Ansøgning vedr. 1. Års delegeret ved servicekonferencen 2017
Jeg er alkoholiker og hedder Anne Maj, hermed ønsker jeg at søge servicepost som delegeret for
region Midtjylland.
Jeg blev ædru i en hurtig dagbehandling ved Dansk Misbrugs behandling i Aalborg i oktober 2011,
men min sunde fornuft fik jeg først tilbage da jeg kort efter tog trinene i AA.
Mit primære engagement for at træde ind i servicearbejde er, ønsket om at dele min erfaring med at
leve efter AAs program. Det har vist sig for mig netop at være den lettere og behagelige vej, jeg
altid har været søgende efter. Trinene har på simpel og jordnær facon hjulpet mig til at kunne leve
et roligt og givtigt liv, i harmoni med mig selv og mennesker omkring mig.
Nu føler jeg at jeg er et sted i min ædruelighed hvor er klar til at påtage mig mere langvarigt ansvar
og jeg er kommet til at finde det strukturelle servicearbejde i AA interessant.
Jeg fornemmer at der er gode energier og kræfter i gang, og jeg vil gerne arbejde med til at sikre
AAs fremgang og bestyrkelse af fællesskabsfølelsen i såvel grupperne, regionen og på landsplan.
Mine service erfaringer;
• Jeg har med stor fornøjelse læst den blå bog og hjulpet en hel del kvinder gennem trinene.
• I de AA sammenhænge jeg involvere mig i, kommer det naturligt til mig at tage medansvar på
alle områder; for budskabets udbredelse og for de lavpraktiske nødvendigheder.
• Jeg har været med til at starte flere møder op. Jeg er god til at få ideer og sætte ting i gang.
• Jeg er for nylig opstartet som Telefonvagt.
• Jeg er grupperepræsentant for Kvindegruppen Silkeborg.
• Jeg har generelt aldrig holdt mig tilbage fra 12.trinsarbejde. Det er min hobby nr.1

Med kærlig og håbefuld hilsen
Anne Maj
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