Nyhedsbrev november 2015
Adventstid
Advent, for nogen af os er det en tid, hvor mørket og lyset brydes i os og omkring os. Men også en tid med
forventning. ”Vent på Gud! ”Salmistens ord til sin urolige sjæl. ”Vent på Gud!” Måske kan adventstiden få
lov til at blive en tid, hvor vi minder vores sjæl om at vente på Gud – i forventning!
Det folk, der vandrer i mørket, skal se et stort lys,
lyset skinner for dem, der bor i mørkets land!
(Esajas Bog, kapitel 9, vers 1).

Taizé i ord, billeder og sange – åbent aften arrangement på Ådalen
Tirsdag d. 19. januar 2016 kl. 19.00 fortæller to af Ådalens retræteledere Kirsten Ernen Beck og Poul A. Beck
om Taizé, et klosterlignende broderfællesskab. Taizé er især kendt verden over for sine smukke og
meditative Taizé-sange, der går lige til hjertet. To af sangene findes i Den danske Salmebog.
Stedet blev grundlagt under 2. verdenskrig af broder Roger, der begyndte helt alene. I dag besøges den lille
franske landsby hvert år af over 100.000 mennesker - især unge - fra hele verden.
Hvorfor? Hvad kommer så mange unge efter i en tid præget af individualisme og materialisme? ”Mange
unge søger en spiritualitet, men vi tilbyder dem en organisation”, sådan har en kirkeleder udtalt efter et
besøg på stedet. Taizé tilbyder en enkel og hjertenær spiritualitet. Det er måske en del af forklaringen. Kom
og hør mere af fortællingen.
I 2015 fejrede Taizé 75 års jubilæum. I den anledning lavede brødrene en flot billed- kavalkade, der
fortæller hele den gribende historie. Denne aften viser vi billederne, fortæller historien og synger
naturligvis nogle af de bevægende sange. Kirsten og Poul Asger har besøgt Taizé årligt siden 2000 og
oversat to af deres bøger til dansk. I deres retræter indgår ofte Taizé sangene og anden inspiration fra
Taizé. Aftenen afsluttes med kaffe og kage. Fri entré.
Retræter i 2016
Foreningen ådalens retræter i 2016 er at finde på vores hjemmeside www.aadalenretraete.dk.
Årets første weekendretræte er d. 29.-31. januar med Kristuskransen som tema. Retræten ledes af Elsebeth
Dedieu, som er med i foreningens bestyrelse og som har mange års retræteerfaring. Elsebeth vælger nogle
af perlerne i Kristuskransen ud og laver små bibelmeditationer ud fra dem. Hun inddrager også kroppen og
tilbyder bøn i bevægelse.
Weekendretræte med Ulla Käll
Næste år har vi igen den glæde at Ulla Käll kommer og holder retræte d. 12.-14. februar. Ulla er uddannet
klassisk guitarist og en erfaren retræteleder. Hun kombinerer på en meget fin måde sit guitarspil med poesi
og oplæg til refleksion. Temaet for denne retræte er ”At vente med håb – i stilhed, ord og guitartoner”.
Gavekort som julegaveidé

Vil du glæde en god ven eller et familiemedlem og give en unik gave, da udsteder vi gavekort til en retræte
på Ådalen. Du vælger selv beløbet.
Tak for støtte og forbøn
Vi vil gerne sige tak til Jer, der trofast støtter vores arbejde med både økonomi og forbøn.
Tak fordi i også vil huske arbejdet på Ådalen Retræte i bøn i året, der kommer.
Kærlige hilsner
Johannes og Heidi Pedersen

