
                                           Nyhedsbrev december 2020 

 

Nu er det tid til at ønske jer alle en glædelig og velsignet jul og sige tak for opbakning og medleven i året, 

der er gået. 2020 har jo været et anderledes år for os alle – det gælder også for os på Ådalen. Vi gjorde os 

store bekymringer i foråret, da vi måtte lukke huset ned i 3 måneder. Men oplevede økonomisk støtte fra 

mange af jer medlemmer i Foreningen og fik del i nogle af statens kompensationsordninger, så vi rent 

økonomisk nok lige klarer os igennem. Efteråret har, trods flere aflysninger, været en travl tid med mange 

arrangementer, og vi har i den grad værdsat vores frivillige hjælpere, som har været med til at bære en stor 

del af alt det praktiske omkring at holde huset i gang. Vi får mange gode tilbagemeldinger fra vores gæster 

og retrætedeltagere om, hvad Gud virker i deres liv gennem stilheden og stedet her. Det opmuntrer også os 

i at fortsætte det gode arbejde.  

Måske er der også en skjult gave i mødet med det, vi ikke har kontrol over – trods uro frygt og bekymring – 

måske netop igennem det, får vi øje på vores behov for èn der er større end os, og som kommer os i møde i 

vores uro og bekymring. Måske kan vi endnu en gang sætte os sammen med teenagepigen Maria, lytte til 

dybden i englens hilsen: ”Frygt ikke”! Og lytte til vores egen respons på mødet med en usikker fremtid? Og 

tale med Gud om det!  

 

 

Kommende retræter (med forbehold for Corona restriktioner) 

15. - 26. jan. 10 dages individuel vejledt retræte, mulighed for at vælge et færre antal dage 

15. - 26. jan. De Åndelige Øvelser, 10 dg  

31. jan. – 5. feb. 5 dages retræte i forløb del I, ”Når identitet og arbejde flyder sammen” v. Johannes og 

Heidi 

12. – 14. feb. weekendretræte ”Hvile og væren med Kristuskransen” v. Elsebeth Dedieu 

26. - 28. feb. weekendretræte ”Her strømmer en kilde” v. Ulla Käll 



28. feb. – 5. marts. 5 dages retræte i forløb del III, ”Når identitet og arbejde flyder sammen” v. Johannes og 

Heidi 

5.-7. marts Temaretræte med mand og mand imellem ”Faderløse sønner”. Retræte for mænd 

19.-21. marts weekendretræte ”Nåde til det uperfekte” v. Gunni Bjørsted 

18.-21. april Kreativ retræte v. Birgit Elmon, Johannes og Heidi Pedersen 

Generalforsamling og foredrag 

Næste års generalforsamling er planlagt til d. 27. april kl. 19.30, hvor vi traditionen tro starter med et 

spændende foredrag. Mere herom senere. 

Retrætetilskuds fond 

For at tilgodese ønsker om afslag i pris for retræter for dem, som har en presset økonomi, har vi oprettet 

en lille fond, som kan bruges til at hjælpe dem, som har økonomisk behov for det. Fonden blev oprettet i 

forbindelse med Korsvejs Forum sommeren 2020 på Ådalen med en startkapital på 16.000kr.  

Der kan ansøges om tilskud til en retræte ved at sende os en mail, hvor ønsket om nedsat pris begrundes. 

For dig som gerne vil støtte denne fond, kan du give en mer-pris, når du selv tager på retræte. Ved 

indbetalingen betaler du et større beløb end retrætens pris og noterer at din indbetaling er til 

retrætetilskudsfonden. Du kan vælge at give det som en gave, som du kan få skattefradrag for, hvis du 

oplyser dit cpr. nr. 

Trykt årsprogram 2021 

Hjælp os med at sprede kendskabet til retræter og rekvirer gerne programmer for 2021 hos os, hvis du har 

mulighed for at lægge dem frem i din kirke eller andre steder, hvor du synes det kunne have relevans. 

En Bøn 

Herre, det er svært at acceptere dine veje. Du kommer til mig som et lille magtesløst barn, der er 

født langt hjemmefra. Du lever for mig som en fremmed i dit eget land. Du dør for mig som en 

forbryder uden for bymuren, forkastet af dit eget folk, misforstået af dine venner, og du føler dig 

forladt af din Gud. 

Mens jeg forbereder fejringen af din fødsel, forsøger jeg at føle mig elsket, accepteret og hjemme i 

denne verden, og jeg forsøger at overvinde de følelser af fremmedgørelse og adskillelse, der hele 

tiden kommer over mig. Men nu spekulerer jeg på, om ikke den dybe følelse af hjemløshed bringer 

mig tættere på dig end de sporadiske følelser af at høre til. Hvor er det rigtige sted at fejre din 

fødsel? I et hyggeligt hjem eller i et fremmed hus, sammen med kærlige venner eller sammen med 

ukendte fremmede, med følelser af velbefindende eller med følelser af ensomhed? 

Jeg behøver ikke at flygte fra disse erfaringer, der ligger tættest på dine. Ligesom du ikke hører til 

denne verden, så hører jeg ikke til denne verden. Hver gang jeg har det sådan, er det en mulighed 

for taknemlighed og for at tage imod dig endnu mere og smage mere af din glæde og fred. 

Kom, Herre Jesus, og vær med mig, når jeg føler mig mest fattig. Jeg tror på, at her er det sted, 

hvor du finder din krybbe og kommer med dit lys. 

 Kom, Herre Jesus, kom. Amen (Fra ”Elsket ubetinget” af Henri Nouwen) 

 

NB. Projekter sommeren 2021 

Vi planlægger med at renovere toiletter og kloaker i hovedbygning næste sommer. Først skal der søges 

midler til det gennem fonde. Det går vi i gang med først i det nye år. Projektet indebærer helt nye toiletrum 



samt etablering af kørestolsrampe i hallen ved hovedindgangen, så der etableres en mere handicapvenlig 

adgang til den store sal. 

Hvis det lykkes os at få finansieringen på plads, som indebærer eget frivilligt arbejde, vil vi invitere til nogle 

fællesskabs- og arbejdsuger hen over sommeren. Mere herom senere. 

 

Kærligste hilsner 

Johannes og Heidi  

 


