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„Dėkingumas turėtų didėti, ne mažėti.“
(„Kaip tai mato Bilas“, p. 29)
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Sveiki, mielieji, ir vėl prasideda AA vasaros renginiai – mūsų laukia daug stovyklų, susitikimų, Dėkingumo diena,
o pats svarbiausias šių metų renginys – AA 30-mečio Lietuvoje minėjimas. Mūsų pirmtakai nuėjo ilgą kelią, esame
dėkingi už galimybę eiti kartu! Ačiū, kad esate kartu ir mus skaitote! Daugiau paskaityti galite www.aaar.lt, 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. birželis. KAS VYKS?

Birželio 30 d. kviečiame į AA Lietuvoje 30-ies

metų jubiliejaus šventę, kuri vyks Palangos sporto rūmuose, adresu Sporto g. 3. Nuo 10 val. – šventės atidarymas ir
šventiniai renginiai, 17 val. – šventinis koncertas.

Liepos 27–29 d.

kviečiame į EURYPAA – jaunų
žmonių, esančių AA, suvažiavimą. Jo tikslas – kasmet susiburti
ir švęsti blaivybę. Šis, jau 9-asis, suvažiavimas šiemet vyks Vilniuje. Laukiame žmonių iš visos Europos ir iš dar toliau. Šiuo
metu jau yra užsiregistravę dalyviai iš 18 šalių. Nėra jokio amžiaus limito, kad dalyvautum EURYPAA. Yra daugybė nuo alkoholizmo kenčiančių žmonių, kurie ieško pagalbos AA, ir
EURYPAA padeda nešti AA sveikimo žinią skirtingo amžiaus alkoholikams. Mes suteikiame galimybę viso pasaulio žmonėms
susiburti ir pasidalinti savo patirtimi, stiprybe ir viltimi. Nesvarbu, ar laikai save AA nariu, ar AA draugu.
Suvažiavimas vyks Menų fabrike LOFTAS, Švitrigailos g. 29.

Jau paskelbti VASAROS
STOVYKLŲ LAIKAI! Kviečiame susitikti:

• AA vasaros stovykloje Šventojoje birželio 22–liepos 1 d. Registracija tel.: +370 611 25095.
• Žemaitijos regiono vasaros stovykloje Pakūtoje liepos 22–29 d.
• Panevėžio regiono vasaros stovykloje liepos 26–29 d. S. Medikienės sodyboje ant Sartų ežero kranto.
• Suvalkijos regiono vasaros stovykloje rugpjūčio 3–5 d. poilsiavietėje „Viktorija“.
• Aukštaitijos regiono stovykloje rugpjūčio 21–26 d. sodyboje „Paštys“.
• Kauno regiono vasaros stovykloje rugpjūčio 24–26 d. kaimo
turizmo sodyboje „Pocynė“.
• Dzūkijos regiono vasaros stovykloje (rugpjūčio 31–rugsėjo 2 d.).

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

2018 m. gegužė. ATSPINDŽIAI
Kai kurie mums svarbūs AA įvykiai neturi aiškių datų – jie vyksta kasdien. Šiame numeryje
apie kasdieninį tarnavimą draugijoje mums
pasakoja dviejų Aukštaitijos regiono komitetų atstovai. Kokia tai veikla? Kokia jos prasmė? Kaip prisijungti? Į šiuos ir kitus klausimus atsako Inga bei Martynas.

AA

Aukštaitijos regiono Vidaus ryšių komiteto veikla labai
įdomi ir daug duodanti mano dvasiniam gyvenimui.
Komitetas palaiko ryšius tarp regiono grupių, skleidžia informaciją apie regiono renginius, dalyvauja seminarų, stovyklų ir kitų renginių organizavime, bendradarbiauja su kitais komitetais. Taip užsimezga naujos pažintys, plečiasi akiratis – ne tik asmeninis, bet
ir AA padangėje. Jei turi truputį energijos ir noro keistis, ateik pas
mus. Man šis komitetas – lyg vienijanti viso AA pasaulio dalelė.
(Inga, Vidaus ryšių komiteto pirmininkė)

K

iekvienai AA grupei be galo svarbus ir brangus yra kiekvienas
naujas narys. Deja, mažai tikėtina, kad grupėje naujokai „atsiras savaime“. Todėl mes turime eiti ir nešti savo patirtį ten, kur yra
kenčiančių alkoholikų: į ligonines, labdaros valgyklas, kalėjimus ir
kitas įstaigas. Be to, turime bendradarbiauti su gydytojais, dvasininkais, pareigūnais ir socialiniais darbuotojais – žmonėmis, kurie taip pat kasdien susiduria su alkoholikais. Ne mažiau svarbus
yra informacijos bei teisingos nuomonės apie AA formavimas visuomenėje – eiliniams žmonėms. Visa šia veikla rūpintis kiekvienai AA
grupei atskirai dažnai per sunku. Todėl tuo Aukštaitijos regione rūpinasi Viešosios informacijos komitetas, kuris yra ne kas kita, o susibūrę, įsipareigoję ir koordinuotai veikiantys visų regiono grupių
aktyvūs nariai – komiteto tarnautojai. Veiklos daug. Norinčių tarnauti visada trūksta. Informacija apie Viešosios informacijos komiteto dalykinius susirinkimus visada skelbiama Aukštaitijos regione.
(Martynas, Viešosios informacijos komiteto pirmininkas)

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

