
  Anonyme Alkoholikere 
 Region Midt 

Anemonevej 23, DK-7400 - Herning 
  Bank: 1551 0912646 
  Tlf.: +45 24465357 

www.aaregionmidt.dk 
  E-mail: aa.dk.regionmidt@gmail.com 

 

Keep it simple 23. november 2016 Side 1/3 

 

 
 
 

Bilag 1- Ansøgninger 
 

Ansøgning vedr. 1. års delegeret til Servicekonferencen 2017 
 

Til Regionsrådet i Region Midtjylland 
Undertegnede, Rie Rasmussen, skal hermed anmode om, at være til rådighed ved Servicekonferencen i 
april 2017. 
Jeg er grupperepræsentant i Holstebrogruppen, tirsdagsmødet. Jeg blev valgt marts måned dette år. 
Jeg har 6 års ædruelighed, været i misbrugsbehandling på misbrugscenteret i Nuuk i 2010. 
Jeg flyttede til Struer i juni 2014 og blev hurtigt tilknyttet tirsdagsgruppen i Holstebro som aktivt 
gruppemedlem. 
Jeg er bekendt med den store bog, læser jævnligt og ofte AA materiale, spreder i formation om AA lekture 
og låner bøger ud, og opfordrer og henviser til bøger om livet som ædru alkoholiker, f.eks. Trækfugle af 
Michael Falch, bogen ' At leve et ædru liv'. Jeg forsøger så vidt muligt, at henvise gruppemedlemmer til, at 
besøge regionens hjemmeside, for at gruppen som helhed kan være opdateret på aktiviteter og events. 
Har gennemgået trinarbejde for tre år siden, lever jævnt og roligt efter principperne i 
tolvtrinsprogrammet. 
Jeg deltager ofte i andre møder end i den gruppe, jeg er repræsentant for. 
Jeg er 64 år, læreruddannet, arbejdet med journalistik og kommunikation siden 1982. 
Samtidigt med min funktion som grupperepræsentant, har jeg været involveret i informationsudvalget og 
fornyelig på et Regionsmøde blevet valgt ind i Litteraturudvalget. 
Jeg har i min funktion som grupperepræsentant deltaget i regionsmødet i Skive og senest i Århus, og 
seminaret for strukturændringer i AA. Jeg er tovholder på et planlagt seminar i vores egen gruppe, som 
forventes afholdt 19. november 2016, hvor HSR er inviteret som oplægsholder. 
For yderligere informationer kan jeg kontaktes på mobil: 24631244 og mail: 52kurt49rie@gmail.com. 
Med venlig hilsen 
Rie Rasmussen 
Grupperepræsentant, tirsdagsgruppen Holstebro 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Ansøgning vedr. 1. års delegeret til Servicekonferencen 2017 
 

Jeg heder Frank og jeg er ædru alkoholiker. 

Jeg ansøger hermed om en af posterne som 1. års delegerede, for AA Region Midtjylland. 

Jeg mødt AA i maj 2011, fik bogen Anonyme Alkoholiker og en uge til at tænke over hvem jeg ville have 
som sponsor. De 12 Trin har ikke bare givet mig et nyt ædru liv, men også en ny glæde og lyst til livet, på 
livets præmisser. 
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Chris og- Myers på det Internationalt AA konvent 2011 i Århus, var en kæmpe inspiration for mig, samt 
mange konventer sider. 

Service i AA: 
Skive mandag: møde leder flere gange i 3mdr’s rotation. Kasser 2 år. Gruppe repræsentant 1 år. 
Konvent i Skive  
Telefonvagt 2 år. 
Deltager i regionsmøder  

Jeg nyder at komme rundt i det midtjyske AA land Skive, Nykøbing, Viborg, Herning og ikke mindst Århus. 

Jeg har arbejdet som IT konsulent fra da det hed EDB, lidt pædagogmedhjælper, og er nu i gang med en 
uddannelse som VVS ‘er. 

Jeg er 45 år gammel, ædru de sidste 5 år.  

 

 

Mvh 

Frank 
Tlf. 2715 2022 
E-mail frajen610@gmail.com 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ansøgning vedr. 1. års delegeret til Servicekonferencen 2017 
 

Viby J  22. november 2016 

Til hvem det måtte vedrøre ! 

Undertegnede Anders A., som har være i AA siden 05.05.2015 og ædru siden da, taget de 12 trin, vil gerne 
stille sig til rådighed som delegeret for SK. 

Jeg sidder som nyvalgt 1. års repræsentant til Regionsmøder og kommer fra Nykommer gruppen tirsdag i 
Aarhus, hvor jeg pt. også er mødeleder.  

Jeg er 55 år, norsk, bosiddende i Aarhus, ugift, sidder i en planlægger stilling hos Arla, hvor jeg har været i 
25 år. Fritiden går med AA(møder, sponsi og sociale arrangementer), min kæreste og familien, musik, 
cykling ! 

Er dybt taknemmelig for det AA har givet / giver mig.   

Mvh 

Anders A 

Mobil: 89381555 

E-Mail: aa@arlafoods.com 
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