvilke aktiviteter 
der afholdes fremover, så aktiviteter ikke overlapper hinanden. Et 
filmspot er blevet oversat til dansk. Forslag om at gymnasier laver 
et spot. Gruppen vil som det næste kigge på traditioner. 
 
10. Webansvarlig ved Peter R. 
Oplysninger om hvad der sker rundt omkring i intergrupper. 
Opfordring til at kalender og aktiviteter kommer ind på Web siden. 
 
11. SYD’eren ved Jens. 
Der er sket en reducering i udsendte eksemplarer efter at have 
været i kontakt med samtlige grupper. Sidste udgave manglede 
desværre indlæg, så læsere opfordres til at komme med indlæg. 
Store som små, alt er aktuelt bare det henvender sig til en 
alkoholiker! Julearrangementer kan komme i bladet, hvis i 
henvender jer til Jens inden den 3. Dec. 
 
12. Dialog Café:  
Et spændende punkt. Se indhold fra dialog caférne senere i dette 
nummer af Syd’eren. 
 
13. Næste møde: Næste møde den 04.03.12 i Fredericia. 
 
14. Eventuelt: 
Ang. Landsmødet 2012: 
Det har efterfølgende vist sig, at der ikke var andre som vil påtage 
sig opgaven med at arrangere landsmødet i 2012. Derfor påtager 
Region Syd sig at være ansvarlig for dette landsmøde, som vi 
aftalte på regionsmødet. Regionsrådet laver oplæg til opstart. 
Samtlige deltagende grupper har givet tilsagn om at hjælpe til at få 
det op at stå og være hjælpere i dagene. 
 
 
Referent: Tove, sekretær 
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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 opmærksom på at der kan være ændringer d. 24/12 og 
d. 31/12. 
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Sydjylland 
 
Aabenraa Nicolaihuset, Sct. Nicolai Gade 21 
Ons. 16:00 & At Leve Ædru, Efter behov ÅBENT 
Fre. 20:00-21:30 & # Trin og Traditioner, 1. fre. i jan-apr-juli-okt 
ÅBENT 
 
Bramming - Konfirmandstuen i præstegården, Nørregade 52 B
Ons. 19:00 # Fast emne læsning af Til daglig eftertanke, 1. ons. i 
md. ÅBENT 
 
Christiansfeld - Tyrstrup Degneskole, Gammel Kongevej 9 
Ons. 17:00 # Brug dør i nord gavl. Til daglig eftertanke 
 
Esbjerg - Treenigshedskirken, Grådybet 23 
Søn. 19:00 # 
 
Esbjerg - Ved Boldesagerskolen, Nørrebrogade 102, st. 
Man. 19:00 # Trin & Traditioner, 1. man. i md. ÅBENT 
Tir. 19:00 
Ons. 18:30 
Fre. 15:30 Fyraftensmøde 
Fre. 22:00 Mødedag 1. fre. i md. - Lysmøde, kom til at tro 
Lør. 11:00 Nykommermøde 
 
Esbjerg N - Gjesing Kirke, gitterport på vestside., Ulvevej 110 
Tor. 19:30 # 
 
Fanø - Sundhedshuset, Vestervejen 1 
Tor. 19:30 # 
 
Fredericia - Hannerup Kirke, Prangervej 114  
Man. 18:30 & # Emnemøde 
 
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 
 
Gråsten - Banegården, indgang fra perronen, 
Stationsbygningen, Kongevej 73 
Tir. 19:00-20:15 & blå bog - første tirsdag i måneden traditioner, 
30min socialt samvær efter møde , 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 Selvhjælp og FrivilligCenter (1. sal), Slotsgade 22 
Fre. 20:00 Unge møde 
Lør. 13:00 Nykommer- og temamøde 
 
Kolding - Sct. Jørgens Gård, Hospitalsgade 4 
Man. 12:00 & # Emnemøde 
Tir. 19:30 & # Lokale 1, Som Bill ser det, 1. tirs. i feb-maj-aug-nov 
ÅBENT 
Ons. 12:00 & # Lokale 2, Emnemøde 
Ons. 19:30-21:00 & # 12 + 12 
Fre. 16:30 & # Bagdør, Fyraftensmøde 
Lør. 22:00 Bagdør, Lysmøde 
Søn. 16:00 & # Bagdør, At Leve Ædru, Sidste søn. i januar ÅBENT 
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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 – Plejehjemmet, Damgade 5 
Tir. 20:00 & # 1. tir. i mdr. 3+6+9+12 ÅBENT 
Tor. 19:00 & Store Bog m.m. , 1. tor. i lige md. ÅBENT 
 
Tønder - Tønder Medborgerhus, Østergade 63 
Man. 19:00 Trin og Traditioner, 1. man. i feb-maj-aug-nov, speak 
19.00-20.30 ÅBENT 
Tor. 19:00 Store Bog / Trin og Traditioner 
 
