
Seneste Informations-udvalgsmøde d 2-9-2019. 
vi drøftede bl.a.: 
-hjemmesiden ved Niels, denne lever stabilt 
-speakerbanken ved Alan, denne må meget gerne informeres ud i RegionMidt AA grupperne 
-youtube, video, arrangementer Herning Bibliotek, dette udfører Jessica service i, er på til næste 
Informations-udvalgsmøde 
-visitkort ved Helle og Annemette, præsenteres på Regionsmødet i Vejle d 28-9-2019 
-A 4 pjecer med afklip forfattet fra Peder i Holstebro, delvist lokale opslag, og landsdækkende (LIV) 
ser dette i oktober 2019 
 -vedr. A4 opslag med afklip, disse er tilsendt formand Frank Jensen Region Midt. 
-Holstebro har kontakt til lokale politikere, lægerne 
-Randers Misbrugs-center ved Jesper bl.a. har faste aftaler hver 4. uge, og Randers Jobcenter har 
tæt kontakt vedr. speaks. 
 
LIV ved Betty 
Vi havde 4 døgn med effektiv AA service på Folkemødet Bornholm.  Vi var synlige i samlet flok 7 
AA, der blev dagligt afholdt 2 åbne AA møder, vi skiftedes til at være en del af lokale AA møder. Vi 
uddelte rigtig meget Information via AA pjecer, visitkort og havde en del seriøse henvendelser... 
Bl.a. en hustru, som deltog på åbent AA møde takkede AA for deltagelsen 2018 på Landsmødet, 
efter dette havde hun nu en ædru mand, som var tryg i AA og hun i Al Anon. En ret ung kvinde 
deltog i andet åbent AA møde, med ønsket om at blive ædru, hun har nu 4 mdr. ædruelighed. Vi 
plantede erfaring, styrke og håb. 
 
SMUK fest 
4 dage med AA service. Dette år fulgte undertegnede den såkaldte drejebog, som lå fra året 2018, 
økonomien på 4.000 kr. var ok, indtil vi hentede AA teltet, hvor det var opbevaret. Desværre var 
dette muggent, jordslået, derfor konfererede undertegnede hurtigt med formand Frank, ang. 
tilladelse for indkøb af et tilsvarende nyt, på tilbud.  
-Økonomien blev derfor dette år SMUK fest 2019 på 7.000 kr. Til gengæld forhandlede 
undertegnede bodspladsen gratis, med aftalen AA er en humanitær bod... 
-Atter fik vi delt erfaring, styrke og håb, vi holdt åbne AA møder, og havde en ret mere synlig 
bodsplads dette år 2019. 
- I Informationsudvalget evaluerer vi kontinuerligt, hvordan AA ´service har den bedste service til 
gavn for den lidende alkoholiker. 
- Undertegnede havde uddelegeret de enkelte dage med en tovholder, og da der var nogle frafald i 
sidste øjeblik, sprang undertegnede til. 
-en blanding af nyere AA´ med programmet i blodet og erfarne fungerede, AA bringer budskabet 
videre og vi støtter den yngre AA årgang, i det at lave service udenfor AA møderne. 
 
Informationsudvalgets fornemmeste opgave er bl.a., at synliggøre AA, udfra 11. Tradition, undgå 
opsigtsvækkende reklame, men gerne informere i det offentlige rum. 
 
TAK til alle de arbejdsomme AA kræfter i Region Midt Informationsudvalget. 
 
Mvh. Formand for Informationsudvalget. Betty 


