Åbent AA konvent i Århus
22.-24. august 2008

"Hvad kan AA gøre for dig"
Skt. Anna Gade 38-40, 8000 Århus C
(Den gamle Skt. Anna Gade Skole)
Brian P. og Jeff G. kommer fra USA og taler om AA's program og
hvad AA kan gøre for alkoholikere gennem anvendelse af de tolv
trin. Der tages udgangspunkt i bogen Anonyme Alkoholikere, også
kendt som "Store bog". Brian og Jeff vil med deres mangeårige
personlige erfaring fra deres egne liv såvel som med at give trinene
videre tale om de grundlæggende og livgivende elementer i AA
programmet. Konventet er åbent for alle; pårørende til alkoholikere,
venner fra andre tolv trins fællesskaber og enhver interesseret.

Det er gratis at deltage - tilmelding er ikke nødvendig.
FREDAG
18.15
18.45
19.00
19.45
20.00
21.25

LØRDAG
Dørene åbnes
Velkomst
Hvad har AA at tilbyde ?
Pause
Livshistorie
Afslutning

08.00
08.30
09.00
09.05
12.00
13.25
13.30
16.05
16.30
18.30
20.00
20.25
21.45
00.00

Morgenmad for tilmeldte
Dørene åbnes
Velkomst
Hvad er alkoholisme ?
Frokostpause
Velkommen tilbage
Hvad er løsningen ?
Kaffepause
Hvad er der i udsigt ?
Aftensmad for tilmeldte
Velkommen tilbage
Livshistorie
Cafe
Slut lørdag

SØNDAG
09.00
09.30
10.00
10.05
12.30

Morgenmad for tilmeldte
Dørene åbnes
Velkomst
Hvad er en sponsor ?
Afslutning

Under hele konventet vil der være pauser hvor der kan købes kaffe, sodavand mm.

Sted:

Skt. Anna gade 38-40 8000 Århus C.
"Aulaen"
”Skt. Anna Gade Skole” Centralt
beliggende nær banegården og
rutebilstationen.

Sprog

Indlæggene vil være på engelsk

Mad:

Der er mulighed for at købe pølser, kaffe
og sodavand. Aftensmad lørdag samt
morgenmad kan bestilles på konventet.

Overnatning:

Det er muligt at overnatte på skolen.
Prisen er 40 kr. Medbring selv sovepose
og liggeunderlag mv.
Betales på stedet.

Finansiering:

Det er gratis at deltage i konventet.
Konventet er finansieret 100% gennem
frivillige bidrag. Vi håber at frivillige bidrag
ydet som hattepenge på konventet kan
være med til at finansiere et konvent igen i
2009, således at vi kan fastholde AA
konventet i Århus som en årlig
tilbagevendende begivenhed

Alle er velkomne
Det er gratis at deltage - tilmelding er ikke nødvendig.

Se på nettet for yderlige informationer: http://www.bigbook.dk/