Vamdrup - Cafe Mødestedet, Jernbanegade 3 
Fre. 19:00 
 
Varde - Indgang i Fiskergade, Storegade 25 
Søn. 19:00 & 
 
Vejen - Huset, Østergade 2 
Tir. 19:30 & # Emnemøde 
Tor. 19:00 & # 
 
Vojens - Sognegården, Østerled 4 
Tirs. 19:30-21:00 # Trinmøde 
Fre. 16:30 # 
 
Vojens – Ungdomsskolen, Danmarksgade 8 B 
Lør. 13:00 # Til daglig eftertanke, 3. lør. i md. ÅBENT 
Søn. 16:00 & # Store Bog 
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Fyn, Langeland og Ærø 
 
Ærø / Ærøskøbing - Ærøskøbing Kirke, Kirkestræde 
Man. 19:00 & 
 
Assens - Sundhedscentret, Odensevej 29 C 
Tor. 19:30-20:45 & #, Sidste tor. i feb-maj-aug-nov ÅBENT 
 
Brenderup Fyn - Konfirmandstuen v/præstegården, Bubbelvej 
79 
Tor. 19:00 & # 
 
Fåborg - Den gamle Byskole, lokale 10, Grønnegade 40 
Man. 18:30 Trin og Traditioner , sidste man. i md. ÅBENT 
 
Kerteminde - Aktiv-Huset, Vestergade 98, 1. tv. 
Tir. 19:00 & # , 1. tir. i md. ÅBENT 
 
Middelfart - Grimmermosethuset v/stien mellem kongebro-
havnen og Middelfart gl. havn, Indevejen v/Kongebrogården 
Tir. 19:30-21:00 & #, 2. tir. i jan-apr-juli-okt ÅBENT 
Fre. 16:00 & # Fyraftensmøde 
Søn. 19:30-20:45 & # 
 
Nyborg - Aktivitetscenter, Kongens Bastionsvej 2 
Tir. 19:00, Sidste tir. i ulige md. ÅBENT 
 
Odense C - Ansgargården, Sdr. Boulevard 1 
Fre. 17:00 &# Min ædru uge 
 
Odense C - Indg. i Møllestræde, Klosterbakken 11 
Tor. 19:00 # Trin og traditioner, Sidste tor. i md. ÅBENT 
 
Odense C - Odense Domkirke, Klosterbakken 2 
Tir. 19:00 # Store Bog 
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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. 17:30 & # 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 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 
 
Svendborg - Fredens Kirke sognehuset, Glarmestervej 8 
Man. 19:00 & #, 2. man. i md. (1 time 15 min.) ÅBENT 
 
Svendborg - Katolsk kirke, Havnegade 1 
Lør. 13:00 #, 4. lør. i md. (1 time 15 min.) + uge 40 ÅBENT 
 
Svendborg - Konfirmandstuen v/Skt. Jørgens Kirke, 
Brydegårdsvej 15 
Fre. 19:00 Emnegruppe, 3. fre. i md. (1 time 15 min.) ÅBENT 
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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, 1. søn i md. + uge 40 
ÅBENT 
 
Svendborg - Menighedshuset, Frue Kirkestræde 4 
Man. 10:00, Sidste man. i md. ÅBENT 
 
Svendborg - Sct. Nicolai kirkestræde 3 
Tir. 18:30, 1. tir. i md. (1 time 15 min.) ÅBENT 
 
Svendborg - Varmestuen, Ørkildsgade 27 1. sal 
Tor. 19:00 Mandegruppe, ej restriktiv 
 
Søndersø - Borgerhuset, Dallundvej 20 
Tir. 19:00, 1. tir. i md. ÅBENT 
 
Møder på Internettet: 

http://www.daaint.dk http://www.daaint.dk 
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Første regionsmøde i SYD i 2012 
 
Søndag den 4. marts 2012, kl. 11.00 – 15.00, Frivillig 
Center Fredericia, Vendersgade 63, 7000 Fredericia 
 
Foreløbig dagsorden: 
Se den endelige dagsorden på regionens hjemmeside før mødet. 
 
Ouverture. 

1. Velkomst ved en repræsentant fra værtsgruppen. 
2. Godkendelse af dagsorden, ved formanden 
3. Valg af ordstyrer/mødeleder 
4. Godkendelse af referat fra mødet i Aabenraa den 20. 

november 2011 
5. Præsentation hvor du fortæller om dig selv, sidste nyt fra 

din hjemmegruppe, og hvorfor du er her.  
Du har ordet, brug det, det er ikke godt at vide hvornår du 
får det igen. 

 
Regionsstatus, HSR og udvalg. 

