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AA ´s VAGT-TELFON: 70 10 12 24
 

Web: www.dkaa.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 Poul N (Odense) 6145 5326 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. Mogens (Vojens) 2097 5719 telefonvagt@aa-syd.dk  

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

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

Næste Regionsmøde: 

Søndag den 2. juni 2013, kl. 11.00 – 15.00 
i Kirkeladen, Kirkevej 1, Bov, 6330 Padborg. 

 

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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Glæden ved de andre 
 
Vi har nu fået nyt regionsråd for Region Syd. Hvem er de og hvad 
laver de?  Det kan du opleve ved at deltage i et regionsmøde, og 
det næste møde afholdes den 2. juni i Padborg. Deltagelse i 
regionsarbejdet er en af de ting jeg kan gøre for at holde mig ædru. 
 
Men jeg kan også opleve glæden ved at være sammen med andre i 
mit område. Jeg oplever altid noget nyt, og ofte berigende, ved at 
være sammen med nogen der ligner mig selv. Der er 4 møder om 
året, samt en række arrangementer, som kan give mig nye input.  
 
Det skulle være til at overkomme for de fleste. Men ofte glemmer 
jeg at tænke på den glæde der ligger i at følges med andre til et 
regionsmøde. De samtaler der er undervejs er i regelen mere 
værdifulde end man umiddelbart skulle tro. Med nogle har jeg 
oplevet at snakken gik og pludselig var vi kørt for langt. 
 
En af chancerne for at være sammen med andre arbejdes der på 
lige nu, men det er dog først den 3. november, en søndag 
formiddag, hvor der er mulighed for at lade sig inspirerer af 
alkoholikere fra Norge, Finland og Sverige. 
 
Det er langt ude i fremtiden, men allerede nu er planlægningen 
begyndt. Der skal tages hensyn til kulturelle forskelle, samt at det er 
første gang, at deres besøg bliver til glæde for en hel region. En af 
de ting der er spændende ved AA er, at vi deler erfaring, styrke og 
håb, dels med hinanden, men også over landegrænserne. 
 
For mig er det spændende at høre hvad andre laver, og er der 
noget vi kan bruge eller rettere stjæle, så når jeg er på ferie vil jeg 
gerne til et møde. Det kan være udfordrende og spændende at 
finde mødet, men fællesskabet med de andre der også har brugt tid 
og energi for at finde mødet er altid givende. 
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De sidste par år har regionsarbejdet udviklet sig til noget meget 
aktivt og spændende, så det kunne være dejligt, hvis vi på et 
tidspunkt kunne opleve at alle regionens grupper var samlet på en 
gang. 
 
Jeg kan kun opfordre til at stikke næsen frem og være med, det vil 
du aldrig fortryde. 
 
Her i Syderen og på regionens hjemmeside kan du følge med i 
hvad der sker rundt i regionen. 
 
Langfredag er der arrangement i Åbenrå, i ugerne 12 og 40 er der 
mange åbne møder med speak, i januar kan du spille bowling i 
Kolding, og først i januar er der nytårskomsammen i Christiansfeld. 
 
Frem for alt er der møder hver eneste dag inden for regionens 
område. Prøv det, det vil du ikke fortryde og grupperne er altid 
glade for at få besøg. 
 
 
 
 
 
 
Gorm - Torsdag aften Kolding 
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Formandens side 
 
For 7 år siden, nærmere betegnet den 5. marts 2006 var jeg til mit 
første regionsmøde. Mødet var i Assens. 
En ny verden åbnede sig for mig, og det for alvor gik op for mig at 
AA faktisk er mere end de grupper jeg besøgte et par gange om 
ugen. At vi er et verdensomspændende fællesskab, hvor frivillig 
service og samarbejde på alle niveauer er en nødvendighed for at 
få det hele til at hænge sammen. 
 
Det er efterhånden blevet til en del regionsmøder, hvor jeg har lært 
utrolig meget om service, traditionernes/koncepternes betydning og 
ikke mindst det livsvigtige i at vi til stadighed styrker vores 
fællesskab og bringer budskabet videre. 
 
