Gyldne regler:

Udtal dig aldrig om andre alkoholforeninger,
alkoholbehandlinger, eller behandlingsinstitution.
Informér om dine egne erfaringer og dit kendskab
til AA tal ikke på AA´s vegne. tiltrækning frem
for hvervning og reklame.
Herved skal forstås, at du ikke prøver at promovere
AA´s fortræffeligheder på bekostning af andre
organisationer udenfor AA.
Det vil være en god ide´:
At indhente erfaringer hos AAére, der tidligere har
deltaget i lignende arrangementer via Regionens
Informationsudvalg og LIv (Landsdækkende
Informationsudvalg.)

ANONYM
MEN IKKE USYNLIG

ERFARINGER FRA DELTAGELSE I
SYNLIGGØRELSESARRANGEMENTER

En fotograﬁsk recept på denne stand kan rekvireres på
Litteratursalget Hovedservicekontoret Tlf.35810424
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I de senere år har AA været repræsenteret
ved forskellige åbne arrangementer:

Kommunale Frivillighedscentres invitation til at
deltage i synliggørelsesarrangementer.
Deltagelse i forbindelse med kommunale tiltag
og arrgangementer ved sundhedsdage.
Arrangementer i forbindelse med uge 40
Musikfestival i Skanderborg.
Lægekongres i Bella Centret med vores stand.

Anonymiteten:

For AAére, der deltager i et synliggørelses arrangement (SA) må det være op til den enkelte
at være til stede på standen og dermed risikere
genkendelse. Dog kan man undlade at bruge navn.
Det skal være klart at det er Anonyme Alkoholikeres
stand. Vi er der for at gøre AA synlig og derved
informere om, hvor og hvordan hjælpen er at ﬁnde.

Baggrundsviden:

Ønsker man at deltage i disse arrangementer kan
det være gavnligt at være bekendt med vores
relevante litteratur. Her kan anbefales:
Grundig kendskab til AA´s basislitteratur.
Pjecen ”At tale ved møder udenfor AA”
Pjecen ”Anonymitet.”
Relevante guidelines.
Vær opmærksom på at AA ikke ved sin deltagelse
forpligter sig til noget udenfor AA af økonomisk,
kontraktlig, eller organisatorisk art.
Side 2
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Planlægning:
Fra starten må følgende gøres klart:

Er der dækning for udgifter i forbindelse med
arrangementet? Skal der søges i regionen ?
Kan vi skaffe det nødvendige antal personer til
at deltage ?
Har vi / kan vi skaffe det nødvendige materiale
til standen. (Hvad leverer arrangøren evt.)
Transportmuligheder af f.eks. standen og div.
brochurer - litteratur - skiltning. o.s.v.

Forslag til, hvad standen skal omfatte:

Treﬂøjet fritstående stand med div. opslag Evt.
med nogle opslag specielt rettet mod publikum
eller lokalområdet.
Friseskilt eller ”rullegardin” med AA´s navn og
logo - gerne vagttelefon og mailadresse
Borde og stole - Duge (forslag:blå nervøs velour)
Blomster - (evt slik eller andet at byde på til de
besøgende.)
AA litteratur, Brochuere og foldere - pjecer og
mødelister - Tænk over hvor mange og hvor
meget. Vær opmærksom på, at der måske ikke
må sælges fra standen.
Stort AA skilt og plakaten ”Til Unge.”
Mulighed for at lave kaffe og te på standen
alt efter arrangørens regler.
Eventuelt leje af telt
Side 3 (fortsætter på bagside)
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