
VELKOMMEN 
TIL  

STORE BOG STUDIE GRUPPEN  

Vi kommer os som følge af de trin, vi tager. 
Ikke som følge af de møder, vi deltager i. 

 
Den eneste betingelse for at blive medlem af Store Bog Gruppen i Anonyme Alkoholikere er et 
ØNSKE OM AT HOLDE OP MED AT DRIKKE. Kun du ved, om du har det ønske.  

Denne gruppe har kun et eneste formål, og det er at hjælpe ofre for alkoholisme (alkoholikere) 
til at komme sig af denne dødelige sygdom. Alkoholisme er defineret ved den manglende evne 
til at kontrollere mængden, vi drikker, når vi har taget den første genstand.  

Kronisk (håbløs) alkoholisme defineres som den manglende evne til at håndtere beslutningen 
om ikke at tage den første genstand. Hvis du, når du drikker, har ringe kontrol over mængden du 
drikker, og hvis du har svoret aldrig at drikke igen og har genoptaget drikkeriet, så er du 
sandsynligvis en kronisk alkoholiker eller en alkoholiker af den håbløse type. 

Heldigvis har vi en løsning, og vores løsning har virket på alle, som har fulgt vores anvisninger til 
punkt og prikke. Hvis eller når du beslutter dig for at kalde Store Bog Gruppen din 
”hjemmegruppe”, så udfyld vedlagte medlemskort og giv det til et af vores faste medlemmer. Vi 
vil derefter sætte dit telefonnummer på vores telefonliste, medmindre du foretrækker, at vi 
undlader det. Vi vil også vide, hvornår vi kan fejre din mærkedag (din AA-fødselsdag).  

Det glæder os, at du har mødt os, og vi håber, at du kommer tilbage og bliver en del af vores liv.  

 
Mødetidspunkt: 

Navn på sted og adresse 
Ugedag kl. xx.xx – Store Bog Studie og Basismøde 

 

Du kan kontakte de personer, der findes på nedenstående liste når som helst, du ønsker det. Vi 
bekymrer os oprigtigt for dig, og vi forstår de problemer, du står med, som en der drikker for 
meget, som ingen andre kan. Vi vil gerne hjælpe dig, hvis du vil lade os hjælpe dig. 

 Vi beder dig respektere vores anonymitet, og vi vil bestemt respektere din. 

   
   

Navn på kontakt Telefonnummer E-mailadresse 

 
Jens   20 21 22 23 
Pia   30 31 32 33 
Hans   40 41 42 43 
Susanne  50 51 52 53 
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