Den 10. marts var vi atter samlet i Assens. Atter et regionsmøde i 
den gode ånd, om end det for mig personligt var et anderledes 
møde, idet I viste mig den store tillid at vælge mig til 
formandsposten i regionen. 
Jeg vil gerne endnu engang takke for jeres tillid, og jeg vil gøre mit 
bedste for at leve op til tilliden og det ansvar der ligger i at være 
formand for Region SYD. 
 
Vi er en region hvor tingene fungerer. Der kommer mange til 
regionsmøderne, og alle deltager aktivt. Hvad mere kan man ønske 
sig? Vores regionsmøder har gennem de år jeg har været med 
udviklet sig, og vil også fortsat skulle udvikles, for at vi hele tiden at 
blive bedre til vores hovedformål, at bringe budskabet videre til den 
lidende alkoholiker. 
 
Vi havde på november mødet en dialog cafe, som bl.a. gik på ”hvad 
fungerer god, og hvad kunne blive bedre”. Resultatet af hele dialog 
cafeen er en lang række gode tiltag vi kan gå i gang med. Der blev 
også nævnt en række punkter som fungerer rigtig godt, og som vi 
derfor ikke skal ændre (se eventuelt SYD’eren, november 2012). 
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Der er især 2 områder der ligger mig på sinde, og det er hvordan 
sikrer vi dialog med alle grupperne i regionen (40% af byerne i 
regionen har ikke været repræsenteret i regionen gennem de sidste 
½-1 år), og hvordan bliver vi mere synlige i vores omverden. 
 
Jeg glæder mig til, sammen med jer, at være med til den fortsatte 
udvikling af AA på regionalt plan. 
 
 
 
Ønsker jer alle et rigtigt godt forår. 
 
 
Varme hilsner 
Kaj C. 
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Referat fra Regionsmødet i Assens søndag den 10. 
marts 2013. 
 
Ouverture. 
 
1. Velkommen. 
Velkomst ved Anette (Assens). 
 
2. Valg af ordstyrer/mødeleder. 
Anette valgt til ordstyrer/ mødeleder. 
 
3. Godkendelse af referatet fra sidste regionsmøde. 
Referat fra regionsmødet den 18. november 2012 i Haderslev 
godkendt. 
 
4. Præsentationsrunde, deltagerliste. 
Carl M., Fanø vil fortsætte i regionsarbejde, selvom han roterer ud 
som formand.  
Tove, Gråsten: Gruppen er flyttet i nyt lokale. Er oplyst i 
mødelisten og til HSK.  
Kirsten, Onsdagsgruppen Kolding er startet med ny 12+12.  
Gorm, Kolding: Intergruppen. Er ved at lave ny pjece om AA. Får i 
nov. besøg af Nordisk samarbejde. Kan vi evt. bruge dem i 
regionsregi?  
Inge L., Odense oplyser, at der er møder i Svendborg hver dag.  
Randi , Haderslev: Der er åbent møde den 13.maj kl. 19:30 i 
Haderslev.  
Sune tors. Haderslev, er startet på ny 12+12 til møderne. 
 
Deltagere: 
Anette Assens Grupperepræsentant 
Arne Fredericia, Tirsdag Observatør 
Bente Odense, lørdag Grupperepræsentant 
Bjarne T. Odense, søndag Grupperepræsentant 
Carl Martin Fanø Formand 
Carsten Fredericia Observatør 
Eia Fredericia, tirsdag Grupperepræsentant 
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Gorm Kolding, torsdag Grupperepræsentant 
Hans R. Kolding, søndag Grupperepræsentant 

Inge V. Fåborg 
Tlf. vagtudvalgsfm./ Gr. 
repræsentant 

Inge-Lise Odense, søndag Grupperepræsentant 
Jack Fredericia, tirsdag Suppleant 
Jesper Odense, onsdag Grupperepræsentant 
Kaj C. Gråsten Næstformand 
Kirsten Kolding, fredag Grupperepræsentant 
Lena Fredericia Observatør 
Mogens Vojens, lørdag Grupperepræsentant 
Poul Erik Gråsten Observatør 
Randi Haderslev, mandag Grupperepræsentant 
Sune Haderslev, torsdag Grupperepræsentant 
Svend H. Varde Grupperepræsentant 
Thomas Fredericia, tirsdag Observatør 
Tove N. Gråsten Sekretær 
Uffe Odense, onsdag Grupperepræsentant 
 
