
Region Midtjyllands hjemmeside www.aaregionmidt.dk: 

Siden sidste regionsmøde er hjemmesiden foruden løbende opdateringer af indholdet blevet 
opdateret teknisk, og fungerer nu også med den mere sikre krypterede protokol (den der viser en 
hængelås) som https://www.aaregionmidt.dk

Det betyder i praksis, at man nu kan bruge computerens eller telefonens position til at finde møder 
i en vis afstand.

På siden FIND AA-MØDER kan man, ved at trykke på en af tre nye knapper, finde alle møder i 
Danmark i gå-afstand (5km), cykel-afstand (15km) eller køre-afstand (50km) Afstandene er i 
luftlinje.   

Jeg vil igen minde om regionens to maillister midtnews og midtgrp.

Alt hvad der sendes ud før og efter et regionsmøde sendes til alle på begge lister.
(dog kun én mail, hvis mailadressen er på begge lister) 

midtnews kan alle tilmelde sig på https://dkaa.dk/maillister/  ved at krydse af ud for Region 
Midtjylland  under Tilmeld/afmeld nyhedsbrev indtaste sin mailadresse og klikke på Tilmeld 
knappen. Derefter bliver der sendt en mail til den indtastede mailadresse hvor man kan kvittere for 
tilmeldingen ved at klikke på et link.
Ønsker man at afmelde igen er proceduren den samme, blot klikkes på Afmeld knappen.

Når jeg finder tid bliver det næste at forenkle tilmeldingen til [midtnews].

midtgrp bliver genereret automatisk ud fra hvad grupperne har meldt ind ved gruppens start eller 
senere på https://dkaa.dk/find-aa-moder/aendre-gruppe-oplysninger/ om hvem der der skal 
sendes post til og vedkommendes adresse og mailadresse.
Her har der vist sig at være et problem. 
Der er her i begyndelsen af februar 2020 103 grupper i regionen. 16 har ingen postmodtager. 85 
grupper har en postmodtager. 6 af dem har ikke opgivet en mailadresse. Det er 5 færre end i 
november. Men der er altså stadig en del grupper vi ikke når.
I forsøget på at få redet trådene ud er nogle af de 85 postmodtagere kontaktet. En del af dem 
kunne oplyse at de ikke længere kom i den pågældende gruppe eller i AA i det hele taget. Så det 
er sandsynligvis omkring 55 grupper vi kan nå.

Det er et problem du kan hjælpe med at løse.
Ved du hvem der er postmodtager i din gruppe eller i de grupper du kommer i? 
Ved postmodtageren det? 
Hvis ikke, tag det op på næste gruppesamvittighedsmøde, og gå ind på https://dkaa.dk/find-aa-
moder/aendre-gruppe-oplysninger/  og oplys, hvem der er blevet postmodtager for hvilken 
gruppe og vedkommendes adresse, mailadresse, og gerne telefonnummer. 
  
Der arbejdes videre med at få opdateret alle gruppers oplysninger om postmodtager.
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