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Kære grupper i Al-Anon og Alateen
Endnu engang Godt Nytår som vi håber alle er godt igang med. Et nyt år kan betyde forandringer,
og mod, styrke og håb til dette, kan vi finde i Al-Anon.

Al-Anon Danmark
På sidste års Servicekonference, blev der efter forslag dannet en gruppe til at undersøge
servicestrukturen i andre lande, med henblik på evt ændringer af vores servicestruktur i Danmark.
Fra strukturgruppen har vi modtaget nedenstående:

NYT FRA STRUKTURGRUPPEN
På Servicekonferencen den 5 marts i år har vi et punkt på dagsordenen, Vi har lavet et oplæg med
forslag til ændringer i servicestrukturen i Al-Anon i Danmark med afsæt i Retningslinierne, og vi håber
I vil deltage i drøftelserne.
”De Tolv Trin giver Al-Anon-medlemmerne en åndelig rettesnor for den personlige helbredelse. De
Tolv Traditioner viser vejen til gruppefællesskab. De Tolv Retningslinjer vejleder os i at hjælpe hinanden
i vore forretningsmæssige sager.”
Veje til helbredelse, side 249
Vi opfordrer til at arbejde med alle Al-Anons tre normsæt – Trin, Traditioner og Retningslinjer - vores
tredelte arv – og minder om 4. Retningslinje: Engagement er nøglen til harmoni.
At arbejde med service, ud over din egen gruppe og som sponsor kan give mulighed for at møde AlAnonmedlemmer fra andre landsdele og grupper, give dybde i din helbredelse og være med til at udvide
forståelsen af Al-Anon som helhed.
Hvis du ønsker mere information, spørg din grupperepræsentant om, hvordan du kommer til
Servicekonferencen.
De bedste Al-Anon-hilsener
Strukturgruppen

Al-Anon udland
Den 26 til 28 august 2011 er der 3. Internationalt Al-Anon Round up i Tyskland
Den 16-17-18 september 2011 er alle europæiske Al-Anon / Alateen medlemmer inviteret med til at
fejre Al-Anons 35 år i Italien ved et konvent.
Mere om dette kan læses på hjemmesiden.
´

Med varme Al-Anon hilsner
Informationsudvalget

AL-ANONS ERKLÆRING:

Lad det begynde med mig.
Nårsomhelst og hvorsomhelst et menneske rækker ud efter
hjælp lad altid Al-Anons og Alateens hånd være der, og –
lad det begynde med mig.

