
   
       Mødet bør forberedes grundigt ved bl.a. at læse
       folderen .”At tale ved møder udenfor AA.” og her
        især side 13....
        Det kan aftales at en eller to AAére fortæller kort 
        om deres vej til AA .
        Det må forud aftales hvem, der orienterer om AA    
       og hvor længe.
       Der bør fremlægges eksemplarer af vore pjecer
       og litteratur til salg - samt gratis foldere og ny
       reviderede mødelister til uddeling.   
    Informationsmateriale:
       Særligt materiale til informationsarbejdet kan
       rekvireres hos informationsudvalget i gruppens
       region. Samt købes i AAs´ litteratursalg på vort  
       Hovedservicekontor - gratis pjecer og brochurer
       rekvireres samme sted.
       Før man går ud i informationsarbejde kan det
      anbefales at have forberedt sig grundigt ved 
      at læse følgende: 
      AA´s basis litteratur - pjecen ”Anonymitet”    
        og”AA gruppen -hvor det alt sammen begynder”
        samt Folderen ”At tale ved møder udenfor AA.”
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Det er grundlæggende for en AA gruppe
     at bringe budskabet videre ved at:
   
     Møder afholdes som annonceret i AA´s mødeliste.
      At der til hvert møde er gruppemedlemmer, der
      tager ansvar for at gruppen fungerer.
      Her tænkes på posterne: mødeleder, kaffemand m/k,
       kasserer, og ansvarlige for oprydning. 
     Herudover kan gruppen iværksætte mange
      forskellige aktiviteter, som især sigter på at
      bringe budskabet videre.
     Fremlægning af foldere:
      Forslag til hvor foldere kan tilbydes:
      Læger, biblioteker, apoteker, politi, socialkontor,
      præster, menighedsråd og kirken, virksomheder,
      A - kasser og fagforeninger, alkoholambulatorier
      Generelt anbefales følgende foldere:
      AA og samfundet - Er AA noget for dig - 
        - Er der en alkoholiker i dit liv?
      Specielt til læger findes nu ”lægekuverten.”
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     Åbne AA møder:

      Afholdes i de fleste AA grupper, med varierende.   
      interval. Det fremgår af mødelisten.
      Ved åbne møder er ikke alkoholikere velkomne og
      og der kan inviteres hertil - ved omtale i lokalavis,    
      annoncering ved flyers bl.a. på diverse opslagstavler
      i supermarkeder og foreninger.
      Erfaringer viser at personlige invitationer kan
      være meget effektive.
     Informationsmøde om AA:
      Er et åbent møde, hvor særlige grupper i det lokale
      område inviteres. Det kan være læger, politikere
      socialforvaltningspersonale, menighedsråd m. v.
      Skriftlig invitation bør sendes til målgruppen eller
      målgrupperne. Det kan være en bred invitation som
      ved åbne AA møder. 
      Det holdes ikke som et almindeligt åbent AA møde, 
      men der lægges vægt på information om AA og
      der opfordres til at stille spørgsmål.
      Ud over information om AA er der ved disse møder
      god lejlighed til at ændre på fordomme om AA og 
      fortælle om vores opfattelse af alkoholisme.
      Læg vægt på at spørgsmål og indlæg primært 
      komme fra gæsterne. Gør opmærksom på at ingen    
      taler for AA som helhed, kun af egen erfaring. 
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