Allerød, den 6. februar 2009
Servicekonferencen 2009
Skriftlig rapport fra LIv ( Landsdækkende Informationsudvalg ).
LIv mødes 3 - 4 gange om året - på skift i de enkelte regioner, til stor inspiration for de
enkelte udvalgsmedlemmer og Regionale Informationsudvalg. Telefonvagten deltager
også i disse møder - hvilket vi i LIv er meget glade for.
Vi håber, tror og ved - at denne inspiration spreder sig til grupperne via Regionerne og
kan mærke på henvendelser m.m. at LIvs indsats værdsættes.
Siden SK 2008 er der brugt en del ’kalorier’ på filmspottet til brug i OBS.
I skrivende stund er optagelserne i fuld gang (og jeg håber at resultatet kan vises på SK
2009).
Århus Filmværksted har udarbejdet manuskripter til brug for optagelserne efter et møde
med LIv i Århus.
Vi ser med spænding frem til det færdige resultat og er ligeledes spændt på modtagelsen
via TV.
Vi har fra AA Sverige modtaget et arbejdsdokument, som vi har fået tilrettet – både af os
selv samt Litteraturudvalget, og det endelige resultat (AA og offentlig information) er
godkendt af HSR og udsendt til Regionerne som et forslag til brug for det videre informationsarbejde.
Vi har endvidere udarbejdet (og fået godkendt) et par foldere, som f.eks. viser erfaringer
fra deltagelse i synliggørelsesarrangementer samt forslag til hvordan en AA gruppe kan
bringe budskabet videre.
Disse foldere er ligeledes til inspiration m.m. for Regioner og grupper.
I LIv har vi efterhånden fået gjort følgende arrangementer til tilbagevendende begivenheder :
 Uge 40. Her gøres der traditionelt opmærksom på AA via vores pressemeddelelse
omkring anonymiteten i AA.
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 Lægedagene i Bella Center . Vi i LIv føler, at disse er gået over al forventning. I de
foregående år har vores stand været rigtig godt besøgt, og i 2008 kan vi konstatere,
at der er blevet lagt mærke til vores tilstedeværelse. Også blandt arrangørerne, som
har spurgt til, om vi føler os godt tilrette - og de er glade for at have os til stede.
 Skanderborg festival. Her var AA også synlig - og et vel modtaget initiativ. Her har
Region 'Midtjylland' fået opsat et større telt med et rigtigt AA-skilt, og også her var
der i år større interesse end sidste år.
 Lokale aktiviteter. Arrangementer i regionerne omkring synlighed, f.eks. i Lyngby
Storcenter, Ballerup Sundhedsdage, Kulturnat-arrangementet i Birkerød, ”Plant et
smil” på Store Torv i Århus samt synlighedsarrangement i maj ( De frivilliges hus i Århus ) m.m.
Vi har vurderet omkring de forskellige aktiviteter, der udføres ude i Regionerne evt. skulle
budgetteres via LIv og dermed også budgetteres / bogføres efter godkendelse i HSR.
Vores oplæg til HSR var, at disse arrangementer forankres i Regionerne hvis man her er i
stand til at påtage sig opgaven.
Grunden til dette er, at de der udfører opgaven også har ansvaret for denne, og dermed
føler trygheden ved opgaven og har denne at samles om.
Omkring 'ikke alkoholiske venner' har vi været så heldige at Jesper Kiil i Århus og Bente
Hansen fra København begge deltager aktivt i Livs aktiviteter, og på hver deres felt er
med til at udbrede kendskabet til AA. Tak til Bente og Jesper for deres indsats og villighed til at stille op – også med indlæg på åbne møder.
I LIv får vi til stadighed mange forespørgsler og henvendelser udefra - både fra emailvagten, telefonvagten samt AA's kontaktmuligheder på hjemmesiden.
Dette medfører en del foredrag på skoler, institutioner m.m.
Jeg vil til slut vil gerne give udtryk for stor taknemlighed for den iver og gejst, der mærkes i udvalget af deltagerne, der udtrykker / viser glæde ved informationsarbejde.
Dette betyder forhåbentlig at vi er synlige ( - og anonyme ) for de alkoholikere som stadig lider, men som via vort informationsarbejde får muligheden for at række hånden frem
mod AA.
Mange kærlige hilsner
Leon
Formand for LIv
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