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Kære Mødeleder og Indlægsholder 

Tak for I vil bidrage til temamøderne ved AA Landsmødet 2017. 
 
På bagsiden står den tekst I skal bruge ved afholdelse af møderne, og nedenfor får I lidt information 
vedrørende gennemførelse af temamøderne, idet Alan (2122 8170) og Ernst (2324 8728), der er ansvarlige 
for programmet, altid kan kontaktes med spørgsmål m.v.  
 
 
• Inden mødet – i god tid, gerne ved ankomst 

Når I ankommer til Landsmødet, så kontakt Alan/Ernst eller Informationen for afstemning af 
mødetidspunkt, tema, lokale og spørgsmål i øvrigt, samt udlevering af denne vejledning samt Hat til 
indsamling af Hattepenge. 
 

o Tider 
Det er vigtigt at alle møder starter og slutter til tiden, så vi sikrer at I får den aftalte tid til det I 
har forberedt, og at gæsterne får tid til at tale sammen i pauserne. 

o Lokalerne 
Mød i god tid, så I inden mødets start kan lave den opstilling af borde og stole som I ønsker – 
og sørg for at stille det tilbage efter mødets afslutning. 
 

• Efter mødet 
Efterlad lokalet som I modtog det, med affald i affaldskurvene og gerne med åbne vinduer så lokalet kan 
være frisk til næste møde. 
Aflever Hatten i Informationen, og kontakt Alan/Ernst, hvis der er noget fra mødet, lokalet eller andet, 
som I vurderer de skal vide. 

 

 
På forhånd tak for Jeres indsats! 
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Indledning 
Velkommen til åbent AA-møde på Landsmødet 2017 i Herning - Et Fælleskab af Mirakler.  
Jeg hedder __________ og er alkoholiker, og jeg vil gerne på Landsmødets vegne byde alle velkomne – 
specielt til dig der er ny eller gæst i Anonyme Alkoholikere, ønskes du en varm velkomst. 
 
Jeg vil bede om to minutters stilhed, så vi kan samle vores tanker om den 5. Tradition, som lyder: 
“Hver gruppe har kun ét hovedformål: at bringe budskabet videre til alkoholikeren, som stadig lider”. 
 

Anonyme Alkoholikeres erklærede formål 
Anonyme Alkoholikere er et fællesskab af mænd og kvinder, der deler erfaring, styrke og håb for at kunne 
løse deres fælles problem og derigennem hjælpe andre til at komme sig af alkoholisme. 
 
Det eneste, der kræves for at blive medlem, er et ønske om at holde op med at drikke. Der betales intet 
kontingent. AA klarer sig selv økonomisk gennem egne frivillige bidrag. AA er ikke tilknyttet nogen sekt, 
trosretning, organisation, institution eller nogen form for politik. AA tager ikke stilling til stridsspørgsmål og 
vil hverken støtte eller bekæmpe nogen som helst sag. 
Vort hovedformål er at forblive ædru og hjælpe andre alkoholikere til at opnå ædruelighed. 
 
Vi er alkoholikere med et ønske om at holde os ædru og dele vore erfaringer. Vi ønsker at skabe en 
atmosfære med gensidig respekt tolerance og kærlighed. Vi er alkoholikere som har oplevet helbredelse fra 
en tilsyneladende håbløs psykisk og fysisk tilstand.  
Som led i vores egen helbredelse ønsker vi at vise andre alkoholikere nøjagtig, hvordan vi er kommet os. Vi 
er mange der har opnået varig ædruelighed ved hjælp af et ærligt arbejde med de 12 trin som beskrevet i 
den store bog "Anonyme Alkoholikere". Sammen med en vejleder, også kaldet en sponsor, har vi lært at 
praktisere disse trin, så vi kan leve et ædru, glad og værdigt liv.  
Derfor vil jeg nu præsenterer ___________som er kommet for at dele sin erfaring med os under 
emnet:___________ , ordet er dit, og du har indtil kl. ___:___. 
 

Åbning af mødet efter indledningen 
Jeg vil nu åbne mødet, så alle kan dele. Jeg beder om at man deler ud fra_________´s speak eller egen 
styrke, håb og erfaring. 
Jeg vil minde om at vi også deler tiden, og henstille til, at man ikke holder lange taler så vi kan høre så 
mange som muligt. Værsgo, mødet er åbent. 
 

Afslutning 
Tak for et godt og inspirerende møde, der nu er ved at være slut.  
Jeg vil sende en hat rundt til frivillige bidrag. Jeg vil bede jer respektere AA's 7. Tradition - at vi er 
selvforsynende - og henstille til at personer, der ikke betragter sig som en del af AA, undlader at bidrage. 
Bidrag kan også indbetales på MobilePay på 2085 9010.  
Hvis du har spørgsmål, eller søger en sponsor, så er der nogen af os der bliver efter mødet og vi vil meget 
gerne tale med dig og hjælpe det vi kan.   
Jeg har bedt ____________om at læse op fra bogen “Anonyme Alkoholikere”, side 97, og igen tak 
til__________for at du delte din historie med os. 
Jeg vil bede dig lukke mødet, ved at lede os ind i sindsrobønnen 

 