6. Region SYD og Hovedservicerådet(HSR), beretning ved 
formanden Carl Martin, Fanø  

7. Økonomi, beretning ved kasserer Poul N. Odense 
8. Telefon- og emailudvalget, beretning ved Inge V. Fåborg 
9. Informationsudvalget, beretning ved Henrik N. Haderslev 
10. Webansvarlig, indlæg fra Peter R. Søndersø 
11. SYD´eren, indlæg ved Jens, Ribe 

 
 
 

Frokostpause 
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Servicearbejde. 

12. Region SYD´s opbygning og poster. En gennemgang, da 
der skal roteres ud på flere poster i det næste år. 

13. Servicekonferencen 2012 
 Orientering om Servicekonferencen 2012, herunder om 

forslag og workshops 
 Valg af delegerede til servicekonferencen. 

Der skal vælges 2 førsteårs delegerede og et antal 
suppleanter, der vi kunne træde ind med kort varsel, 
såfremt der sker forfald blandt de delegerede 

14. Landsmødet 2012 
15. Hvem vil lægge lokaler til afholdelse af det næste møde? 
16. Evt. 

 
 
Regionsrådet. 

 
 
 
 
 
 
 
Regionsmøder i 2012. 

 Søndag den 3. juni 
 Søndag den 2. september 
 Søndag den 18. november 



 

 
Side 18 

 

Dialog Café den 20. november 2011 i Aabenraa. 
 
Tema 1. Hvordan sikre vi, at det sociale miljø er venligt og 
imødekommende inden AA møderne starter? At ingen får lov 
til at stå og føle sig fremmed og alene? 
 
1. Dialog Café(første gruppe) 
 
Det er vigtigt at der bliver åbnet i god tid til møderne, så der ikke 
skal stresses for at blive klar til start. 
Husk at præsentere dig selv for nye ansigter. 
Gruppen kan udvælge en slags tante eller onkel der snakker med 
nykommeren så vedkommende ikke bliver overfaldet af en fire fem 
stykker der gerne vil snakke.  
Man kan måske flytte rygningen væk fra indgangen da det godt 
kan være rimelig "tåget"  
Man kan spørge efter nye ansigters tlf.nr og selv ringe til dem et 
par dage efter deres første møde. 
Fortæl hvad AA er. (det kan sku være svært at forstå i starten)  
 
2. Dialog Café(anden gruppe) 
 
Tage emnet op på gruppesamvittighedsmøderne for at høre hvad 
gruppen syntes, så kommer der samtidig fokus på hvor vigtigt det er. 
Spørg de nye medlemmer, når de har været til en del møder, hvad 
de synes om den måde de blev modtaget på. 
 
Man kan lave en mødeliste over de nærmeste møder, og nogle 
tomme linier på bagsiden så den kan sendes rundt under mødet 
og dem der har overskud til det kan skrive deres tlf.nr. og navn på. 
Man kan tage en kop kaffe efter mødet. 
 
Det var en meget interessant øvelse og noget af det der blev ved 
med at gå igen er hvor vigtigt det er at tage godt imod nye ansigter 
om det er nykommere, tilflyttere behandlingshjem osv. 
 
Steffan, Cafévært 
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Tema 2. Hvordan gennemføres, og hvad indeholder det 
ideelle AA møde, og må der ske fornyelse hos grupperne 
 
Nedenstående kommentarer dækker de to Dialog Caféer der blev 
gennemført. 
 
De to hold gæster, har følgende opskrift på det ideelle AA møde: 
 Et møde, hvor nykommeren kommer igen og føler sig hjemme 
 med fast struktur,  
 gentagelser,  
 stor respekt og rumlighed til alle,  
 at man kan komme af med det, der fylder. 

 
Skal der ske fornyelse i gruppen, bør det ske efter et 
gruppesamvittighedsmøde, ikke lige før et møde starter. 
 
Der var en utrolig energi og åndelighed i to Caféer. 
 
Mogens, Cafévært 
 
Tema 3. Intergrupper og deres struktur i region SYD. Virker 
de efter hensigten? Bør der laves retningslinier? 
 
Nedenstående kommentarer dækker de to Dialog Caféer der blev 
gennemført. 

 Der er tilsyneladende kun egentlige intergrupper i Kolding 
og Odense og de ligner hinanden.  

 Det blev også oplyst, at der havde været afholdt møder 
mellem disse grupper. 

 
Der udspandt sig endvidere en diskussion, med udgangspunkt i, 
hvad der vil være naturligt at beskæftige sig med i intergrupper, i 
de større byer: 

 Dog er der også i andre byer i regionen kontakter til læger 
(lægekuverter) og opsøgende arbejde. 

 Der er gode kontakter til sygehusene og f.s.v. angår 
Kolding til Overmarksgården.  
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 I Odense have der været en fast ugentlig vagt på 

ambulatoriet. Den eksisterer ikke længere, da 
vedkommende AAer er rejst fra Odense. 