Afbud (grp. rep.): 
Allan (Fåborg), Anette (Fredericia), Arne (Ærø), Bettina (Odense, 
onsdag), Grazyana (Aabenraa), Henry (Kolding), Inger (Padborg), 
Janni (Aabenraa), Jens (Ribe), Lissie (Odense), Lotte 
(Svendborg), Margit (Vojens), Niels (Odense), Ove M. (Odense), 
Per (Svendborg), Peter R. (Søndersø), Poul (Odense), Søren V. 
(Odense), Willy C. (Odense). 
 
5. Region SYD og Hovedservicerådet. 
Carl M. taler varmt for det at være grupperepræsentant, og en del 
af regionsarbejdet. Det giver en stabil ædruelighed at involvere 
sig! Der er masser af informationer om regionens arbejde på AA`s 
hjemmeside og i ”Syderen”, og han er stolt af alle de tiltag der er 
sket i regionen de sidste par år. Der har været HSR møde den 3. 
marts. Referat findes på AA’s hjemmeside.  
Svend, Varde varetager alt hvad der vedrører kommende 
servicekonference. 
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6. Økonomi. 
Poul fraværende, Kaj C. informerede i stedet for. Oplysninger om 
regnskabet findes separat i ”Syderen”, side 11-12. 
 
7. Informationsudvalg. 
Hans, Kolding: Haft møde den 2.feb. Ny version af dias er klar, som 
besluttedes på sidste service konference.  
HSR ønsker synliggørelse af AA i evt. pressemeddelelse. Ideer 
modtages gerne. Henvendelse til Hans.  
Temadag forslået til at lave folder for sundhedspersonale, som hjælp 
til behandling af alkoholikere den 25. maj kl. 9:00 til 17:30 i Vojens. 
Invitation findes i ”Syderen”, side 30 og på AA`s hjemmeside.  
Anden interesse gr. kunne være præster, tages op på et senere 
tidspunkt. 
 
8. Webansvarlig. 
Det kører godt. 
 
9. ”Syderen”. 
Et godt blad. Mulighed for indlæg fra d.d. og tre uger frem. 

 
SERVICEARBEJDE. 
 
10. Valg til serviceposter. 
Kaj C. Gråsten er valgt som formand de næste 4 år. 
Næstformand: Kampvalg mellem Sune , Haderslev og  Eia , 
Fredericia. Eia blev valgt for de næste 4 år. 
Repræsentant for tlf. og E-mail udvalg: Kampvalg mellem Thomas, 
Fredericia og Mogens, Vojens. Mogens valgt for de næste 4 år. 
 
11. Valg af 1. års delegeret til service konferensen. 
Kampvalg mellem Bente, Odense og Randi, Haderslev. Bente valgt 
for de næste 4 år.  
3 suppleanter til service konferencen. Randi, Haderslev som 1. 
suppleant, Jack, Fredericia 2. suppleant og Thomas, Fredericia, 3. 
suppleant. 
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12. Dialog Cafe. 
Carl M. opfordrer til at der arbejdes videre i regionen med cafeens 
inspirationsoplæg.  
Kaj C.: Vi bliver nødt til at prioritere alle de gode oplæg. Jeg har 
lavet en gruppering af ideerne, som vil blive sendt til debat i 
grupperne. 
 
Stor tak til værtsgruppen for lån af lokaler og et lækkert 
frokostbord, også tak til ”køkkenpigerne”. 
 
13. Eventuelt. 
Der blev sagt tak til afgående poster og velkommen til nye. Stor 
tak til Fåborg og Assens grupperne for god forplejning og lån af 
lokaler. 
 
