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Aktiviteter siden sidst:
Folkemødet på Bornholm
LIV deltog igen i 2019 i Folkemødet. Vi holdt åbne møder i medborgerhuset midt i Folkemødebyen, hvor
vi har vores base. Her kom der venner fra tidligere år, blandt andet en kvinde (pårørende), som nu kunne
fortælle, at hendes mand er blevet præsenteret for AA’s løsning. Lidt af en solstrålehistorie. Hun havde
glædet sig til at komme tilbage og takke os.
Åbne AA-møder med gamle og nye venner
Der kom også nye folk til møderne. Vi er typisk omkring 10-15 personer eller færre, hvoraf de ca. 5 er os
fra LIV. Ud over møderne, holder vi pop-up-stand hver dag, hvor vi er ude at tale med kvinden og
manden på gaden. Det bliver til utallige samtaler med folk, der får en eller flere AA-brochurer i hånden.
Vigtige samtaler ansigt til ansigt
Disse samtaler er en af de store styrker ved Folkemøde-deltagelsen. De giver en god eksponering, og
samtalerne falder på et tørt sted. Det kan ikke tælles, hvor mange gange vi har talt med pårørende og
professionelle, som har rigtig meget brug for at snakke om alkoholisme.
TV-interview i torden og lynild
I 2019 var vi igen på TV. TV2 Bornholm interviewede 2 af os, som stod med ryggen til kameraet, så vi
kunne være anonyme. Det var midt under et skybrud, så journalisten havde sydvest og regnfrakke på,
men vi hårdføre ædru alkoholikere stod i bare arme og fremviste vores t-shirts med sloganet: ”Jeg er
alkoholiker” skrevet på maven og ”Men jeg drikker ikke længere” på ryggen. Den ene af os, havde vendt
t-shirten om, så seerne fik begge tekster med. Der var regulært mudderskred under scenen, og lynene
slog ned i skibsmasterne i Allinge Havn få meter fra os, så der blev virkelig risikeret noget for at få
budskabet ud.
AA’s hjemmeside
LIV deltager også i arbejdet omkring AA’s nye hjemmeside. Formanden for LIV er med i det nye
hjemmeside-udvalg. I skrivende stund arbejder vi på at planlægge, hvordan indholdet skal struktureres,
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og vi har hyret en webdesigner, som vil lave designet færdigt. I udvalget har vi mandet op på stærke og
erfarne kræfter fra Region Nordjylland, der bidrager med ekspertise i Wordpress.
Besøg i arresten, hos embedslægen, på herberger og uddannelsesinstitutioner
I løbet af året foregår der en masse, konkret informationsarbejde, når folk med tilknytning til LIV og
regionernes informationsudvalg tager ud i marken og informerer om AA’s budskab.
Især i Region Midt er der rig aktivitet, ikke mindst båret frem af regionsrepræsentanten og alle de øvrige
involverede i regionen. Der bliver informeret i arresten, hos politiet, hos embedslægen, på universitetet
og utallige andre steder, og informationsarbejdet er særdeles levende.
I Region Storkøbenhavn er der også en del aktivitet, primært funderet i regionens informationsudvalg.
Prins Henriks Skole har hvert år unge ædru alkoholikere på besøg hver dag i deres trivselsuge om
efteråret. Der er besøg på produktionsskoler, uddannelsesinstitutioner, herberger, og vi taler jævnligt
med skoleelever og presse.
Både Region Øst og Region Nordsjælland har afholdt informationsseminarer og taget initiativ til rammer,
som skal iværksætte et mere levende arbejde med informationsbesøg og foredrag.
I Region Syd, hvor der ikke er en regionsrepræsentant i LIV, har vi et netværk af dygtige og service-villige
foredragsholdere (dem findes der i alle regionerne både i og uden for LIV), som bliver kaldt ud igen og
igen, fordi modtagerne er så glade for at have besøg af dem.
Stor tak til alle informanter
I denne forbindelse sender vi fra LIV en stor, taknemmelig krammer afsted til alle de AA’ere, som er
involveret i informationsarbejde.
Som Dr. Bob sagde, kan man bryde anonymitetsprincippet på to måder: Ved at optræde ikke-anonymt i
medierne, og ved at være så usynlig, at den lidende alkoholiker ikke kan finde os.
Tak til alle AA’ere, der tager ud på pædagogseminarer, Sosu-skoler, folkeskoler, væresteder, messer,
byfester og mange andre steder og informerer offentligheden om AA. Tak til alle, der stiller op som
case-personer, når pressen ringer. I laver livsvigtig service for den lidende alkoholiker.
Informationsarbejde adskiller sig fra 12-trinsarbejde i en væsentlig forstand: Når målgruppen er
offentligheden og ikke en nykommer i AA, handler det ikke om at skabe genkendelse. Når vi taler med en
lidende, spejler vi lighedspunkterne i vores livshistorier.
Det kan vi ikke på samme måde med offentligheden. Folk, som ikke selv har lidt nederlag til alkohol på
den gennemgribende og magtesløse måde, vi har, forstår det ikke. Det hverken kan eller skal vi kræve af
dem. Men de kan sagtens sætte sig ind i, at det må være hårdt, og de bliver grebet af vores stærke
historier.
Derfor betyder det uendelig meget at fortælle sin historie til ikke-alkoholikere, som får viden om
alkoholisme, både sygdom og løsning, og kan være med til at flere finder vejen til vores møder.
Vi opfordrer til, at flere går med i informationsarbejdet. Tidligere i AA’s historie var det normalt at have
et informationsudvalg eller en informationsansvarlig i en AA-gruppe. I dag har regionerne typisk
informationsudvalg, hvor man kan deltage i arbejdet med at udbrede kendskabet til AA.
Hvordan gør man det? Fremgangsmåden er beskrevet i informationshåndbogen på hjemmesiden, som vi
kun kan opfordre alle til at lade sig inspirere af.

Planlægger at arbejde med:
Side 2 af 3

AA’s hjemmeside
Arbejdet med hjemmesiden fortsætter, og LIV deltager i arbejdet, primært repræsenteret via
formanden. Der foreligger et stort arbejde med at producere nyt indhold til hjemmesiden og redigere
det eksisterende. Her tænker vi både på tekst, billeder, grafik og video.
Folkemødet
Vi har stadig lyst til og mod på at deltage i Folkemødet på Bornholm, og det kræver en del arbejde dels
med den praktiske planlægning og dels med at strikke et opmærksomheds- og dialogskabende program
sammen til weekendens åbne AA-møder og events rundt på folkemødepladsen.
Som tidligere nævnt taler vi især med kvinden og manden på gaden, når vi er på Bornholm. Det skal vi
blive ved med at være gode til, men vi vil også gerne i kontakt med virksomheder, organisationer,
myndigheder osv. Det kræver en del mere forberedelse og benarbejde op til Folkemødet og bagefter,
når vi kommer hjem med vores nye kontakter og venner. Men det er et vigtigt arbejde, ikke mindst i
forhold til LIV’s kommissorium, som taler om at skabe dialog med forskellige interessenter.

Kontaktoplysninger til LIV
LIV kontaktoplysninger: aa.dk.liv@gmail.com eller kontakt@anonyme-alkoholikere.dk eller til formanden
på telefonnumer 53161658.

Den 2. januar 2020

For udvalget: Ane S., formand for LIV
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