
AA Grupperne
Onsdagsgruppen Viborg & Alderslystgruppen Silkeborg 

INVITERER TIL

        Ved AA gruppen: Der findes en løsning 
                 fredag.                   lørdag              søndag 
         den 27 februar – 28 februar & 1. marts.
    Sted:              Den kreative skole 
                     Bindslevs plads 7. Silkeborg 
I de forløbne 10 år har der været afholdt mange rigtigt gode amerikanske Store Bogs 
Studier i Danmark. Så nu må det være på tide, at vi selv tager opgave på os og 
afholder et på dansk.

I overensstemmelse med Bill W.s ord ” Ædruelighed (…) gennem formidling og 
praktisering af AAs tolv trin er gruppens eneste formål.” ser vi det som vores opgave 
i al beskedenhed, at løfte arven fra bl.a. Akron ved at formidle budskabet direkte til 
nye i AA.

Fælles for oplægsholderne er, at vi til stadighed forsøger at følge anvisningerne i 
Store Bog efter bedste evne, og som følge deraf har haft en åndelig opvågnen i et 
omfang, der sætte os i stand til at leve et meningsfyldt ædrueligt liv. 

Studiet er ikke en direkte oversættelse, men vi vil ikke lægge skjul på, at indholdet er 
stærkt inspireret af Joe & Charlies Store Bogs Seminar.

Seminaret er på dansk!
Praktiske oplysninger på næste side.

Seminaret er åbent for alle interesserede i og udenfor AA fællesskabet



Praktisk info:
Program:
Fredag kl. 19.00  – 22.00
Lørdag kl. 09.00  – 18.00 Frokost 12.00 – 13.30
Lørdag kl.   20.00 -   21. 00     Speak
Lørdag  kl.  22.00 -   23. 00     Lysmøde i Alderslyst kirke.  
Søndag kl. 09.00  – 12.30 
Forplejning:
Kaffe, te, sodavand og slik kan købes på stedet.
Fredag ingen mad.
Frokostsandwichs skal bestilles senest onsdag d. 20 februar
kaffe/te pr. dag. kr. 40,- 
Frokost lørdag kr. 60,-
Bestilles ved at indbetale det samlede beløb til Jyske Bank på 
reg.nr. 7182  kontonr. 11 28 85 8  Husk at påføre navn og bestilling, f.eks.:
Hans Hansen.1 x frokost i alt kr. 60,00-

Overnatning:
Det er ikke muligt at overnatte på den kreative skole 

Oplysninger om overnatningsmuligheder kan indhentes hos Silkeborg Turistbureu se
www.silkeborg.com. 
Evt. Spørgsmål.

Ole tlf.     2891 2195

Christian  4073 1979  E; mail fpc@pc.dk.

Transport.

Den kreative skole ligger ca 10 min. gang fra banegården.

www.krak.dk.

 

http://www.krak.dk/
http://www.silkeborg.com/

