MALMGÅRDSGRUPPEN
Inbjuder till konvent söndagen den 25 augusti 2019 klockan 09:00 till 16:00.
Al-Anon och YP Al-Anon är inbjudna och deltar med egna program.
TEMA

GÖR DET ENKELT
Bokförsäljning i pauserna | Fika säljs i pauserna och till lunch kommer AA Malmgårdens egen kock att tillaga en köttbaserad och en vegetarisk soppa
Vi tar både Swish 123 167 9372 och kontanter.

Anonyma alkoholister är en gemenskap av män och kvinnor som delar sina erfarenheter, styrka
och hopp med varandra för att lösa sitt gemensamma problem och hjälpa andra att tillfriskna från
alkoholism.

GOOGLE MAPS

Det enda kravet för medlemskap är en önskan att sluta dricka.
Det finns inga inträdes– eller medlemsavgifter för medlemskap i AA;
Vi är självförsörjande genom egna bidrag.
AA har inte anknytning till någon sekt, samfund, politisk idé, organisation eller institution;
Vill inte engagera sig i någon kontrovers, varken stöder eller motsätter sig något annat.
Vårt främsta syfte är att förbli nyktra och hjälpa andra alkoholister att uppnå nykterhet.
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KRISTINEHOVSGATAN 2
SWISH 123 167 9372

Dagsprogram
Tid
09:00-09:25

Diedrichsonska salen

Matsalen

Kabinettet

Kristinasalen

Malmgårdsrummet

FIKA

09:30-09:50

10:00-11:00

Röda rummet

Välkomstmöte med praktiska detaljer för dagen i Kristinasalen i huvudbyggnaden

Acceptans

Självömkan och självupptagenhet

Rädsla

Tradition 3
Det enda villkoret

Al-Anon

Kafé

Tradition 5
För det vidare

Al-Anon

Kafé

Tradition 12
Anonymiteten

Al-Anon

YP Al-Anon

FIKA
11:30-12:30

Tålamod

Återfall

Harm/ilska/irritation

12:30-13:30
13:30-14:30

LUNCH
Ärlighet, villighet och
ett öppet sinnelag

Högmod/ödmjukhet

Förlåtelse/gottgörelse

14:30-15:00

FIKA

15:00-16:00

Avslutande gemensamt tacksamhetsmöte i Kristinasalen i huvudbyggnaden

Jag är ansvarig …
Närhelst, varhelst någon ber om hjälp vill jag att AA alltid ska finnas till hands, och för det är jag ansvarig
(Torontodeklarationen – huvudtemat vid

AA:s 35-årsjubileum i Toronto, 1965, kallas också Ansvarighetsdeklarationen.)
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