Nyhedsbrev maj 2013

Kære medlemmer og venner i foreningen Ådalen Retræte.
Generalforsamling
I sidste uge afholdte vi den årlige generalforsamling, hvor vi oplevede en dejlig og inspirerende aften sammen med
sognepræst og foredragsholder Lene Højholt, som gav en fantastisk gennemgang af Johannes evangeliet.
Referatet samt bilag fra aftenen er vedhæftet denne mail. Du finder de vedhæftede filer i bjælken ovenfor.
Tak til alle Jer der kom og viste Jeres støtte og opbakning til foreningens arbejde.
Ådalens Retræter
Her i foråret har vi i foreningen afholdt 2 week-end retræter, hvor der har været "fuldt hus", dvs 20 deltagere, hvilket
vi er meget opmuntrede over. Vi får gode tilbagemeldinger fra deltagerne, både på de gode rammer her på stedet og
beliggenheden i den fantastiske natur. Flere giver udtryk for den dejlige ro og fred som for mange er en hjælp til selv
at finde indre ro og kontakt med Guds nærvær.
I efteråret udbyder vi igen flere week-end retræter, men også lidt længerevarende retræter, både 5-dags og en enkel
8-dages individuelt vejledt retræte. Som noget nyt afholder vi en kreativ retræte med temaet ”Form og farv i Guds
nærhed” fra d. 2.-5. oktober. Læs mere herom på vores hjemmeside.
Johannes Loyola Hall
I februar / marts var Johannes på et godt 5 ugers forløb på Loyola Hall. Loyola Hall er et Ignatiansk spiritualitets
center, der drives af Jesuitter ordenen i England. Stedet drives i en økomenisk ånd og der var deltagere fra det meste
af kirkebilledet og fra store dele af verden. Det blev nogle meget udfordrende og udviklende uger, med mange input
og meget praktik og arbejde med vejledning i en stærk atmosfære af bøn og Guds nærvær. Det gjorde stærkt indtryk
at møde mennesker fra så forskellige bagrunde, både kirkelig og kulturelt, med al den mangfoldighed og forskellighed
som det medfører. Det er mennesker, der på hver deres måde lever et liv i længslen efter at følge Gud og dele ham
med andre. De mange forskellige livs og tros historier gjorde dybt indtryk. Jeg sidder tilbage med at have mødt det
som Magnus Malm kalder ”Et hjerte større en verden”!
Udfordringer
Vi har fået nogle afbud i efterårets bookinger, hvilket betyder, der er plads i kalenderen til nye udlejninger. Vær med
til at bede om, at rammerne her må blive fyldt til Guds ære.
Tak for Jeres fortsatte medleven og forbøn for stedet her.

Mange kærlige hilsner
Johannes og Heidi

