Naujienlaiškis
Aukštaitijos
regionas

„AA nėra verkšlenimas dėl savo ydų, tai triūsas pa- 2017 metų
sitaisyti. AA nėra atgailavimas – tai išsigelbėjimas.“ spalis
(Kasdieniniai apmąstymai, p. 154) Nr.10

Sveiki, mielieji, net jeigu kartais (ar dažnai) norisi paverkšlenti ir paatgailauti – nepamirškime,
kad kiekvieną dieną vis iš naujo galima imtis triūso pasitaisyti. Tiek, kiek reikės. Kalbėkimės tarpusavyje, o su mumis galite susisiekti aaar.naujienlaiskis@gmail.com. Labai laukiame jūsų atsiliepimų, pamąstymų, skelbimų ir citatų, kuriomis norėtumėt pasidalinti su kitais.
Naujienlaiškio redakcija

2017 m. lapkritis. Kas vyks?

Lapkričio 11 d. AA LATVIJOJE minės 29 METŲ
SUKAKTĮ ir kviečia į jubiliejinius atvirus bei uždarus su-

sirinkimus, kurie vyks nuo 15.00 iki 24.00. Jubiliejaus tema
„AA vienybė – tai mūsų stiprybė“. Bus organizuojami Al-Anon,
uždari vyrų ir moterų bei kiti susirinkimai. Adresas: „Baloži“ kultūros namai, Skolas g. 4, Baloži. Kontaktai pasiteirauti:
+371-22017831 (Ilze), kikerina@inbox.lv.

Atviras AA susirinkimas Marijampolėje. AA grupei „Tikslas“ – 2 metai.

Nuo 11.00 atviras AA susirinkimas, nuo 14.00 – uždaras, o
nuo 16.00 – vakarėlis. Adresas: P. Armino g. 2 (Marijampolės
dramos teatras). Informacija telefonu +370 631 91695.

Lapkričio 25–26 d. vyks Lietuvos AA Tarny-

bos konferencija. Adresas: Birutės g. 21, Birštonas. Kon-

ferencijos pradžia 10 val. Delegatų registravimas nuo 9 val.

KONFERENCIJOS ATMINTINĖ:
• Išstudijuoti konferencijos darbotvarkę ir dalykinę medžiagą.
• Konferencijos klausimus aptarti grupėje, intergrupėje, regione.
• Su savimi turėti „AA Tarnavimo žinyną“.
• Būti sveikam, blaiviam ir geros nuotaikos.

Gruodžio 2 d. nuo 11 val. Vilniuje vyks Aukštaitijos regiono tarnybos organizuojamas pasidalinimo AA patirtimi seminaras tema: „Anonimiš-

kumas ir jo ribos. Skirtumas tarp asmeninės nuomonės ir
agitacijos“. Adresas Ševčenkos g. 31 (Lietuvos edukologijos
universiteto II-se rūmuose). Seminare patirtimi dalinsis pranešėjai iš Lenkijos bei Lietuvos, bus klausimų ir atsakymų dalis, diskusijos.
Išsamesnė informacija artimiausiu metu www.aaar.lt

AA Aukštaitijos regionas kviečia visus, norinčius ir galinčius
prisidėti prie žinios perdavimo bei kitų tarnavimo veiklų.
Visada esate labai laukiami!
Viešosios informacijos komitetas: +370 626 67 288
Vidaus ryšių komitetas: +370 687 87 826

2017 m. spalio ATSPINDŽIAI

Spalio 22 d. įvyko AA Aukštaitijos regiono ataskaitinis–rinkiminis susirinkimas

AA Aukštaitijos regiono pirmininko ataskaita:
Per pastaruosius metus devynis kartus rinkomės i Aukštaitijos regiono visuotinius
susirinkimus. Klausėme tarnautojų veiklos ataskaitų, svarstėm ir aptarinėjom regiono einamuosius reikalus, nagrinėjom ir sprendėm iškilusias problemas. Džiugina,
kad beveik visa darbinė veikla persikėlė i komitetus ir ten sėkmingai vystoma. Tos
veiklos rezultatai – per metus įvykę visi iš anksto suplanuoti renginiai, tarp kurių dvi
stovyklos – žiemos ir vasaros, du seminarai – vienas jau surengtas, antrasis suplanuotas ir, viliuosi, sėkmingai įvyksiantis.
Kas, mano akimis, svarbesnio vyko per šiuos metus:

• Vilniuje surengtas gausus ir atsinaujinęs renginys „Dėkingumo diena“.

• Šaunus pasidalinimo patirtimi seminaras. Naudinga Lenkijos AA narių patirtis su
nešališku, profesionaliu vertimu i sklandžią ir gražią lietuvių kalbą.

• Draugiški ir konstruktyvūs debatai dėl žinios skleidimo Vilniaus priklausomybių
ligų centre. Džiugina, kad vadovaujantis geranoriškumu, pasiektas susitarimas,
tenkinantis visas Vilniaus grupes, neišskiriant nė vienos. Tai nebūtų įmanoma be
gerai koordinuoto, puikaus Viešosios informacijos komiteto darbo. Grupės pradėjo
komiteto veikla pasitikėti ir vertinti jos naudą platesniame kontekste, neapsiribojant tik savo grupės interesais.
• Regiono grupių atstovų suvažiavimas. Pirmas blynas neprisvilo. Vyravo puiki AA
dvasia. Pilniau, atviriau, realistiškiau pamatėme regiono grupių padėtį. Pagal tai
galima kurti tolimesnę Aukštaitijos regiono tarnavimo strategiją, kokybiškiau tarnauti grupių interesams.
Ačiū kad pakentėte mane visus ketverius metus.

(Algis, buvęs AA AR pirmininkas, AA grupė „12“)

Spalio 23 d. AA grupė „Versmė“ šventė 24 metų
įkūrimo sukaktį
Atsiliepimas:

V

ilniaus AA grupė „Versmė“ įkūrimo 24-ąsias metines paminėjo kukliai –
vyko uždaras šventinis susirinkimas. Džiugu buvo susitikti su grupės įkūrėjais, kurie papasakojo apie savo gyvenimą, kelią į AA draugiją, apie grupės įkūrimą ir pirmuosius susirinkimus, išklausyti kitus susirinkimo dalyvius.
Visuose pasisakymuose buvo dėkojama už dar vieną „šansą“ gyventi, už galimybę gyventi su visiškai nauja gyvenimo kokybe, už AA draugijoje ir grupėje sutiktų žmonių patarimus ir šiltus žodžius, už atrastą Dievą. Nuoširdūs
džiaugsmingi pokalbiai vyko ir prie tradicinio proginio šventinio torto. Jaučiuosi laimingas, kad esu AA draugijos narys ir, pagal galimybes tarnaudamas, galiu išreikšti savo dėkingumą.“
(Vytautas, AA grupė „Versmė“)

Daugiau informacijos apie renginius ir veiklas AA Aukštaitijos regione rasite tinklapyje www.aaar.lt
Visos Lietuvos AA naujienas ir aktualią informaciją – www.aalietuvoje.org

