Ansøgning vedr. 1. års delegeret til Servicekonferencen 2018.
Jeg søger hermed en af de ledige poster som 1. års delegeret til Servicekonferencen 2018.
Jeg hedder Pia H. Jeg er alkoholiker.
Min ædrueligheds dato er d. 3.12.2015.

Jeg er 58 år, bor i Struer. Single. Og mor til to dejlige voksne børn.
Er uddannet socialpædagog og har arbejdet som det i rigtig mange år og har desuden været
selvstændig erhvervsdrivende i 11 år.
Pt. arbejder jeg som socialpædagog i en delt stilling i en STU ( særlig tilrettelagt 3 årig
ungdomsuddannelse for unge med særlige behov) og på et Skyttet Værksted.
Mit første Regionsmøde var i Skive i maj 2016. Jeg havde været ædru i 5 måneder og fik lov at
deltage som observatør. Det var vildt spændende for mig at høre om AA- arbejdet i Regionen, AA
Danmark og det internationale arbejde i AA. Jeg husker tydeligt den ro alle deltagerne udstrålede
og den helt særlige AA ånd, som jeg siden har mærket på Regionsmøderne. Der blev delt erfaring
og styrke. Det gav mig så meget håb. Og en gnist tændte sig i mig. Det jeg oplevede der, det ville
jeg gerne være en del af.
Resten af 2016 har jeg deltaget som observatør og i 2017 som grupperepræsentant for Holstebro
Torsdag.

Jeg har taget de 12 Trin med en sponsor.

Service jeg deltager i pt:
Mødeleder Holstebro Torsdag ( rotation)
Kasserer
Grupperepræsentant
Sponsor
Medlem af Informationsudvalget
Service jeg tidligere har deltaget i:
Mødeleder Holstebro Tirsdag
Mødeleder Onsdag, Krypten i Herning ( rotation)
Smuk Fest 2017
Landsdækkende Informationsudvalg ( gæst på 1 møde )
Personalemøde på Medicinsk Sengeafsnit på Herning Sygehus ( via Informationsudvalget )
Landsmødet i Herning. Mødeleder og Cafehjælper.
Jeg er dybt taknemmelig over alt det, jeg lærer og bliver givet i AA.
Og nu er jeg klar til at gå et skridt videre.
Mere styrket. Mere erfaren. Fuld af håb.
Kærligst
Pia H.

