Konvent i Randers 2015
Vi takker alle for deltagelse i konventet i Randers. Det var fantastisk at se så mange
fra hele landet til en dejlig dag omkring den fælles løsning i fællesskabet.
Vi var en lille gruppe fra Randers området, der var til konvent i Skive efteråret 2014.
Herefter bestemte vi os for at afholde et lignende konvent i Randers.
Hvorfor Konvent?
Det er et spørgsmål, jeg har stillet mig selv et par gange: hvorfor bruge tid og energi
på konventer?
Svaret jeg altid kommer frem til, er min egen oplevelse fra det første, jeg deltog i. Det
var i København, og jeg var ret ny ædru med få måneder på bagen og hamrende
nervøs. Efter at have siddet blandt 200 andre alkoholikere og hele weekenden hørt på
erfaringer, fik jeg en tro på, at det kan lade sig gøre at holde sig ædru, hvis bare jeg
fortsatte arbejdet med AA´s program.
Nu er der gået 14 år siden mit første konvent, og jeg har stadig den samme oplevelse.
Men vigtigst af alt, jeg har selv været indblandet i afholdelse af flere konventer, og
hver eneste gang kommer der en ny alkoholiker, og han/hun oplever det samme, som
jeg gjorde til mit første konvent, og så er det det værd!
Planlægning
Vi var ikke så mange til planlægning, men vi fik hjælp fra andre grupper, både
økonomisk støtte og praktisk hjælp. Da vi først havde stedet, Sognegården
Hadsundvej 81, kunne vi komme i gang.
Vi afholdt planlægningsmøder i forbindelse med vores almindelige AA møder, og
fordelte opgaver med reklame, flyers, mad, pynt, speakers, litteratur og mm.
Afholdelse
Selve dagen var som altid helt fantastisk med energi og en god stemning. Der sker
bare noget magisk, når så mange AAere er samlet.
Vi vil gerne takke alle, der har bakket op om konventet, både økonomisk, praktisk og
med deltagelse.
Vi ser allerede nu frem til at kunne invitere til et Konvent i 2016, helt præcist lørdag d.
12 marts, Hadsundvej 81, Randers.

