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Igangværende aktiviteter:

Forventes afsluttet

Folkemødet på Bornholm
Ny hjemmeside
Alcohol and me
Løbende informationsaktiviteter i hele landet

Juni 2020 aflyst
Langvarigt projekt
Ikke afsluttet
Løbende

Aktiviteter siden sidst:
Henvendelser fra offentligheden og informationsaktiviteter
Informationsaktiviteter har i det store og hele været ikke-eksisterende pga. corona-lockdown, og der har
ikke været mange henvendelser til AA fra offentligheden.
Enkelte har der dog været, fx en invitation til at medvirke i en podcast til brug for SOSU-elever i
hovedstaden. Opgaven er givet videre til en erfaren AA-foredragsholder.
Desuden har der været enkelte henvendelser fra studerende, som har spurgt til AA. Det har været
tilstrækkeligt at besvare disse henvendelser skriftligt.
I Region Midtjylland arbejder man online med Information om AA/Alkoholisme sammen med en gruppe
ergoterapistuderende.
Folkemødet
Primo april kom oplysningen om, at Folkemødet 2020 er aflyst pga. corona-lockdown. Det var forventet, så
vi havde forberedt os på det. Vi havde (som vi gør hvert år) betalt 2000 kr. for at have Kærnehuset i Allinge
med i programmet som privat eventsted, og dette beløb refunderer Folkemødet.
PR
Da de fysiske AA-møder lukkede ned som en konsekvens af corona-lockdown, tog liv-formanden initiativ til
en pressemeddelelse, som skulle skabe opmærksomhed om, at vi stadig mødes, nu blot virtuelt. Formålet
var, at den lidende alkoholiker med hjælp behov ikke skulle holde sig tilbage i en tro på, at AA sandsynligvis
holder lukket. Arbejdet med at redigere pressemeddelelsen på plads nåede ikke at blive færdigt, førend en
journalist fra TV2 Lorry henvendte sig med henblik på at skrive netop den artikel, vi gerne ville sende ud til
pressen. Så vi satte arbejdet med pressemeddelelsen i bero og koncentrerede os os om at samarbejde med
TV2 Lorry. Det kom der denne artikel ud af:
https://www.tv2lorry.dk/lorryland/den-aedru-alkoholiker-frank-maa-ikke-gaa-udenfor-holder-aa-moederonline
Der blev skrevet et par lignende artikler i samme periode, som liv ikke har haft noget at gøre med.
Ikke-alkoholiker i HSR
Liv-formanden foreslog Daglig Ledelse at opfordre journalisten fra TV2 Lorry til at søge jobbet som ikkealkoholiker i HSR. På deres møde 13. maj vedtog Daglig Ledelse at opfordre liv-formanden til at undersøge,
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om journalisten kunne have interesse for at søge stillingen, og den undersøgelse pågår. Det understreges,
at det er os, der retter henvendelse til journalisten, og vi har ikke talt om emnet før, så der er ingen
formodning eller forhåndsviden om, hvorvidt hun skulle være interesseret. Men hun er på papiret særdeles
kvalificeret i kraft af sit arbejde som formidler, hun er ven af AA, har en bekendt i AA, og har stor forståelse
for relevansen af AA for den enkelte og for samfundet.
LIV-møder afholdt
Der har pga. corona-lockdown ikke været den store mødeaktivitet i LIV. Vi holdt det seneste møde virtuelt
d. 29. marts 2020. Informationsaktiviteterne i regionerne ligger stort set stille. På tidspunktet for mødet var
Folkemødet endnu ikke aflyst, men vi forventede det og lavede derfor ikke en omfattende planlægning som
tidligere år. Aflysningen kom som forventet en uges tid senere.
Vi delte erfaringer om informationsarbejdet i regionerne og vedtog at lave et relationsarbejde med at
række ud til relevante organisationer og informere dem om, at der bliver holdt virtuelle AA-møder.

Den 24. maj 2020

For udvalget: Ane S., formand for LIV
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