
 

 

Nyhedsbrev december 2014  

I går tændte vi det første lys i adventskransen. Det er advent, en tid til forventning, en tid hvor lyset skinner i mørket, en 

tid hvor vi ser frem i forventning til gudsrigets komme – gudsriget som både er her hos os, og som kommer! For mange 

bliver erfaringerne i retræten en erfaring med at vente. At vente i stilhed, at være i forventning, at møde sine længsler, 

og der finde ind til det, som betyder noget – hvad er det, der er værd at vente på? Ofte rummer stilheden et mødested 

der giver os del i det levende vand, som Jesus siger, han er kommet for at give – men ofte skabes der også en længsel – 

et håb – og en tørst for mere: ”Som hjorten skriger ved det udtørrede vandløb, sådan skriger min sjæl efter dig, Gud”! 

Salme 42: 2. Må adventstidens venten – give rum for vore dybeste længsler, må vi smage det levende vand og få en 

tørst for mere! 

Fyldt efterår 

Her på Ådalen har vi i denne uge årets sidste 2 retræter.  Det giver os selv mulighed for tid til refleksion her op til jul. Vi 

må indrømme, at efteråret har været en travl tid for os. Vi har haft rigtig mange arrangementer i kalenderen. Mere end 

vi har kunnet klare ved hjælp af vores frivillige, og har derfor måttet købe os til både rengørings- og køkkenhjælp. Når vi 

kigger frem mod 2015 er vi på udkig efter en model, hvor Johannes og jeg kan blive mere aflastet i forhold til det 

praktiske arbejde. 

Årsprogram 2015 

Årsprogrammet for 2015 er klar både i trykt format og på hjemmesiden. Vi vil meget gerne udsende programmer til Jer, 

som har mulighed for at ligge dem frem i Jeres kirke eller andre steder, hvor I måtte se det kunne være relevant. Vi 

bruger ikke midler på markedsføring i øvrigt, vi oplever at folk, der har været her snakker godt om stedet og anbefaler 

det til andre. Vi har fået trykt 2000 eksemplarer, dem må i meget gerne hjælpe os af med! 

Retræte med Ulla Käll 

Igen i februar fra  d. 6.-8. har vi inviteret Ulla Käll til at lede en weekend retræte. Ulla er svensk, men bosat i Norge og 

uddannet klassisk guitarist og en meget erfaren retræteleder. De som oplevede hende sidste år var meget begejstret. 

Hun bruger guitaren i retræten kombineret med sange og digte, som har dybde og efterklang.  Hun har en helt særlig 

gave til at formidle et mødested mellem dig og Gud. Temaet for denne retræte er ”Musik som døråbner til liv og 

helhed”. 

8 dages individuel vejledte retræter 

Vi ønsker at fremme kendskabet til de individuel vejledte retræter efter den ignatianske tradition. Lene Suh Nicolaisen 

vil lede en 8 dages retræte både i marts og november næste år. Lene er Cand. Theol og har erfaring med at lede 

længerevarende retræter fra bl. a. Canada.  

Renovering af køkken 

Vi håber stadig på at få fondsmidler til dækning af udgifterne til renovering af vores køkken. Til sommer lukker vi i 2 

måneder i perioden 15. juni – 15. august for at renovere køkkenet. Køkkenet blev ikke renoveret ved den store 

ombygning i opstarten, men behovet for dette presser sig på nu. 

Forbøn 

Tak for alle Jer, der husker os i Jeres bønner. To konkrete behov at bede om er: 

- At de rette mennesker til hjælp på Ådalen må dukke op. 

- At penge til renovering af køkkenet må blive frigjort (400.000kr.) 

 



 

Tak til Jer trofaste givere som hver måned har givet en gave som hjælp til dækning af forstanderparrets løn. 

Tak til alle de frivillige, som har hjulpet med alt det praktiske i form af rengøring, køkkenhjælp og regnskab. 

 

Kærlig hilsen 

Johannes og Heidi Pedersen 


