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regionas

„Panaudoję savo troškimą kaip raktą durims atidaryti ir
truputėlį jas pravėrę, supratome, kad dabar visada galėsime
jas atidaryti, vis plačiau ir plačiau.“
(Dvylika žingsnių ir dvylika tradicijų, p. 35)

2017 metų
Kovas

Nr.3

Sveiki. Ar jau suplanavote vasaros atostogas? Stovykla Šventojoje šiais metais birželio 23 – liepos 2 d. Registracija poilsiavietėje „Energetikas“ prasidėjo. Registruokitės telefonu 8 611 25095. Susitiksime prie jūros!
O šiame numeryje dalinamės gausiais įspūdžiais iš Aukštaitijos regiono grupių suvažiavimo. Ir, kaip visuomet, primename, kad savo pasiūlymus, įžvalgas, atsiliepimus, mintis bei pasisakymus dėl naujienlaiškio galite
siųsti el. paštu: aaar.naujienlaiskis@gmail.com 					
Naujienlaiškio redakcija

2017 m. Balandis. Kas vyks?

Balandžio 3–7 d.

AA susirinkimai Baltriškėse.

Zarasų raj., Baltriškių km., organizuojama stovykla, kurios
metu AA grupėje „Baltriškės“ vyks uždari AA susirinkimai 2, 3, 4, 5 ir 11 žingsnių tema. Informacija ir registracija telefonais: 8 685 64037 (Inga), 8 672 49226 (Virgis) ir
8 699 97479 (Algis).

Balandžio 8–9 d.

Panevėžyje vyks Lietuvos AA grupių suvažiavimas.

Suvažiavimo tikslas – priminti apie AA grupių svarbą
draugijos egzistavimui. Renginio programą rasite www.
aaar.lt Daugiau informacijos: 8 680 44122 (Kęstutis), 8
652 31873 (Renatas), 8 687 33428 (Gintaras).

Balandžio 22 d., šeštadienį, Marijampo-

lės AA grupė „Vienybė“ švenčia 22 metų jubiliejų.

12.00 – atviras AA susirinkimas, 15.00 – uždaras AA susirinkimas ir vakaronė nuo 17.00. Adresas: J. Basanavičiaus
aikštė 1, Marijampolė (savivaldybės salė).

Kiti artėjantys renginiai.
Birželio 3 d. DĖKINGUMO DIENA.

Edukologijos universiteto II rūmai (T. Ševčenkos g. 31, Vilnius). Nuo 11.00 iki 18.00 val. vyks atviri AA susirinkimai,
kurių metu savo patirtimi dalinsis AA nariai iš Lietuvos ir
užsienio šalių. Atviruose susirinkimuose kviečiami dalyvauti visi besidomintys AA judėjimu: alkoholikų artimieji,
žmonos, vyrai, seserys, spaudos atstovai ir kt. Registracijos mokestis – 3 Eur. Tel. pasiteirauti: 8 682 42709

AA Aukštaitijos regiono Viešų jų ir Vidaus ryšių komitetai labai
laukia visų norinčių ir galinčių prisidėti prie žinios perdavimo bei
kitų tarnavimo veiklų. Jūs visi esate laukiami.
Tel.: 8 626 67 288 (Viešų jų ryšių komitetas),
8 687 87 826 (Vidaus ryšių komitetas).

2017 m. kovo ATSPINDŽIAI
Kovo 11 d. Aukštaitijos regiono grupių suvažiavimas.
Atsiliepimas:

L

abai džiaugiuosi, kad turėjau galimybę dalyvauti suvažiavime. Esu dėkinga už grupių atstovų patirtį. Visada puikiai
jaučiuosi tarp bendraminčių. Mūsų AA grupė „Atgimimas“ eina
tinkama linkme. Dėkoju už naujas idėjas. Šiuo metu turiu globėją, studijuojam žingsnius ir su Dievo bei Jūsų pagalba pradedu naują, laimingą gyvenimą. Mus vienija draugija, bičiulystė ir
supratimas – tai neapsakomai puiku. Ačiū Jums.
(Onutė, AA grupė „Atgimimas“)

Atsiliepimas:

B

uvo ypač smagu, kad Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo
dieną į regiono grupių suvažiavimą sugužėjo bene rekordinis grupių atstovų skaičius – iš viso renginio metu prisistatė
22 grupės. Toks aktyvus dalyvavimas puikiai atspindėjo suvažiavimo pavadinimą „Grupė – AA visumos dalis“. Grupių atstovai trumpai pristatė savo grupės veiklą, pagrindinius iššūkius
ir džiaugsmus. Pasak renginio organizatorių, mums yra nepaprastai svarbu garsiai įsivardinti iššūkius, su kuriais susiduria
grupės, ir drauge ieškoti sprendimų, nes AA stiprybė yra mūsų
vienybėje.
(Aiste S., AA grupė „Moterų“)

Atsiliepimas:

S

uvažiavime dalyvavo tikrai daug grupių atstovų, tai džiugino. Ypač malonu buvo paklausyti mažų grupių atstovų pasisakymų, kai jie nuoširdžiai ir paprastai pasakojo apie tai, kaip
gyvena, kas jiems aktualu, kaip jaučiasi. Žmonės kalbėjo apie
tai, kaip yra, o ne apie tai, kas turėtų ar galėtų būti. Pasidalinimas patirtimi organizuojant veiklą, vedant susirinkimus,
sprendžiant globos klausimus, manau, tikrai davė rezultatų:
žmonės klausė, kvietėsi į svečius, atsirado temų, kurias norėjosi aptarti plačiau. Tai puikus, visapusiškai naudingas renginys,
kuriame – o tai svarbiausia – buvo jaučiama vienybės, meilės ir
tikėjimo dvasia.
(Mindaugas, AA grupė „12“)

Daugiau informacijos apie renginius ir veiklas Aukštaitijos regione galite rasti tinklapyje www.aaar.lt