Regionsmøder i 2013: 

 Søndag den 2. juni i Padborg, Padborgvej 40 a Bov. 
 Søndag den 22. september, sted ikke fastsat 
 Søndag den 1. december, sted ikke fastsat 

 
 
Referent: Tove, Gråsten, sekretær i Regionsrådet. 
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Årsregnskab 2012 for region Syd 
 

Indgået Ind Ud 
Beholdning 1. januar 2012. 46.155,95  
Hattepenge Grupper ifølge opgørelse 148.823,00  
Indbetaling fra NN (Tilbageføres) 3.000,00  
Tilbagebetaling vedr. Syder dec. 2010, 
der fejlagtigt blev udsendt fra Litteratur-
salget dec. 2011 og beklageligvis betalt 
for anden gang. 6.519,00

 

Overskud landsmøde 2012 33.720,94  
   

Udgået   
Til HSK: Hattepenge grupper, reg. 
møder samt overskud fra landsmøde 
2012 

  
 

173.720,94 
Gebyr Danske Bank  300,00 
Transport  819,75 
Syder  20.000,30 
Forplejning 2 møder for delegerede  2.265,00 
Servicekonferenca 2012  15.960,00 
Andet:   
Materiale til regionsmøde jan. 2012  387,00 
DK Hostmaster : Domænenavn 1 år  45,00 
Tilbageført betaling fra NN  3.000,00 
Landsmødefolder  840,00 
one.com : Webhotel AA-SYD.DK  135,00 
Indgået i alt 238.218,89  
Udgået i alt 217.472,99 
Overføres til 01.01.2013 20.745,90 
Balance 238.218,89 238.218,89 
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For revision foreligger regnskabsbilag : 
- Bogføring 01.01. - 31.12.2012. 
-Oversigtsskema for indkomne hattepenge. 
- Kontouskrift Danske Bank 01.01.-31.12.2012.  
- Årsoversigt Danske bank 
Bilag 1: Materialer til regionsmøde Vojens 22.01.12. 
Bilag 2, 5, 8A, 8B, 10, 12: Syder. 
Bilag 8A,8B Landsmødefolder. 
Bilag 3: DK Hostmaster. 
Bilag 4: Vedr. servicekonference. 
Bilag 6: Afregning for delegeretmøde 24.03.12. 
Bilag 7: Rejseafregning. 
Bilag 9: Afregning for delegeretmøde 08.08.12. 
Bilag 11: one.com 
 
 
 
Odense den 11.01.2013: 

 

   
  Kasserer 
  Poul N, Odense 
   
 
Kolding den: 

 

   
Revisors bemærkning(er): 
  

   Tenna 
  Revisor 
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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! 

 
Gråsten gruppen har flyttet mødelokalitet til Adsbøl Klubhus, 
Kobberholmvej 15, Adsbøl, med virkning fra 5. marts. 
 
 
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 & 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 (Obs. Brug 
bagdøren) 
 
Esbjerg - Treenigshedskirken, Grådybet 23 
Søn. 19:00 # 
 
Esbjerg - Trinitas Logen, Danmarksgede 49 
Ons. 19:30 & # `Den Blå Løsning` 
Vi mødes kl. 17 og spiser sammen kl. 17.30. 
Indgang I gården. 
 
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 
 
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. 
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 - Adsbøl Klubhus, Kobberholmvej 
15, Adsbøl 
Tir. 19:00-20:15 & St. Bog - første tir. i md. traditioner, 30 min. 
soc. samvær efter møde,               Start 5. marts 
 
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 - Frivillig Kolding - AA, Slotsgade 22 
Fre. 20:00 Som Bill ser på det 
 
Kolding - Overmarksgården, Dyrehavevej 175 
Tor. 19:30 Store Bog. Alle ÅBENT 
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Kolding - Sct. Jørgens Gård, Hospitalsgade 4 
Tir. 19:30 & # Lokale 1, Som Bill ser på det, 1. tirs. i feb-maj-aug-
nov ÅBENT 
Ons. 12:00 & # Lokale 10, Emnemøde 
Ons. 19:30-21:00 & #, 12+12 
Fre. 16:30 & #  Bagdør, Fyraftensmøde 
Lør. 22:00 Bagdør, Lysmøde 
Søn. 16:00 & #  Bagdør, At Leve Ædru, Sidste søn. i januar 
ÅBENT 
 
Padborg - Kirke- & Kirkegårdskontor, Konfirmandstuen, 
Padborgvej 40A, Bov 
Søn. 16:00 Til Daglig Eftertanke 
 
