Rapport fra Informationsudvalget til regionsmødet den 6. september
2008:
Vi har holdt et møde i Informationsudvalget siden sidst .
Der arbejdes på at lave et link til en ’Informationsudvalgets side’ på Regionens
hjemmeside.
Der arbejdes fortsat – eller igen - på at få kontakt til kommunerne.
Jesper Kiil – vores ikke-alkoholiske ven - og Pepe arbejder ligeledes videre med
kontakten til præsterne og menighedsrådene.
Det er planen at der skal afholdes et informationsseminar for interesserede i
regionen, for derved forhåbentlig at skærpe interessen for at være med i
Infoarbejdet – og i service i det hel taget -. Dette vil blive taget op som et
selvstændigt punkt på regionsmødet.
Hvis forslaget om afholdelse af seminar bliver vedtaget på regionsmødet, vil
seminaret blive afholdt lørdag d 15. november 2008.
Skanderborgfestivalen er godt overstået, som det ses nedenfor.
Rapport fra LIV repræsentanten ( Pepe):
1)
Rapport fra LIv til HSR mødet den 30. august 2008:
Vi har afleveret en del ’inspirationsmateriale’ til Århus filmværksted.
Umiddelbart efter sommerferien – d.v.s. formentlig ultimo august vil der blive arrangeret
et møde hvor materialet gennemgåes og et oplæg vil blive fremlagt.
Når dette materiale er klar – vil en kontrakt blive udfærdiget ( forelægges HSR og
økonomiudvalget ) og en indstilling vil blive lavet af Liv.
AA vil igen i år være repræsenteret på Skanderborg festivalen med en stand ( i perioden:
6 – 10. august 2008 ) som led i synliggørelsen af AA.
Vi får stadig en del henvendelser via e-mail af forskellig art. Dette viser at ’man’ kan finde
frem til os i forskellige sammenhænge hvilket er dejligt og positivt … ;-)
Vi har fremsendt materiale til Littraturudvalget ( folderne omkring ’Anonym, men ikke
usynlig’ – som omhandler erfaringer fra deltagelse synliggørelsesarrangementer og
folderen ’5. tradition’ som omhandler forslag til hvordan en AA gruppe kan bringe
budskabet videre ) om materialet omkring AA og offentlig information. Dette er tænkt som
et hjælpeværktøj til grupperne og disses informationsudvalg fra Liv.
Vi afholder vort næste møde i Middelfart ( Region Syd er ’vært’ ) den 6. september 2008.
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På vegne af LIv
Leon

2) Skanderborg festival
Så er SF'en afviklet og det må siges at være en succes, udover
at AA er synlig, var der en del seriøse henvendelser.
Unge der måske havde en fornemmelse af ...............!
Pårørende og nysgerrige, samt SF's ledelse er glade for at vi er der.
Hvad enten det økonomiske skal ligge Centralt eller Regionalt ( hvilket jeg går ind for), må AA være tilstede og synlige.
Myterne om AA nedbrydes ved at møde mennesker i øjenhøjde.
Pjecen "Er der en alkoholiker i dit liv" er den der var mest omsætning
i, når vi så havde seriøse henvendelser, gik vi i Teltet, fik en snak og
de fik relevante pjecer og mødelister.
Visitkortene ikke at forglemme, de er lige til lommen.
Vi var 12 om vagterne, jeg var der hver dag, havde lånt bil (1,25kr.pr.km.)
også for at tage litteratur m.m. med hjem hver dag.
Vi havde gode naboer (blodbanken), som holdt lidt øje med boden om natten
og godt for det, vi mistede "kun 2 stole" og med sikkerhedsnåle kunne vi
få frontsiden på plads.
Så alt i alt en god uge, som ikke har svækket ædrueligheden blandt os, som
medvirkede.
Og tak for det.
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