 Det blev fremhævet, at det virkelig er et langt sejt træk og, 
at det er vigtigt med genkendelighed således, at det var de 
samme personer, der hver gang kom på besøg. i alle 
tilfælde, at der var en med, der også have været der sidste 
gang. 

 En anden nævnte, at indgåede aftaler absolut skal 
overholdes. Det kan gå at svigte en aftale i en AA grupper, 
men svigter vi en aftale f.eks. på et hospital. Kan det skade 
det fremtidige samarbejde utrolig meget. 

 
Her udover er grupperne en form for koordinator af fælles 
arrangementer f.eks. uge 42, nytårsaften o.s.v.  
Som jeg forstod det er grupperne selvsupplerende. 
Der var ikke nogen, der efterlyste faste retningslinjer - som én 
sagde, vi har jo traditionerne. 
 
Ove, Cafévært 
 
Tema 4. Hvilke aktiviteter kunne vi ønske os i region SYD? 
 
Dialogen blev noget overskygget af at vi på forhånd havde snakket 
om muligheden for at regionen kunne afholde Landsmøde 2012. 
Men dialogen var rigtig god, mange indlæg og kommentarer, og 
stor involvering. 
 
Jeg vil gerne sige tak til alle gæsterne… Det er ingen sag at være 
Cafe vært med det engagement der var hos jer… 
 
Det følgende er en sammenfatning af de indlæg og kommentarer 
der kom. Der er ingen prioritering eller vurdering i det. 
 

 Vigtigt med samarbejde på tværs 
 Landsmøde 
 Workshops og seminarer 
 Løfte i flok 
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 Få ”udkants områderne” med 
 

 Vigtige/mulige emner 
 Uge 40 arrangementer eventuelt i regions regi 
 Information om hvem vi er 
 ”Sådan en grupperepræsentant vil vi også have” 
 Skabe engagement i grupperne 
 Nytårsmatine, bowling, ”fædre-ferie” 
 Fornyelse 
 Pårørende 
 Flere åbne møder 

 

 Behov for aktiviteter er til stede 
 Definere formål, forventninger, socialt aspekt… 
 Bruge Regionen som mulighed 
 Ikke være bange… bare gør det! 
 Regionsmøde og regionsrådsmøder ud i lokale grupper 

 

 Netværk 
 Venskabsgrupper (som venskabsbyer) 
 Brug Syderen og hjemmeside mere aktivt 

(aktivitetskalender etc.) 
 Lære hinanden at kende 
 Fylde bilen og køre på besøg 
 Forskellighed i grupperne, lære af hinanden… 

 

 Hvem er driver 
 Tryghed i gruppen nødvendig, derfor skal aktiviteter 

have udspring der 
 Regionsråd ansvarlig for opstart 
 Informationsudvalg på banen 
 Mere drive… synliggør ressourcer 

 
Som jeg ser det er der rigtig meget vi kan arbejde videre med og 
blive bedre til. 
 
Kaj C. Cafévært 
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Nytårsmatiné 
 
Søndag den 8.januar 2012  kl 10.00 
 

inviteres alle Anonyme Alkoholikere, søsterfællesskaber og venner 
af fællesskaberne til 
 

Nytårårsmatiné 
 

på Den Gamle Grænsekro, Koldingvej 51, nord for Christiansfeld 
 
Efter vi har hilst på hinanden, serveres der morgenmad. 
 
Kl. 11.30 tager vi ud til Bulladen og går ud til Sindsrohuset i 
Christinero. 
 
Ønsket for matineen er et samvær uden pligter, hvor vi 
glæder os over endnu et år, over de nyankomne og ønsker 
hinanden godt nytår på tværs af alle fremmødte grupper. 
 
Turen til Christinero giver den enkelte mulighed for at fundere 
over de skete ændringer i ens eget liv. 
 
Prisen er kr. 80,-  børn under 12 halv pris. 
 
Tilmelding til mail     clausbork@privat.dk     senest fredag den 
6.januar 2012. ( Skriv alle navne i mailen, og alder på børn under 
12 år.) 
 
Betaling sker direkte til kroen på dagen. 
 
Har du været glad for at deltage, så spred glæde ved at invitere en 
med, som ikke har været med før  
 
Grupperne bedes lægge kopier af denne invitation frem ved 
møderne, hvis de har mulighed for det. 
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Siden ”sidst” 
 
Husk bladet er gratis og må tages med hjem af de der har lyst.  
Vi opfordrer mødeledere til at gøre opmærksom på dette og dele 
bladet ud på mødebordet inden mødet.  
SYD’eren kan også hentes på regionens hjemmeside. Linket er: 
http://www.aa-syd.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeg vil ønske alle AA’ere og deres familier en rigtig god jul og et 
godt nytår. Næste blad kommer i marts.  
 
 
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.




