Adress

Välkommen
till
Höstmöte 2019
”AA i tiden”

Kanalgatan 6 (mittemot OKQ8).
Parkering finns på PRO-husets baksida.
Mat och fika
Lättare förtäring, kaffe, smörgåsar, frukt mm finns i
möteslokalen.
Gemensam lördagsmiddag till självkostnadspris i
möteslokalen för dem som så önskar.
Boende

31/8 – 1/9 i Skellefteå
PRO-lokalen, Skellefteå

Så långt som möjligt försöker vi lösa boendet genom
övernattning hos Skelleftegruppens medlemmar alternativt:
• Stiftsgården Skellefteå
Både hotell och vandrarhem
Kontaktinfo: www.stiftsgarden.se, 0910-725700
• Skellefteå Camping
Många olika alternativ på rum och stugor
Kontaktinfo: www.skelleftea.se/skellefteacamping,
0910-73 55 00, skellefteacamping@skelleftea.se.
• Brunnsgården Bed & Breakfast
1-/2-bäddsrum
Kontaktinfo: www.brunnsgarden.org, 070-2934524
• Rum för Resande
1-/2-/3-/4-bäddsrum
Kontaktinfo: 070-3691614

Info och kontakt
Se https://sites.google.com/site/aaskelleftegruppen eller
kontakta oss på 070-604 5566.

AA Skelleftegruppen bjuder för 17:e gången in till Höstmöte
för att dela erfarenheter, förhoppningar och styrka med
varandra.
•
•
•
•
•
•

Miniseminarium på årets tema.
Öppna AA-möten för alla som vill delta.
Slutna AA-möten för de som önskar sluta dricka.
Al-Anon är inbjudna att medverka med eget program.
Gemensam middag för alla som vill.
Kvällsaktivitet.

Vi träffas i trevlig gemenskap för att föra budskapet vidare
och hjälpas åt att tillfriskna.
Vi tror på en givande helg och hälsar alla deltagare hjärtligt
välkomna.

Höstmöte 31/8 – 1/9 2019
”AA i tiden”
Lö 31/8

Matsal

09.00

Samling - Frukost

09.30
11.00
12.00
13.00
|
15.00
15.30
17.00
18.00

Sal A (öppna möten)

Sal B (slutna möten)

Inledningsmöte
”AA i tiden”
AA-möte
”Första steget”
Lunch
Ute på stan eller fika i lokalen

AA-möte
”Det viktigaste först”

MINISEMINARIUM
Gästföreläsare berättar om resan mot tillfrisknande och sin syn på årets tema
AA-möte
AA-möte
”Sponsorskap”
”Anonymiteten”
AA-möte
AA-möte (öppet)
”Arbeta i stegen”
”Kvinnomöte”
Gemensam middag i lokalen för den som önskar
Traditionsenlig Älgköttsoppa mm

19.00
|
21.00

Kvällsaktivitet
”Film med anknytning till årets tema”

Sö 1/9

Matsal

09.00

Samling - Frukost

09.30
11.00
12.00

Sal A (öppna möten)

Sal B (slutna möten)

AA-möte
”Ärlighet”
AA-möte
”Tålamod”
Lunch
Varm korv eller fika i lokalen

AA-möte
”Relationer”
AA-möte
”Tacksamhet”

13.00
|
15.00

Regionmöte
AA Övre Norra
Observatörer välkomna

Möten är 60 min om inte annat anges.

1236417604

Ange Hatt eller Mat/Fika

