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Aukštaitijos
regionas

„Tau reikės... pirmiausia – saulės šviesos, nes niekas 2017 metų
neauga tamsoje. Meditacija yra pirmas žingsnis į
Lapkritis
saulę.“			
(„Kaip tai mato Bilas“, p. 10) Nr.11

Sveiki, mielieji, net ir pačiu tamsiausiu metų laiku mes ieškome šviesos ir šilumos vienas kito širdyje, tad susitikime Sudeikiuose žiemos stovykloje, kuri truks net 4 dienas. Kalbėkimės tarpusavyje, o su mumis galite susisiekti aaar.naujienlaiskis@gmail.com. Labai laukiame jūsų atsiliepimų,
pamąstymų, citatų ir skelbimų, kuriais norėtumėte pasidalinti su kitais.
Naujienlaiškio redakcija

2017 m. gruodis. Kas vyks?

Gruodžio 9 d. Raseinių AA grupė „Rasa“
kviečia į grupės 23 metų jubiliejų.

12.00–13.00 val. vyks atviras AA susirinkimas, 15.00–17.00
val. – uždari AA susirinkimai, o nuo 17.30 val. – vakaronė.
Adresas: Muziejaus g. 8, Raseiniai. Tel. pasiteirauti: 8 612
67713 (Redas) ir 8 613 57254 (Albertas).

Gruodžio 9 d. 11.00 val. Vilniuje vyks AA
Aukštaitijos regiono visuotinis susirinkimas.

Adresas: Žirmūnų g. 1E-311, III aukštas (AA grupės „Pagrindinis tikslas“ patalpose). Susirinkime kviečiame dalyvauti visus AR tarnautojus, AR grupių atstovus ir kiekvieną, kuriam
tai svarbu. Numatoma dienotvarkė:
• LAAT konferencijos delegatų ataskaitos;
• LAAT patikėtinio Vytauto ataskaita;
• Aukštaitijos regiono tarnautojų ataskaitos;
• Aukštaitijos regiono grupių reikalai;
• Žiemos stovyklos reikalai;
• kiti einamieji reikalai.

ŽIEMOS STOVYKLA!
2018 m. sausio 4–7 dienomis organi-

zuojama kasmetinė AA Aukštaitijos regiono žiemos stovykla tema „Dvasinių pasikeitimų rezultatai taikant AA programą“.

• DĖMESIO: STOVYKLA VYKS NAUJOJE VIETOJE –
Utenos rajone, Sudeikiuose (prie Alaušo ežero).
• Daugiau informacijos apie stovyklą
tel. 8 672 49226 (Virgis).

AA Aukštaitijos regionas kviečia visus, norinčius ir galinčius
prisidėti prie žinios perdavimo bei kitų tarnavimo veiklų.
Visada esate labai laukiami!
Viešosios informacijos komitetas: +370 627 67 288
Vidaus ryšių komitetas: +370 687 87 826

2017 m. lapkričio ATSPINDŽIAI

Lapkričio 11 d. AA Latvijoje šventė 29 metų

jubiliejų

J

au tapo tradicija kasmet lapkričio pradžioje vykti į Latviją, į Latvijos AA jubiliejų, kuris kiekvienais metais vyksta skirtinguose
miestuose. Šiemet šventė vyko Rygoje. Latvija visuomet pasitinka
šiltai, o mūsų iš Lietuvos ir atvyksta labai daug – daugiau nei iš kitur. Smagu susitikti su bičiuliais, tapome labai artimi, sakyčiau, tikrais draugais. Kitais metais Latvijos AA švęs 30 metų jubiliejų, kuriame, jei Dievas duos, būtinai dalyvausime.

(Elžbieta, AA grupė „12“)

Lapkričio 10–12 dienomis vyko Lenkijos AA

tarnybos konferencija

K

onferencijoje aktualius klausimus sprendė beveik 100 AA narių
iš Lenkijos – konferencijos delegatai, patikėtiniai. Konferencijoje taip pat dalyvavo 19 AA narių, suvažiavusių iš 12-os valstybių.
Iš Lietuvos važiavome dviese. Didžiulį įspūdį paliko konferencijos
organizacija. Jautėsi Lenkijos AA vienybė ir susitelkimas ties pagrindiniu AA tikslu. Lenkai labai maloniai pasirūpino atvykusiais
užsieniečiais, mes jautėmės ne tik konferencijos stebėtojais, bet ir
dalyviais. Šių metų Lenkijos AA konferencijos tema buvo „Tarnavimas – dėkingumo išraiška“. Vienas susirinkimas buvo skirtas pasidalinimui patirtimi šia tema. Į temą įvedė šių metų konferencijos pirmininkas Leslaw. Po trumpo įvado pasidalinti savo patirtimi
galėjo visi konferencijos dalyviai. Užsienio svečiai pasidalinti savo
patirtimi šiųmetės konferencijos tema buvo pakviesti atskirame
susirinkime, kuriame dalyvavo Lenkijos AA Patikėtinių tarybos nariai. Dar vienas susirinkimas buvo pavadintas „Atviru forumu“. Čia
konferencijos dalyviai galėjo laisvai išsakyti savo nuomones jiems
rūpimais klausimais. Esu labai dėkingas, kad galėjau sudalyvauti
trijų dienų renginyje, persmelktame pačios tikriausios AA dvasios.
Tai buvo pirmas mano tarptautinis AA renginys, tikiuosi, kad ne
paskutinis. Buvo labai smagu stebėti daugybę žmonių visa širdimi atsidėjusių AA veiklai. Susipažinau ne tik su Lenkijos, bet ir Latvijos, Didžiosios Britanijos, Moldovos, Baltarusijos, Bulgarijos AA
nariais. Lenkijos AA nemažai dėmesio skiria tarptautiniam bendradarbiavimui, globoja užsienio valstybių AA draugijas ir stengiasi pati iš jų pasisemti patirties.
(Balys, AA grupė „12“)

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