Ribe - Sct. Catharinæ Kirke/Ribe Kloster, Sct. Catharinæ 
Plads 1 
Tir. 19:00 # 
Tor. 19:00 #, 1. tor. i md., 19.00 - 20.30 ÅBENT 
Lør. 11:00, 1. lør. i md. ÅBENT 
 
Sønderborg - Plejehjemmet, Damgade 5 
Tir. 20:00 &, 1. tir. i mdr. 3+6+9+12 ÅBENT 
Tor. 19:00 & Store Bog m.m., 1. tor. i lige md. ÅBENT 
 
Tønder - Medborgerhus, Østergade 63 
Man. 19:00 Trin og Traditioner, 1. man. i feb-maj-aug-nov, speak 
19.00-20.30 ÅBENT 
 
Vamdrup - Cafe Mødestedet, Jernbanegade 3 
Fre. 19:00 
 
Varde - Indgang i Fiskergade, Storegade 25 
Søn. 19:00 & 
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Vejen - Huset, Østergade 2 
Tir. 19:30 & # Emnemøde 
 
Vojens - Sognegården, Østerled 4 
Tir. 19:30-21:00 & # Trinmøde 
Fre. 16:30 & # 
 
Vojens - Ungdomsskole, Danmarksgade 8 B 
Lør. 13:00 # Til daglig eftertanke – Lokale 1, 3. lør. i md. ÅBENT 
Søn. 16:00 & # Store Bog 
 
Ølgod - Varde kommunes hus, Lindeallé 8 
Man. 19:00 & # Emnemøde, Alle ÅBENT 
Tor. 19:00 & # Trinmøde 
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Fyn, Langeland og Ærø 
 
Ærø / Ærøskøbing - Ærøskøbing Kirke, Kirkestræde 
Man. 19:00 & # 2. man. Trinmøde. 3. man. Emnemøde. 4. man. 
Traditioner, 1. man. i md. ÅBENT 
 
Assens - Sundhedscentret, Odensevej 29 C 
Tor. 19:30-20:45 & #, Sidste tor. i feb-maj-aug-nov ÅBENT 
 
Brenderup Fyn - Konfirmandstuen v/præstegården, Bubbelvej 
79 
Tor. 19:00 & # 1. tor. i dec., marts, juni og sep.: speak 19:00 - 
20:30 ÅBENT 
 
Fåborg - Den gamle Byskole, lokale 10, Grønnegade 40 
Man. 18:30 Trin og Traditioner, sidste man. i md. ÅBENT 
 
Middelfart - Grimmermosethuset v/stien mellem 
kongebrohavnen og Middelfart gl. havn, Indevejen 
v/Kongebrogården 
Tir. 19:30-21:00 & #, 2. tir. i jan-apr-juli-okt ÅBENT 
Fre. 16:00 & # Fyraftensmøde 
Søn. 19:30-20:45 & # 
 
Nyborg - Aktivitetscenter, Kongens Bastionsvej 2 
Tir. 19:00, Sidste tir. i ulige md. ÅBENT 
 
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 - Flytter 1. oktober til Klosterbakken 11, 
flytter tilbage om ca. ½ år 
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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 møde , Alle ÅBENT 
Ons. 17:30 & # Nykommermøde 
Ons. 19:30 Engelsk & Frans af Asissi, bøn, Last wed. in the month 
OPENÅBENT 
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. 14:00 & Trin, St. Bog 
 
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 #  Trinmøde 
Søn. 15:00 Sammen kan vi , Alle ÅBENT 
 
Svendborg - Menighedshuset, Frue 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 
 
 
 
 
Møder på Internettet: 

http://www.daaint.dk - http://www.daaint.dk emailgruppe 
 
København C - danskaatalk@gmail.com 
https://sites.google.com/site/danskaatalk 
Søn. 16:00 Internet audiomøder , Alle ÅBENT 
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Næste regionsmøde i SYD 
Søndag den 2. juni 2013, kl. 11.00 – 15.00 

i Kirkeladen, Kirkevej 1, Bov, 6330 Padborg 
 
Foreløbig dagsorden (Udarbejdet af Kaj C): 
Se den endelige dagsorden på regionens hjemmeside før mødet. 
 

