DET HÄR KONVENTET ANORDNAR VI FÖR DIG SOM...
...själv har, eller har någon närstående, med
alkoholproblem.
...vill veta mer om alkoholism och anonyma
alkoholisters program.
Välkommen till ett öppet konvent där nyktra alkoholister
delar med sig av sina erfarenheter. Konventet anordnas
av oss i Fyrisgruppen. Vi har funnits i Uppsala sedan 1984
och vi anordnar flera möten i veckan där vi delar styrka,
erfarenheter och förhoppningar med varandra.

PRAKTISK INFORMATION!

Alla möten under konventet är öppna för anhöriga. Vi
har två huvudtalare som vid olika tillfällen under dagen
berättar sin livshistoria i kyrksalen; kl 11:15 och 17:15. Även
YPAA (Unga i AA) kommer att delta med eget program.
Det finns lättare fika att köpa på plats och affärer samt
restauranger finns inom gångavstånd.
Konventet kommer att äga rum i Salabackekyrkan
i Uppsala. Kyrkan är lokaliserad ca 2 km från
stadskärnan i stadsdelen Sala Backe (se karta
nedan) och parkering finns runt hörnet av kyrkan.
Vid frågor och funderingar vänligen kontakta Mats i
Fyrisgruppen. Tel: 072 - 74 54 230.
Mail: fyrisgruppenaa@gmail.com

Varmt välkomna!
Lästmakargatan 7B

Inbjudan till AA-konvent
i Uppsala
Lördagen 20 Juli 2019
Arrangerat av Fyrisgruppen
Tema:

Det finns en lösning
Salabackekyrkan Uppsala
Lästmakargatan 7B, Uppsala

Med detta konvent firar vi även
35-årsjubileum för Fyrisgruppen i Uppsala!
Bläddra för schema
och ytterligare information

DAGSSCHEMA

20/7-2019

(Lokalen öppnas för alla kl 09:00)
SAL 1
09:30-09:45
10:00-11:00

SAL 2

SAL 3

Öppningsmöte i kyrksalen
Ärlighet

Sponsorskap

1:a steget
Är jag alkoholist?

11:15-12:15

Talarmöte i kyrkosalen: Life Story

12:15-13:30

LUNCH

13:30-14:30

Kapitulation

14:45-15:45
16:00-17:00

SAL 4

Kvinnomöte:
Sinnesro

Mansmöte:
Maktlöshet

Självcentrering

Tacksamhet

Talarmöte i kyrksalen: YPAA (Unga i AA)
Högre kraft

Besatthet

YPAA-möte

17:15-18:15

Talarmöte i kyrksalen: Life Story

18:15-18:45

Countdown i kyrksalen

19:00-21:00

Musikunderhållning

Service

Vi kommer att ha en öppen scen efter countdown i kyrksalen. Är du intresserad av att uppträda? Kontakta Eva: 070 - 971 95 06

