Nyhedsbrev maj 2017
Forårshilsner her fra Ådalen Retræte. Det er så livsbekræftende at se, hvordan alting springer ud i
disse dage, de sartgrønne bøgeblade og de hvide anemoner i skovbunden – det bliver ikke meget
smukkere! Sikke en mægtig skaber Gud vi har.
Veloverstået kreativ retræte.
Vi har netop afsluttet vores kreative retræte, hvor det store rum blev lavet om til kreativt
værksted. 8 deltagere brugte ihærdigt dagene til kreative processer i skøn forening med
tidebønner, billed- og bibelmeditationer.
Ekstraordinær praktisk hjælp i august-november
Interessen for de forskellige arrangementer med Karen Eliasen fra St. Beuno´s i England i augustnovember er ved at brede sig. Vi får fast brug for 2 personer i køkkenet i denne periode. Tak om i
vil være med til at sprede dette behov i jeres netværk. Vi er både interesseret i frivillige og en
lønnet person, der kan arbejde selvstændig i 3 måneder. Eller et efterlønnerpar som stadig har
kræfter at give ud af.
Vores rengøringsfirma, som rengør vores værelsesfløj har opsagt os til sommerferien, derfor er vi
også på udkig efter én eller 2 personer, der kunne være interesseret i gennemsnit ca. 10 timers
rengøring om ugen.
Henvendelse hurtigst muligt, gerne inden 1. juni.
Ud over det sædvanlige!
I perioden august til november sker der mange forskellige spændende ting på Ådalen. Der er
kurser, workshops og retræter, som vi normalt ikke ser i Danmark! Der bliver sat focus på hvordan
det indre liv bærer frugt i det ydre liv den 19. – 21. august. I oktober er der workshops, der både
kan være en hjælp og støtte til mit eget indre liv – men også kan give mig redskaber til at følges
med andre! Der er samlinger for dem, der har lyst til at dele erfaringer med andre, der er i samme
båd. Et kursus sidst i oktober om psykologi og spiritualitet ser allerede ud til at blive populær.
Ud over det er der individuelt vejledte retræter og ”De åndelige øvelser”.
Se mere på hjemmesiden.
Hilsner fra os på Ådalen med en bøn til hverdagen:
Du gode Helligånd
Giv os dit lys til vor forstand
Din kraft til vores vilje
Fred og kærlighed til dig i vort hjerte

