Der findes en løsning: AA’s 12 Trin

KONVENTET AFHOLDES
Lørdag d. 2. nov. 2019
Skive Sognegård
Reberbanen 19
7800 Skive
KONVENTETS FORMÅL
At øge kendskabet til AA's og AlAnons 12 TRINS programmer, så
flere får lyst til, gennem trinene,
at få et nyt syn på livet
SPEAK & TRIN
Vi har inviteret én AA'er og én AlAnon'er, der i fællesskab brænder
for at dele deres erfaringer med
TRIN efter Store Bog og Veje Til
Helbredelse og om de
muligheder, der åbner sig for et
fantastisk liv - vi ikke kunne
forestille os.
Alkoholisme er en familiesygdom,
der ikke alene skader
misbrugeren men i høj grad også
familien, der lever som
pårørende. Vi kan ALLE gennem
arbejdet med trinene finde en
løsning til helbredelse, hvor livet
bygger på et nyt fundament af
bl.a. frihed, tillid, gensidig
forståelse og respekt.

Der findes en løsning: AA’s 12 Trin

PROGRAM
09:30
Kaffe m/ brød
10:00
Velkomst.
10:05
1,2 & 3 Trin.
Pause
11:15
4, 5, 6 & 7 Trin.
12:15
45 min. Frokost
13:00
AA Møde
Pause
14:15
8 & 9 Trin.
Pause
15:00
10, 11 &12 Trin.
15:45
Sindsrobønnen

KONVENTET AFHOLDES
Lørdag d. 2. nov. 2019

Der er mulighed for at købe:
Kaffe, te, Skive-konventkrus mm.

SPEAK & TRIN
Vi har inviteret én AA'er og én AlAnon'er, der i fællesskab brænder
for at dele deres erfaringer med
TRIN efter Store Bog og Veje Til
Helbredelse og om de
muligheder, der åbner sig for et
fantastisk liv - vi ikke kunne
forestille os.

Frokost: lune frikadeller og kold
kartoffelsalat
Alm. og vegan
Skal bestilles senest kl 10.
Konventet er gratis.
Frivillige bidrag modtages.
Alle alkoholikere og pårørende er
velkomne.
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