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Her en lille forårshilsen fra Ådalen. Fastetiden er ovre og alt det, der spirer omkring os, er med til at 
bekræfte og minde os om opstandelseskraften, livet og lyset – Kristus selv! 
Mange mennesker har været inde omkring Ådalen siden opstarten i januar. Vi er blevet velsignet med 
frivillig hjælp fra Marianne, som har været her og gået til hånde omkring halvanden måned. 
Vores køkkendame er nu tilbage på fuld tid efter længere tids sygemelding. Ved siden af vores daglige 
arbejde på Ådalen forsøger vi at få kælderen (Ådalens anneks) gjort klar til sidst i august, hvor vi 
påbegynder forløbet med De Åndelige Øvelser. 

Praktisk arbejde på Ådalen 
Renovering af kælderen i Ådalen anneks er nu godt i gang. En kæmpe tak til de trofaste slidere, som var 
med til at grave 35 cm sand af hele kælderetagen, godt gået med en gennemsnitsalder på 75 år den ene 
dag! Vi er blevet velsignet med en VVSér, som har tilbudt at lave al VVS arbejdet på frivillig basis. 

Konkrete muligheder for at hjælpe med: 

- Etablering af ny græsplæne til annekset opstartes uge 18 

- Spartling og op-pudsning af vægge i kælderetagen og efterfølgende malerarbejde 

- Maling af sydfacade på værelsesfløj i august (uge 32 og evt. 33) 

Retræter i foråret 
Lige nu er skoven med de lysegrønne bøgeblade bare så smuk omkring Ådalen. Her får du mulighed for at 
kombinere gåture og væren i Guds smukke katedral med retrætens ramme og dagsrytme. 

3.-5. maj Retræte med Kristuskrans og salmebog v. Elsebeth Dedieu 

17.-19. maj St. Bededagsretræte i samarbejde m. Areopagos og Korsvej med temaet ”Det Hellige i det 
almindelige”. (Kun få pladser tilbage). 

24.-26. maj Retræte v. Gunni Bjørsted med temaet ”Nåde til det uperfekte!” 

Spændende seminar på Ådalen d. 6. maj 
Seminar om integreret mission og kirkernes sociale ansvar. 
Roshan Mendis er leder af den srilankanske hjælpeorganisation, Leads. Roshan vil introducere til integreret 
mission og invitere os til en dialog om, hvordan vi som kirke kan leve op til vores sociale ansvar. 
Se hele invitationen her 

Referat af generalforsamling 2019 
Du kan læse referatet af årets generalforsamling her. 

De Åndelige Øvelser, 30 dage i 2019 
Vi udbyder igen i 2019 i aug-sept De Åndelige Øvelser over 30 dage samt mulighed for at tage dem  
i perioder á 3x10 dage med et halvt års mellemrum. 
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. 
 

Længslen er din gave 

Fader i himlene, 
Længslen er din gave; 
ingen kan give sig den selv, 
ingen kan, når den ikke gives, 
købe den, ville han end sælge alt – 
Men når du giver den, 
da kan han dog sælge alt for at købe den. 

(Bøn af Søren Kierkegaard fra bogen Længslen er din gave) 

 

 
 
 

 

 


