Invitation til Al-Anon Servicekonference 2019
Vi har nu glæden af at kunne invitere til Servicekonference 2019, hvor
alle medlemmer i Al-Anon opfordres til at deltage.
Tid:

Fredag den 1. marts kl. 19.00 – 21.30
Lørdag den 2. marts kl. 09.30 – 16.30

Sted:

uKirken, Gethsemane Kirke, Dannebrogsgade 53, 1660 København V

Tilmelding:
Tilmelding til Servicekonferencen: Gerne hurtigst muligt og senest d. 26. februar 2019.
Hvis du har brug for overnatning eller kan tilbyde overnatning, kan tilbyde kørsel eller anmoder
om et lift skal du give besked senest 22. februar 2019.
Skriv navn, hvor du kommer fra og om du f.eks. er grupperepræsentant.
Send din tilmelding til sk19@al-anon.dk.
Servicekonferencen er forretningsmøde for Al-Anon i Danmark. Her du vil få en spændende
mulighed for at mødes med Al-Anon’ere fra hele Danmark. Ved servicekonferencen får du indsigt i,
hvordan Al-Anon fungerer som organisation i Danmark, og som del af den globale Al-Anon
organisation. Servicekonferencen er også en mulighed for at se Al-Anon’s Traditioner ført ud i
livet. Deltagelse i Servicekonferencen er derfor både sjov, socialt givende og berigende for dit
trinarbejde.
Servicearbejde er en meget vigtig del af helbredelse i Al-Anon, et fællesskab hvor man kan udvikle
sine kompetencer og selvtillid i et sikkert og trygt miljø. Servicearbejde er også en mulighed for at
øve sig i taknemmelighed og kærlighed ved at give tilbage til det program, som har hjulpet så
mange af os.
Ved servicekonferencen er der mulighed for at blive valgt ind i et serviceudvalg. Du skal have lavet
5. trin med sponsor og have minimum 2 års erfaring i Al-Anon. Det anbefales, at man ikke
bestrider posten som grupperepræsentant samtidig med, at man arbejder i et serviceudvalg.
Stemmeret: Alle i Al-Anon er velkommen til at deltage i Servicekonferencen, dog er det kun
grupperepræsentanten eller dennes suppleant, der har stemmeret.
Grupperepræsentanten kan søge om at få sine udgifter til rejsen dækket af sin lokale gruppe.
Vi ser frem til endnu en spændende og konstruktiv Servicekonference.
Vi glæder os rigtig meget til at se jer.
Med venlig hilsen
Informationsudvalget

