Temadag: Det mest grundlæggende i A.A.
Deltagerkreds: Alle nuværende og kommende grupperepræsentanter, og alle der har interesse for at
deltage i service og derved styrke ædrueligheden.

A.A.-gruppen - hvor alting starter.
Hvordan fungerer en gruppe - hvordan startes en gruppe - hvordan holdes den i live - hvad er der af
opgaver, og hvem laver hvad.
Hvad bør der ske i en gruppe, hvad skal vi med tillids- og grupperepræsentanter, sammenhænge til A.A.Danmark og A.A. på verdensplan og ikke mindst samarbejdet med det omkringliggende samfund....kort sagt
det grundlæggende arbejde i grupperne, og hvad alle i fællesskabet bør have kendskab til.

Sted: Brændkjærkirken, Agtrupvej 114, sidehuset med indgang fra
Brændkjærgade.
Tid: Lørdag den 9 maj 2015 Kl. 10-ca 15
9.30-10 Dørene er åbne, og der er kaffe og rundstykker
10.00 Velkomst Hans R. og kort præsentationsrunde/mødeledelse Gorm T.
10.15 Hvordan hænger vi sammen med alle de andre A.A.’ere i hele verden, hvad sker der af spændende ting i de andre lande,
og er der noget vi kan bruge v/ Henrik R.
10.45 Hvordan hænger vi sammen i Danmark, og hvad sker der i vores område / Region Syd v/ Kaj C
11.15 pause
11.30 A.A.-gruppen, hvor alting starter: Indføring i spillereglerne for grupper i A.A. v/ Henrik R
12.15 Frokost
12.45 En række korte speak på 10 minutter, hvor 6 forskellige grupperepræsentanter fra regionen deler erfaring om, hvad der er
lykkedes, og hvad der ikke er lykkedes for dem.
13.45. Gruppearbejde: Hvad kan jeg gøre for at styrke min gruppe og A.A. som helhed, hvad har vi brug for, så vi bliver dygtigere til
vores arbejde.
14.45 Tilbagemelding fra grupperne
15.00 Tak for i dag

Tilmelding senest den 1. maj til: Hans R 25569829, e-mail: hansr1756@gmail.com
Arrangementet finansieres af hvad der lægges i hatten, det vil være muligt at købe hæftet AA gruppen
Det forventes at ca. 50,- kroner vil dække udgifterne til arrangementet. Drikkevarer sælges for 5,- kr.
Arrangør: Region Syd

Hans R

