Nyhedsbrev august 2017
Sommerferien for os er nu forbi, vi kan se tilbage på nogle dejlige uger i Kroatien med god til
afslapning, læsning, fordybelse, nærhed, sol, vand og varme. Ferien i Kroatien blev efterfulgt af
deltagelse i Korsvejsfestival i Norge. Det var en rigtig god og opmuntrende uge, der på mange
måder understøtter og bærer med på vores længsel om en inkarneret, skabelsesfunderet
spiritualitet – levet ud i virkeligheden.
”Contemplative in action – indblik der skaber udblik”
Karen Eliasen fra St. Beuno´s i England ankommer her i begyndelsen af august. Første arrangement
med hende er weekenden d. 11.-13. august med titlen ”Comtemplative in action – Indblik der
skaber udblik”, som handler om balancen mellem det indre kontemplative liv og det ydre aktive
liv. Arrangementet afholdes som kursus i retræteramme, dvs der både er perioder med stilhed og
samtale. Karen underviser på dansk. Tilmeld dig via vores hjemmeside eller kontakt os pr. mail.
Der er stadig ledige pladser.
Se vores hjemmeside for de mange spændende arrangementer med Karen i løbet af de næste 3
måneder.
Praktisk hjælp
Da vi har et ekstraordinært tæt program de næste 3 måneder, har vi brug for al den ekstra hjælp
til det praktiske, som vi kan få. Har du mulighed for at hjælpe til en weekend eller nogle hverdage,
hører vi gerne fra dig. Det er primært i køkkenet og lidt rengøring i hovedhuset samt ude
arealerne, der er behov for.
I sidste nyhedsbrev efterlyste vi personer til rengøring af vores værelsesfløj. Vi kan fortælle, at vi
nu har fået en aftale med et nyt rengøringsfirma, det er vi meget taknemmelige for.
Harald og Trudi er nu hjemme i Norge igen. Vi har været dybt taknemmelige for det år, de har
været her med alt, hvad det har betydet af fællesskab omkring bønnen og arbejdet. Tak til dem og
Gud for deres gave til os og Ådalen i det år, der er gået! Vi beder stadig om, at der kunne være en
mulighed for nogen, der kunne være med til at fylde det tomrum de efterlader. Vær gerne med til
at bede om det.
En afslutnings hilsen fra den Keltiske morgenbøn der blev bedt hver dag på Korsvejs Festivalen i
Norge:
Gud, velsign himmelen over os
Jorden under os,
Dit billede dybt i os,
Og dagen foran os
Amen
Kærlig hilsen,
Heidi og Johannes