1. Velkomst ved en repræsentant fra Padborg gruppen. 
2. Valg af ordstyrer/mødeleder 
3. Godkendelse af referat fra mødet i Assens den 10. marts 

2013. Referatet findes andet sted i dette blad. 
4. Præsentationsrunde. 
 Fortæl hvorfor du er her, om der sker nyt i din 

hjemmegruppe 
 Se efter om du er korrekt registreret på 

fortrolighedslisten, og husk at sætte X. 
 

5. Region SYD, ved formand Kaj C. (Gråsten) 
6. Hovedservicerådet, ved Carl M. (Fanø) 
7. Økonomi, ved kasserer Poul N. (Odense) 
8. Informationsudvalget, ved Hans R. (Kolding) 
9. Webansvarlig, ved Peter R. (Søndersø) 
10. SYD´eren, ved redaktør Jens (Ribe) 
11. Telefon- og E-mail udvalget, ved Mogens (Vojens) 
12. Tilbagemelding fra SK2013 
13. Forberede valg af TEU stedfortræder 

 
 
 

Frokostpause kl.: 12.00 – 12.45 
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Beslutningspunkter. (Materiale udsendes ca. 5 uger inden 
regionsmødet) 
 

14. Godkendelse af regionshåndbog 
15. Afrapportering fra udvalg 
16. Godkendelsesprocedure for regionsmødereferater 
17. ”Genoplivning” af informationsudvalg 
18. Oplæg til fokusområder ud fra dialog cafe 

 
 

Kaffepause kl. 14.15 – 14.30 
 
 
Indkomne forslag/drøftelser 

19. Orientering om ”Nordisk konvent” (Gorm) 
20. Eventuelt. 

 
Kommende Regionsmøder i 1013 

 Søndag den 22. september, sted ikke fastsat 
 Søndag den 1. december, sted ikke fastsat 

 
 
 
Regionsrådet 
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AA serviceposter i Region SYD:
 
Funktion: AA´er: Valgt: Nyvalg skal 

finde sted: 
    
Formand Kaj C. Mar. 2013 Mar. 2017 
    
HovedServiceRåd-
repræsentant 

Carl Martin 
Kaj C. 

Feb. 2009 
Mar. 2013 

Feb. 2013 
Mar. 2017 

(Afgående HSR-repræsentant fortsætter til SK 2013 er overstået) 
    
HSR-repræsentant Poul N. Jan. 2013 Dec. 2014 
    
Næstformand Eia Mar. 2013 Mar. 2017 
    
Kasserer Poul N. Juni 2010 Juni 2014 
    
Sekretær Tove N. Feb. 2011 Feb. 2015 
    
Landsdækkende 
Informationsudvalg-
repræsentant 

Hans R. Juni 2012 Maj 2016 

    
Stedfortræder LIV Eia T. Sep. 2012 Sep. 2016 
    
Tlf. og e-mail udv. Mogens Mar. 2013 Mar. 2017 
    
Stedfortræder    -”- Janni P. Nov. 2011 Nov. 2015 
    
Redakt. SYD´eren Jens Juni 2010 Juni 2014 
    
Webmaster Peter R. Sept. 2010 Sept. 2014 
    
Revisor Tenna T. Nov. 2009 Nov. 2013 
    

Udarbejdet i 2005 
Revideret 10. marts 2013 
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Nytårsmatiné 2013 
 

En hyggelig dag i sindsroens tegn
 
Igen i år var der inviteret til nytårsmatiné på Den Gamle 
Grænsekro i Christiansfeld, hvor gode mennesker på tværs af 
fællesskaber ganske uforpligtende har muligheden for at mødes 
og ønske hinanden godt nytår. 
 
Temperaturen viste minusgrader, sneen afspejlede solens stråler, 
og skabte dermed et inspirerende billede, som gjorde det nærmest 
umuligt ikke at komme i den rette stemning til en hyggelig dag, 
hvor hyggen, næstekærligheden og den gode mad stod i 
højsædet. 
 
Som traditionen byder det, mødtes vi til brunch i de hyggelige 
lokaler, hvor stemningen fra starten var helt i top. 
Folk samlede sig omkring bordene, snakken gik lystigt, og for en 
gangs skyld var det tilladt at tale i munden på hinanden - ganske 
uforpligtende. 
 
