I weekenden den 31 maj, 1. og 2. juni 2013 er Anonyme Alkoholikere på Stevns igen klar til at slå dørene op
på Stevns Naturcenter på Mandehoved
for det årlige STEVNS TRÆF, denne gang med overtitlen ”10 år med tro, håb og ærlighed giver sejr ”
Det er 10. gang, Stevns Træffet afholdes, og har derfor 10 års Fødselsdag, der ventes 250 til 300 mennesker
gennem dørene i løbet af weekenden.
Som titlen på træffet symboliserer, er der mange, der har startet deres ædruelighed på træffet og kan under
træffet tænke tilbage på den personlige sejr, den enkelte har vundet over sig selv. Tænke tilbage på
Bryllupper og Børnefødsler, barnedåb, konfirmationer, og fødselsdagsfester. Glædelige begivenheder der
ville være uopnåelige, hvis ikke flasken var blevet stillet, og en ædruelighed påbegyndt. For mange en lang
og hård kamp, som til sidst lykkedes og gav den personlige sejr med livet.
Derfor ses det ofte, at der stille løber en tåre ned af kinden under Lysmødet lørdag aften på klintekanten,
når den enkelte tænker tilbage på sit liv og den udvikling, der er sket siden det første Lysmøde, som den
enkelte deltog i for første gang. Disse tårer er betaling til os i AA Torsdags gruppen i Store Heddinge, som er
arrangør af Træffet. En betaling som fjerner alt træthed og mange timers arbejde med at få Træffet på
plads, som i stedet fylder os med ydmyghed og glæde over at kunne give videre til alkoholikeren og dennes
familie, at der findes en løsning og en vej ud af problemet, som den enkelte kan starte på Træffet eller ved
det daglige arbejde i AA grupperne.
” Ingen kan bevare glæde uden at give glæden fra sig ”

Ægtefæller til Alkoholikere ( Al-anon ) og voksne børn af Alkoholikere ( ACA ) er traditionen tro inviteret
med.
Det giver Træffet en ekstra dimension i fremstillingen af erfaringer, styrke, håb og kærlighed til hinanden.
Der holdes under hele Træffet åbne møder i den Store sal. Her kan alle deltage ikke alene Alkoholikeren men
alle, der har lyst til at høre om alkoholisme.
Der kan efter hvert indlæg stilles spørgsmål.
Atter kommer Fakse Gospelkor og underholder lørdag aften - noget alle glæder sig til.
Alle er velkommende til at komme og deltage i træffet og stille spørgsmål og/eller få viden om Alkoholisme.
Kun hvis man ønsker at deltage i menuerne, er tilmelding nødvendig. Kan ske på Tlf. 5650 3282, hvor der
også kan indhentes nærmere oplysninger om Træffet
Stevns Træf opdateres løbende på www.stevnstrf.dk

Venlig hilsen på vegne af Stevns Træf
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