
 

 
 

 
 

 
Region Midtjyllands hjemmeside www.aaregionmidt.dk:  
 

Regionen har to maillister midtnews og midtgrp alle dagsordner rapporter mm. sendes 
ud på begge maillister før et regionsmøde efter mødet sendes referatet. 
Selv om en mailadresse optræder flere gange på listerne sendes kun en mail.  
 
midtnews: 
Alle interesserede kan tilmelde sig den liste ved at gå ind på https://dkaa.dk/maillister/ 
krydse af ud for Region Midtjylland under Tilmeld/afmeld nyhedsbrev og skrive sin 
mailadresse i feltet hvor der står ’E-mail adresse’ og klikke på Tilmeld-knappen.  
Der bliver så sendt en mail til den indtastede mailadresse, hvor man kan kvittere for 
tilmeldingen. Skulle man ønske at framelde sig listen er det samme procedure, blot skal 
der klikkes på Afmeld-knappen.  
 
midtgrp: 
Denne liste genereres ud fra de oplysninger om gruppens postmodtager der er givet ved 
gruppens start eller senere på https://dkaa.dk/find-aa-moder/aendre-gruppe-oplysninger/ 
Men her har vi et problem.  
I regionen er der 104 grupper. Der er 87 postmodtagere 11 af dem har ikke angivet nogen 
mailadresse. I et forsøg på at rede trådene ud blev nogen af de 87 postmodtagere 
kontaktet. Flere af dem, der stod som postmodtagere for en gruppe oplyste, at de ikke 
længere kom i den pågældende gruppe andre, at de ikke længere kom i AA. 
Det er et alvorligt problem, at vi formodentlig kun når ca. 50 grupper når der sendes noget 
ud fra AA Region Midt. Det er i øvrigt samme liste AA-Danmark anvender til deres mails.  
Her kan du hjælpe. 
Ved du hvem der er postmodtager i din gruppe? (eller i de grupper du kommer i) 
Ved postmodtageren det?   
Tag det op på næste gruppesamvittighedsmøde hvis i vælger en ny postmodtager eller 
hvis oplysningerne skal opdateres gå ind på   
https://dkaa.dk/find-aa-moder/aendre-gruppe-oplysninger/  
Foruden navn og adresse til snail-mail er det vigtigt at få en mailadresse med og meget 
gerne også et telefonnummer.  
Det hjælper til at AA kan nå alle grupper pr. mail. 
 
Der arbejdes videre med at få midtgrp maillisten opdateret. 
 
Webmaster 
webmaster@aaregionmidt.dk  
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