Efterhånden som folk havde fået stillet den værste sult, havde 
Gorm arrangeret en lodtrækning om et par eksemplarer af den nye 
12 + 12 – et lille hyggeligt indslag, som gjorde, et par af dagens 
gæster fik mulighed for at sætte sig grundigt ind i den nye udgave 
af vores elskede bog – måske én af vinderne snart anmelder 
bogen her i bladet??? 
 
Tenna og Carl Martin havde i dagens anledning fået muligheden 
for at orientere om, hvad der foregår på serviceniveau på lands og 
på regionsplan – et rigtigt godt tiltag, hvor de udnyttede, at så 
mange alkoholikere var samlet på samme sted, og de således 
havde allertiders mulighed for at bringe det vigtige budskab om 
servicearbejde videre. 
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Carl Martin kastede sig endda ud i en lokal Fanø tradition og gav 
et af sine kendte numre på harmonikaen til stor fornøjelse for os 
alle... 
 
Efter et ekstremt madindtag – det er tilsyneladende ikke alle vore 
defekter, vi er kommet af med – gik turen ud i sneen til det 
fredfyldte Christinero, hvor dagen afsluttedes med en sindsrobøn. 
 
Gåturen gav mulighed for at få vendt ”verdenssituationen”, og få 
snakket med et par af de mennesker, jeg ikke normalt får talt så 
meget med, og så var der vist et par kalorier, jeg skulle have 
forbrændt, så jeg igen kunne se mig selv i øjnene med god 
samvittighed... 
 
For mig var dagen en mulighed for at bruge en søndag sammen 
med nogle af de mest betydningsfulde mennesker i mit liv, 
sammen tage hul på et nyt år, som forhåbentlig byder på mange 
spændende udfordringer og mange positive oplevelser, og knytte 
bånd internt såvel som på tværs af fællesskaber. 
 
Alt i alt havde jeg en fantastisk hyggelig formiddag, som har været 
med til at bekræfte mig i, jeg er det helt rigtige sted i mit liv lige 
nu... 
 
 
 
De varmeste hilsener 
 
Sune 
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Er du gået fra koncepterne? 
En inspirerende og lærerig dag med udgangspunkt i de åndelige 

principper som underbygger AA`s struktur 
 
Jeg så med spænding frem til denne dag i Kolding, idet 
koncepterne for mig har været et tema jeg let og elefant har 
bevæget mig udenom i videst muligt omfang. 
Men, efter med stor interesse at have læst indbydelsen , og med 
mulighed for at få et afbræk fra hverdagen og tilbringe en dag 
sammen med en masse fantastiske mennesker, så var her 
muligheden for at udvide min horisont inden for et indtil nu næsten 
uudforsket område. 
 
Dagen startede med et yderst interessant oplæg fra de to indbudte 
gæster, Ib & Hans Jørgen, som fortalte lidt omkring koncepternes 
tilbliven, nødvendigheden af koncepterne, hvordan de fungerer, og 
ikke mindst hvad vi kan bruge dem til ude i grupperne... 
Det hele foregik på en behagelig måde, i et tempo hvor jeg følte, 
jeg kunne være med, og hvor der hele tiden var mulighed for at 
stille opklarende spørgsmål – og dem var der rigeligt af.... 
Heldigvis! 
 
Men, nu er jeg jo alkoholiker med stort A, så når jeg sidder og 
lytter til et oplæg, så er jeg overbevist om, jeg som den største 
selvfølgelighed får det hele med..... Og når jeg så kommer hjem, 
og tænker lidt tilbage på, hvad der foregik, så har jeg ofte "glemt" 
at gemme de nye oplysninger på harddisken – jeg forstår det 
ikke.... 
 
Det er så her Ib & Hans Jørgen viser, de er erfarne i det at arbejde 
med alkoholikere, for selvfølgelig skulle vi selv igang med at 
arbejde med koncepterne, og i mindre grupper debattere og 
forholde os til en række samvittigheds-spørgsmål baseret på 
koncepterne. 
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Hårdt arbejde, javist... men spændende og lærerigt, bestemt! 
 
Der blev i min gruppe debatteret og forklaret livligt, det hele på en, 
synes jeg, positiv og bestemt åndelig og demokratisk facon. 
 
