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"Vores bog er kun ment som forslag. Vi erkender, at vi ved så lidt. Gud vil bestandig
afsløre mere for dig og for os. Spørg Ham i din morgenmeditation, hvad du hver dag kan gøre for
den, der stadig lider. Du vil få svar, hvis du har orden i dit eget hus. Men naturligvis kan du ikke
give noget, du ikke har. Sørg for, at dit forhold til Ham er det rette, og store ting vil hænde for
dig og utallige andre. Dette er den store virkelighed for os.
Forlad dig på Gud – sådan som du opfatter Gud. Erkend dine fejl til Ham og til dine
fæller. Rens ud i fortidens ødelæggelser. Giv villigt af, hvad du får, og slut dig sammen med os. Vi
skal være med dig i det åndelige fællesskab, og du vil helt sikkert møde nogle af os, efterhånden
som du træder din vej mod en lykkelig fremtid.
Må Gud velsigne dig og bevare dig – indtil da.”
Store Bog Gruppen praktiserer at tilbyde en 24-timers mønt til enhver, som ønsker at
begynde rejsen mod ædruelighed. Ved at modtage mønten indikerer man et ønske om at holde
op med drikke for altid. Det gør vi ved at holde os ædru én dag ad gangen. Er der nogen, som
ønsker at begynde deres rejse nu?
Hvis du er ny i gruppen, har vi en kuvert med oplysninger om AA, denne gruppe samt
telefonnumre til andre af gruppens medlemmer.
Endvidere kan vi tilbyde et basismøde. Det er en glimrende introduktion til, hvad
Anonyme Alkoholikere og denne gruppe handler om; frihed fra alkoholisme ved at antage og
praktisere de tolv trin, som de er blevet givet os.
Hvis du allerede er medlem og har ændret adresse, telefonnummer eller mærkedag, så
opdatér oplysningerne og giv dem til mødelederen.
(Send kurven rundt)
Syvende tradition siger, at hver AA-gruppe bør klare sig selv økonomisk. Hvis dette er dit
første møde i Anonyme Alkoholikere, er du vores gæst. Vi er glade for, at du er her og håber, at
du vil komme tilbage og blive en del af vores liv.
(Tjek “Meddelelsesfolderen” for meddelelser)
Vi vil afslutte mødet med Sindsrobønnen:
Gud giv mig sindsro til
at acceptere de ting, jeg ikke kan ændre,
mod til at ændre de ting, jeg kan,
og visdom til at se forskellen.

