
Herningholmsskolen 
Sjællandsgade 86 
7400 Herning

Åben:
fredag 22. sept. kl 18 -
søndag 24. sept. kl 14

AA Landsmøde 2017
AA FestivalAA Festival
En hel weekend med andre AA’ere fra Danmark!

 

møder
speaks
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festmiddag, stand-up, live koncert og dans

AA 

...et fællesskab af mirakler

Se meget mere om landsmøde, priser og programdetaljer 

på hjemmesiden landsmode.dkaa.dk
tag foto eller  gå på hjemmesiden med QR koden

-del meget gerne dette videre  til AA’ere
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lysmøder - filmcafé
samvær og AA snak 

meditation - dans - gåtur
møder for andre 12 trins fællesskaber

måltider og masser af kaffe
festival Café med hygge

Kom frit. Mødedeltagelse er gratis, hatten går rundt til frivillige bidrag!
         Måltider, overnatning og festaften bestilles og betales på hjemmesiden

Overnatning: Du kan lave bootcamp på skolen eller overnatte ude i byen
Der er fine forbindelser til Herning både med bil og offentlig transport.
Tag en nykommer og dine AA venner under armen og kør sammen
Der er også møder for pårørende, de er velkomne 



Find HerningAdresse for landsmødet er: 
Herningsholmskolen
Sjællandsgade 86
7400 Herning

Rejsetider ifølge google

Herning er kendt 
fra mange store be-
givenheder i bl.a. 
boxen. Herning kan 
tilbyde rigtig mange 
overnatningsmu-
ligheder for enhver 
pengepung(vi har rab-
ataftaler - se www).Det er 
også muligt at over-
natte på skolen, hvis 
du medbriger udstyr 
til det.
Skolen ligger ca 1,5 
km fra banegården og 
der er gode indkøbs 
muligheder i nær- 
heden

Fra rådhuspladsen i København:
Med bil 3 timer og 7 minutter - Med tog: 3 timer 29 minutter 

Andre muligheder:
Med fly til Billund eller Karup
Billigbusser til Herning kan man finde fra mange steder i DK

Fra banegårdspaldsen i Aarhus:
Med bil 1 timer og 1 minutter - Med tog: 1 timer 16 minutter 

Fra banegårdspaldsen i Odense:
Med bil 1 timer og 33 minutter - Med tog: 2 timer 6 minutter 


