Vi bjuder in till en heldag i Gränslös Gemenskap
Viksängsskolan, Västerås
För 23:e året i rad har vi nöjet att få bjuda in alla AAmedlemmar, anhöriga och vänner till AA från när och
fjärran till vårens kickoﬀ vid Arosmötet på
Viksängsskolan i Västerås.
Det har blivit en tradition för många att starta våren
på Arosmötet och träﬀa nya och gamla vänner i
gemenskapen. Och naturligtvis inspireras av allt som
delas på AA-mötena

Café med mackor och korv
I caféet serveras kaﬀe, te, drycker, smörgåsar, kaffebröd, varm korv, godbitar och annat mums som
stillar hungern under dagen. Och till
låga AA-priser förstås. (Det
serveras ingen varm lagad
lunch, utan vi hänvisar i så fall
till näraliggande
restauranger.)

Infobordet
Vi har som vanligt försäljning av AA-litteratur vid vårt
infobord där du också kan få svar på dina frågor. Där
kan du också anteckna dig om du vill hålla i något av
mötena. Det finns material i varje klassrum med
förslag på text att läsa för att starta upp mötet.

Det pågår ett 40-tal AA-möten med olika teman i åtta
klassrum hela dagen plus några speciella möten på
Torget. Så välj en mix som passar dig. Alla AA-möten
är öppna möten så att anhöriga och andra intresserade även kan delta.
Al-Anon Familjegrupper är som vanligt inbjudna och
deltar med ett eget mötesprogram.

Sjunde traditionen
Arosmötet genomförs utav krets 8 i Östra regionen
och genom omfattande frivilligt arbete av AAmedlemmar i kretsens grupper, bl a Sala, Köping,
Örebro, Kumla, Fagersta, Västerås med flera.
Arosmötet genomförs enligt den
sjunde tradiotionen och finansieras helt genom frilvilliga
bidrag under Arosmötet. Tack.

Rökförbud på skolgården
Rökning är inte tillåten på skolgården, men vi har
ordnat en speciell rökruta med kärl för fimpar och
snusprillor.

Ansv:

Arosmötesgrp

Koppargrp

Hammarby

Fagersta

Örebro

Sala

Örebro

Köping

YPAA

Tid

Torget

Sal 1

Sal 2

Sal 3

Sal 4

Sal 5

Sal 6

Sal 7

Sal 8

8.00-9.00

Morgonmöte
Ur Dagliga
reflexioner

10.00-11.00

ÖPPNINGSMÖTE AROSMÖTET 2018 PÅ TORGET “GRÄNSLÖS GEMENSKAP”
11.30-12.30

Unga i AA
YPAA

Steg 1
Maktlöshet och
kapitulation

Steg 4
En oförskräckt
moralisk
rannsakan

Steg 8
En förteckning
över alla vi skadat

Steg 10
Vår dagliga
självrannsakan

Vår
gemensamma
välfärd i gruppen

Endast genom ett
andligt
uppvaknade

Finskspråkigt
möte

COUNTDOWN PÅ TORGET

12:45-13:00
13:15-14:15 Smörgåsar och
korv med bröd
m m serveras i
Caféterian

Steg 2
Kom till tro på en
lösning

Steg 5
Befrielsen från
skuld och skam

Steg 9
Vi gottgjorde dem
vi skadat

Steg 11
Stärka kontakten
med Högre kraft

Att växa genom
att göra service i
AA

Kvinnomöte

Stora Boken, ett
YPAA-möte
handlingsprogram För ung för att
för tillfrisknande
vara med i AA?

14:15-15:15

Steg 3
Överlämna och
släppa kontrollen

Steg 6
Helt och hållet
beredda

Sponsorskap

Steg 12
I alla vära
angelägenheter

AA i samhället
Att föra
budskapet vidare

Sjukdomen
alkoholism

Sällan har vi sett
en människa
misslyckats...

15:30-16:30 Veteranmöte

Sinnesrobönen
Ske Din vilja inte
min

Steg 7
Bad om hjälp att
avlägsna
bristerna

Nykomlingen i AA
Hur tar vi hand
om dem?

Tolftestegsarbete:
Att föra
budskapet vidare

Anonymiteten
Princip framför
person

Mansmöte

Finskspråkigt
möte

17:00-18:00 Alkoholism, en
familjesjukdom

Halvmesyrer var
oss till ingen nytta

En traditionsenlig
AA-grupp

Trygghet, tro och
tillit

Meditationsmöte

Gruppsamvetet

En kärleksfull
gemenskap

Återfall

18:15

YPAA-möte
En gemensam
lösning

AVSLUTNINGSMÖTE PÅ TORGET

VÄLKOMMEN TILL VIKSÄNGSSKOLAN VÄSTERÅS
Viksängsgatan 23
Viksängsskolan ligger på öster i Västerås och är lätt
att hitta till. Åk E18 och sväng av vid avfart 137.
Därifrån är det skyltat till Arosmötet.
Det finns rätt gott om p-platser runt skolan och i
närområdet. Det finns även möjlighet att ställa upp
husbilar på skolgården.
Busslinje 3 från Västerås Central Busstation.

Vill du ha tips om boende i närheten så kommer mer
information om det på vår webbplats.

www.aavasteras.se
Har du frågor kan du kontakta oss via
E-post: info@aavasteras.se
Tel: 070-312 6509

GPS
N 59.607007
E 16.584488

Anonyma Alkoholister Krets 8 Östra regionen

