
 

Nyhedsbrev december 2018 
 

Tanker til Adventstid 
Advent betyder at være i forventning, at vente. Det er et ekko af omkvædet i tidebøns-salmen, Salme 42: 
”Vent på Gud”. I adventstiden ser vi frem med forventning, forventningen til Gud, som satte himmel og jord 
i bevægelse for at komme hver enkelt af os i møde. Gud, der blev menneske og lod sig føde ind i vores 
tilværelse, blev en af os: ”Han som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lige med Gud, 
men gav afkald på det og blev mennesker lig!” – Han kunne ikke lade være med at opsøge os! Det lille 
hjælpeløse barn i krybben fortæller en historie om Guds hjerte – der i den grad rækker ud efter hver enkelt 
af os, og møder os, der hvor vi er! Guds længsel kalder vores længsel frem. Lad os i adventstiden ”finde tid” 
til at ”vente på Gud” med tålmodighed og lade ham finde os. 

Taknemmelighed 
Når vi ser tilbage på året, der snart er gået fyldes vi med taknemmelighed. Der har både været glæder og 
udfordringer – en lang periode på næsten 3 måneder hen over sommeren, hvor vi var bekymret for, om vi 
var blevet glemt.  Vi hørte ikke rigtigt fra nogen. Der var få tilmeldinger til vores retræter, vi havde flere 
aflysninger og bunden af kassen begyndte at komme faretruende nær. Det med at vente på Gud fik krop på 
en lidt anden måde, end vi havde forestillet os. Fra midten af august var det så som at vende en hånd. 
Daglige tilmeldinger, telefon opkald og udlejninger. Efterårets retræter har været ualmindelig godt besøgt – 
med mange gode tilbagemeldinger og opmuntringer. Vi er fyldt af taknemmelighed til Gud og mennesker, 
der har været en del af livet i huset og har båret med på forskellige måder i året, der er gået. Tak. 

Efter et ret intens efterår holder vi en lang juleferie fra d. 10.-31 december, hvor vi tager til Sri Lanka og 
besøger vores datter og svigersøn og lille barnebarn, Caleb på 5 måneder. Det glæder vi os rigtig meget til. 

Julegavetips 
Hvis du synes, det er svært at finde på julegaven til dem, du holder af, så kunne et gavekort til en retræte 
på Ådalen måske være en idé. Du bestemmer selv beløbet. Vi sender gavekort på mail, som du selv kan 
printe ud. Bestilles på info@aadalenretraete.dk 

Opdatering hjemmeside 
Vi har arbejdet med at gøre tilmelding og præsentationen af vores retræter mere tydelig og overskuelig på 
vores hjemmeside www.aadalenretraete.dk. Ændringerne findes under punktet: ”Program”.  Vi synes selv, 
der er kommet et godt resultat ud af det.  

De Åndelige Øvelser, 30 dage i 2019 
Vi udbyder igen i 2019 i aug-sept de åndelige øvelser over 30dage. De åndelige øvelser er baseret på et 
følgeskab med Jesus fra fødsel til død og opstandelse. Øvelserne hjælper dig til at fokusere på det, der er 
virkelig væsentligt i dit liv. De hjælper dig med at udvikle et levende fælleskab med Kristus og fungerer som 
en skole i bøn. De fører ofte til en afklaring og dybere forståelse omkring Guds vej og virke for dig 
personligt. Læs mere på www.aadalenretraete.dk. 
Er det noget, som du overvejer, er det allerede tid nu til at planlægge et sådant forløb. 

Retræter i begyndelsen af det nye år 
11.-22. jan: De åndelige øvelser i 10 dages moduler. I samme periode er der mulighed for individuel vejledt 
retræte, hvor det er muligt at vælge det antal dage, som lige passer dig. 

http://www.aadalenretraete.dk/


13.-18. jan: 5 dages retræte i forløb II: For dig, der allerede har været på forløb I 

27. jan – 1. feb: 5 dages retræte i forløb I: Retræte inspireret af Magnus Malms retræter i Sverige med 
undervisning, tidebønner, bibelmeditationer og egen reflektionstid. Ledes af Johannes og Heidi Pedersen. 
I samme periode mulighed for individuel vejledte retrætedage. 

22.-24. feb: Weekend retræte med Ulla Käll med temaet ”Vejen videre” – i ord og toner 

1.-3. marts: Retræte for mænd med Ruben Knudsen m.fl. med temaet ”Fadersåret” 

8.-10. marts: Weekendretræte m. Poul A. Beck og Kirsten Beck med temaet ”Min ven” 

15.-17. marts: Bibelterapeutisk samspil med Ele Bonde 

22.-24. marts: Weekendretræte med meditativ dans v. Sr. Angela 

 

Tak for støtte 
Stor tak til jer, der trofast husker os i jeres bønner og jer, der ligeledes trofast støtter os økonomisk. 

Vi vil ønske jer alle en velsignet adventstid og glædelig julehøjtid. 

 

Mange kærlige hilsner 

Johannes og Heidi 

 

 

 
 
 

 


