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regionas

„Toks yra AA atsinaujinimo paradoksas: stiprybė, atsirandanti iš mūsų visiško pralaimėjimo ir silpnumo, ir senojo
gyvenimo praradimas kaip sąlyga atrasti naują.“
(„AA subręsta“, p. 46)

2018 metų

vasaris

Nr.2

Mieli AA nariai ir jų draugai, nors pavasaris dar neskuba ateiti, skelbimuose jau mirga informacija apie įvairias vasaros
stovyklas. Tačiau apie jas kiek vėliau. O kol kas kviečiame į Aukštaitijos regiono grupių suvažiavimą. Taip pat siūlome pasiskaityti, kokius įspūdžius parsiveža mūsų draugai iš kitose šalyse vykstančių renginių, šįkart – iš jubiliejaus Kijeve: pakeliui namo gedo autobusas, keleiviai šalo, bet buvo verta! O mes visada labai laukiame jūsų atsiliepimų, pasiūlymų ir
skelbimų, kuriais norėtumėte pasidalinti su kitais. Rašykite mums aaar.naujienlaiskis@gmail.com
Naujienlaiškio redakcija

2018 M. kovas. KAS VYKS?

2018 m. vasaris. ATSPINDŽIAI

Kovo 10 d. – ANTRASIS AUKŠTAITIJOS REGIO-

Vasario 12 d. AA grupė „Šviesa“ šventė 19 metų

Suvažiavimo vieta: Erfurto g. 3, Vilniuje (AA grupės „Lazdynai“ patalpose). Suvažiavimo tema: „Grupė – AA visumos
dalis“. Suvažiavimo tikslas: Aukštaitijos regiono grupėms
pasidalinti patirtimi ir pabendrauti tarpusavyje. Daugiau informacijos: tel. +370 685 64037 (Inga), el. p. aukstaitija.regionas@gmail.com

Atsiliepimas:

NO GRUPIŲ SUVAŽIAVIMAS Vilniuje.

NUMATOMA DIENOTVARKĖ:

• 10:30 – 11:00 REGISTRACIJA

• 11:00 – 12:15 SUVAŽIAVIMO ATIDARYMAS. GRUPIŲ ATSTOVŲ PASISAKYMAI
• 12:30 – 13:30 GRUPIŲ ATSTOVŲ PASISAKYMAI
• 13:30 – 15:00 PIETŪS

• 15:00 – 16:00 KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI. VISUOTINIS AR
SUSIRINKIMAS

• 16:15 – ... UŽDARAS AA SUSIRINKIMAS „GRUPĖ – AA VISUMOS DALIS“

Kovo 10 d. Šilutės AA grupė „Ateitis“ kviečia

į grupės 24 metų jubiliejų. Adresas: Šilutės seniūnija,

Lietuvininkų g. 17, Šilutė. Registracija nuo 12 val. 13.00–14.00
atviras AA susirinkimas, 15.00–17.00 – uždaras. Nuo 17.30
vakarėlis. Tel. pasiteirauti: +370 633 52673

Kovo 17 d. Klaipėdos AA grupė „Garstyčios

sėkla“ kviečia į grupės 25 metų jubiliejų.

Informacijos ieškokite internete www.aaar.lt Tel. pasiteirauti:
+370 646 39793

KVIEČIAME VISUS, norinčius ir galinčius prisidėti prie
žinios perdavimo bei kitų tarnavimo veiklų. Skambinkite
mums!
Viešosios informacijos komitetas: +370 627 67 288
Vidaus ryšių komitetas: +370 687 87 826
AA LIETUVOJE:
Apie renginius ir veiklas AA Aukštaitijos regione: www.aaar.lt
Visos Lietuvos AA naujienos ir informacija: www.aalietuvoje.org

įkūrimo sukaktį

Į

AA grupės „Šviesa“ 19 metų įkūrimo jubiliejų susirinko grupės
pirmeiviai, keletą metų lankantys grupės nariai, naujokai, dalyviai iš kitų grupių, svečiai. Atvirame susirinkime išgirdome įkvepiančias dviejų grupės narių – moters ir vyro istorijas, kaip tai veikia. Uždarame susirinkime klausėmės grupės įkūrėjų prisiminimų,
dalijomės patirtimi, kaip mūsų gyvenimus pakeitė 12 žingsnių programa. Prie šventinio torto ir kitų vaišių nuoširdžiai bendravome
nepaisant amžiaus, išsilavinimo skirtumų ar blaivybės stažo. Smagu nebūti išskirtiniu, nesuprastu, neįvertintu, o jaustis AA visumos
dalimi bei prisidėti organizuojant renginį nesitikint liaupsių. Esu
dėkingas Dievui, AA draugijai, 12 žingsnių programai ir globėjui už
kardinaliai pasikeitusį gyvenimą“.
(Petras, AA grupė „Šviesa“)

Vasario 24–25 d. Ukrainoje vyko AA įkūrimo Kijeve 29 metų jubiliejus
Atsiliepimas:

V

asario mėnesio pabaigoje lankėmės Ukrainoje, Kijevo AA grupių 29-erių metų jubiliejuje. Kelionė buvo netrumpa, autobusu
važiavo 47 žmonės iš keleto Lietuvos miestų. Iš Vilniaus važiavom
4-iese. Kelionė tikrai įdomi – susipažinome su naujais žmonėmis,
jų istorijomis. Dalinimasis tomis istorijomis vyko keliolika valandų, kol pasiekėm Kijevą. Tai nuostabus miestas! AA renginys vyko
ukrainiečių kalba, ne visus žodžius supratom, bet širdis atsiliepė į
kiekvieną pasisakymą. Teko būti kalbėtoja tarptautiniame seminare „AA be sienų“ kartu su lenku ir Amerikos ukrainiečiu. Labai naudinga patirtis ne tik man, bet ir tiems, kurie dalyvavo. Širdis džiaugėsi susitikus su senais draugais iš Ukrainos – rodos, nesimatėm
metus, bet lyg vakar išsiskyrėm. Kalbos truko iki begalybės. Naujos pažintys, patirtys ir.... jau laikas namo. Paskutiniai Kijevo vaizdai, istoriniai paminklai, lauktuvės. Vėl autobusas, vėl istorijos... Susirinkimai renginyje išliks ilgam!
(Inga ( AA grupė „Lazdynai“) kartu su Virgiu, Elžbieta ir Dalium)

AA PASAULYJE:
Pagrindinė AA svetainė: www.aa.org
AA Europos regiono svetainė: www.alcoholics-anonymous.eu