Vi rundede dagen af med i plenum at fremlægge vores bud på, 
hvad vi i grupperne var nået frem til af demokratiske og åndelige 
tanker, i forhold til hvordan vi som gruppe kan arbejde sammen ud 
fra AA`s koncepter. 
 
Alt i alt var det en super hyggelig, lærerig og ikke mindst 
udviklende dag, som for AA var noget så afvekslende og 
nytænkende i forhold til det moderne samfundspørgsmål om "ret & 
pligt"... 
 
Herfra skal lyde en stor tak til Ib & Hans Jørgen samt intergruppen 
i Kolding for et kanon arrangement, og jeg kan kun opfordre til, at 
grupperne rundt omkring i regionen følger op med lignende tiltag, 
så vi fortsat i fællesskab kan blive bedre til at bringe budskabet 
videre... 
 
 
Tusind tak for en fantastisk dag 
 
Knus 
 
Sune, Haderslev 
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Åbent møde i 
 

Christiansfeld 
 

Onsdagsgruppen i Christiansfeld holder åbent møde 
Onsdag d.17.4.2013 

kl.17.00 – 18.30 
 

Mødet er et åbent møde med speak, hvor en ædru alkoholiker vil 
fortælle om sit liv som alkoholiker, sin vej ud af misbruget, og det 
gode liv der følger, når man kommer sig af alkoholismen.  
Der vil efter speaket være mulighed for at stille spørgsmål, 
ligesom der vil være mulighed for at få en fortrolig snak med en 

 

 ædru alkoholiker, hvis man ønsker det... 
 

Du finder os i Tyrstrup Degneskole. Gl. Kongevej 9, 
6070 Christiansfeld. Brug dør i nordgavl. 

 
 Alle er velkommen, AA`ere, pårørende, venner af fællesskabet og 
andre interesserede... 

 
Vi glæder os til at se dig  
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Åbent møde i Haderslev 
 

Mandagsgruppen i Haderslev holder åbent møde 
mandag d.13.5.2013 

kl.19.30 – 21.00 
 

 
 

Mødet er et åbent møde med speak, hvor en ædru alkoholiker vil 
fortælle om sit liv som alkoholiker, sin vej ud af misbruget, og 
det gode liv der følger, når man kommer sig af alkoholismen. 
Der vil efter speaket være mulighed for at stille spørgsmål, 
ligesom der vil være mulighed for at få en fortrolig snak med en 
ædru alkoholiker, hvis man ønsker det... 

 
Du finder os i Sognehuset, Storegade 93, 6100 Haderslev 

 
Alle er velkommen, AA`ere, pårørende, venner af fællesskabet 
og andre interesserede... 
Vi glæder os til at se dig 
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INVITATION 
 

Vær med til at give budskabet videre 
til personer i sundhedssektoren 

 

AA’s Landsdækkende Informationsudvalg
Inviterer til en sundhedsfaglig temadag 

 

25. maj 2013, kl. 09:00 – 17:30 
Danmarksgade 8B, 6500 Vojens. 

 
Opgaven er at lave et forslag til det AA’s Landsdækkende 
Informationsudvalg (LIV) til en pjece, en folder eller måske noget 
helt tredje til en bestemt målgruppe, som møder aktive 
alkoholikere på jobbet: Personale i sundhedssektoren; sygehuse, 
plejecentre, hjemmeplejen m.fl. 

 
Så har du en sundhedsfaglig baggrund og interesse i at være med 
til at bringe AA’s budskab videre til gavn for dig selv og den 
lidende alkoholiker, eller du blot en, der er interesseret i at sætte 
sit fingeraftryk på AA’s informationsmateriale, så kom og vær med. 
Vi glæder os til at se dig. 

 
Tilmelding er nødvendig og skal ske senest 15. maj 2013 ved en 
mail til: 

hans.ritter@youmail.dk 
 

Med venlig hilsen og på gensyn 
 

Landsdækkende Informationsudvalg 

v/Per B 

aa.dk.liv@gmail.com 
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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 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeg vil ønske jer alle sammen et god forår. Næste blad kommer i 
juni 2013.  
 
 
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.


