Anonyma Alkoholister, Södra och Västra regionerna bjuder in till

Tredje benet
… det är kul med
service
Från Tredje benet 2017
Skulle du rekommendera Tredje benet till en vän i AA?
Mycket sannolikt = 93%

Boka in 18-20/5

Hur du anmäler dig och övrig information på ett separat blad.

En helg fylld med många härliga talare, gôtt
sällskap och möjlighet att växa i insikt och kunskap.
•
•
•

Hur funkar AA egentligen – bortom min hemmagrupp?
Att föra budskapet vidare genom att tjäna?
Vad finns det för möjligheter? Jag vill vara med!

Dessa frågor, och en hel massa annat, skall vi söka svar på
och inspireras av tillsammans.

”Jag började tidigt att göra service utanför min hemmagrupp. Jag fick förtroendet att vara GSR, som ledde
till att jag blev aktiv i kretsen … och på den vägen är det! Nu har jag fått tjäna på många håll i vår gemenskap
och det har hjälpt mig enormt mycket i min nykterhet. Jag har samtidigt fått ge tillbaka till den gemenskap
som har räddat mitt liv. Och jag har haft kul på resan!”
Anonym

Anonyma Alkoholister, Södra och Västra regionerna bjuder in till

Tredje benet … det är kul med service
Praktisk information
Vi vill speciellt stimulera nya medlemmar och sådana som inte har varit med oss så länge att vara
med på denna helg. Vi hoppas att de som har gått före också kommer och att de tar med sig de med
mindre erfarenhet. Vi uppmuntrar grupper och kretsar att finansiellt stötta nykomlingen (om det
behövs) så att de får möjlighet att delta.
När?
Var?
Vad?

18-20/5 2018
Sjöviksgården, 4 mil från Göteborg
Talare, gruppaktiviteter och -diskussioner, möten

Max antal deltagare är ca 80. Boende i olika storlek på rum, flest
4-5-bäddsrum. Ta med dig några kompisar och dela rum, eller
hör av dig till oss så hittar vi bra rumskamrater.
För helpension med middag från fredag kväll till lunch söndag
och två nätter kostar det 1200 kronor per person.
Om man väljer att inte bo och äta på Sjöviksgården är helgen
gratis (rekommenderad donation om 100 kronor). De som bor
med helpension har förtur till de 80 platserna.
Program – ungefär som det kommer att se ut.
FREDAG
16.30 – 18.00
17.00
18.00
19.00 – 20.30
21.00 – 22.00

Registrering/incheckning
AA-möte för de som kommer tidigt
Middag
Öppningstalare
Kvällsmacka
Kvällsmöte – tema 11e Steget

LÖRDAG
6.30 – 8.30
8.30 – 9.15
9.30 – 12
12.00
13.00
15.00
17.00

SÖNDAG
6.30 – 8.30
8.30 – 9.15
9.30
11.00
12.00
12.30

18.30
20.00
Frukost
Meditation
Invändningar mot och hinder för att göra service
Sponsorskap
Avslut, summering
Lunch

Frukost
Meditation
Hela vidden av service i AA
Lunch
Valfria aktiviteter
Lära-oss-om-AA-promenad
Vila+bada+umgås+fika
… forts från förmiddagen
Olika sorters AA-möten –
Vad får man lov att göra?
12-stegs-service
Hur skall dom veta att vi finns?
Kvällsmat
Kvällsmöte med countdown

Anmälan:
Din anmälan är bekräftad när betalning på 1200 kr har skett på Plusgiro 439551-3. Uppge ditt namn
på betalningen och märk betalningen med Tredje Benet. Anmälan skall också göras till email:
tredjebenet@aa-vregion.se . Vänligen uppge namn, när betalning är gjord och ev kostallergier.
Vid avbokning efter den 4/5 återbetalas endast 50% av kostnaden.

