Nyhedsbrev februar 2019
Vi har taget hul på et nyt år efter 3 dejlige uger i Sri Lanka hen over jul og nytår, hvor vi besøgte vores
datter og svigersøn og vores skønne barnebarn, som blev 6 måneder, da vi var der.
Der har været godt booket op her på Ådalen i hele januar måned, hvor vi både har haft et 10 dages forløb
med De Åndelige Øvelser og et 5 dages forløb med retræte I i forløb samt flere udlejninger til eksterne
grupper. Vores fastansatte køkkendame har været sygemeldt i en længere periode grundet udskiftning af
nyt knæ, så var det bare så dejligt for os, at der var en af vores frivillige, der gik på pension til nytår og gav
rigtig meget tid til os i januar.
Det er for os et stort privilegium at være tæt på de mange processer, hvor mennesker oplever
livsforvandlende møder og erfaringer med Gud – store som små! Det giver stor mening og energi for os at
være i.
Praktisk arbejde på Ådalen
I uge 10 fra mandag d. 4. – fredag d. 8. marts begynder vi at renovere kælderen i vores anneks.
Der er behov for nogle personer, der vil være med til at brække gulv op, køre murbrokker væk og grave ud,
så der bliver mere loftshøjde. Der arbejdes dagligt fra kl. 8-16, og som altid vil der blive serveret
hjemmebagte boller til formiddagskaffen, en god frokost samt kage til eftermiddagskaffen. Du må gerne
bare møde op, men du må også gerne give besked, hvis du har mulighed for at hjælpe til.
Retræter i foråret
Trænger du til et hvilepust i Guds nærvær nogle dage her i foråret, så er der mange forskellige udbud af
retræter
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”
10.-15. marts Mulighed for Individuel vejledte retrætedage (2-5 dage) sideløbende med Retræte III i forløb
15.-17. marts: Bibelterapeutisk samspil med Ele Bonde
22.-24. marts: Weekendretræte med meditativ dans v. Sr. Angela
7.-10. april: Kreativ retræte v. Poul A. og Kirsten Beck samt Birgit Elmon
Generalforsamling 2019
I år afholder vi generalforsamling og foredragsaften tirsdag d. 2. april kl. 19.30.
Emnet til foredraget vil blive offentliggjort på et senere tidspunkt.
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.
Du gode Helligånd
Giv os dit lys til vor forstand
Din kraft til vor vilje
Fred og kærlighed til dig i vort hjerte

