
                                           Nyhedsbrev juni 2021 

En lille hilsen her fra os på Ådalen. Vi har haft mange retræter i kalenderen her hen over foråret, og vi har 

været velsignet med stor tilslutning til alle vores retræter. I flere år har vi haft et ønske om at kunne tilbyde 

mere udrustende kurser. Vi har i denne uge det første kursus af et forløb på 3 kurser i Åndelig Vejledning i 

huset. Der er et fuldt hold på 18 deltagere. Vi er både taknemmelig og overrasket over den store interesse, 

der er herfor. Nick Helm fra England står for kurset sammen med et team af Ådalen retrætevejledere. 

Update fællesskabs- og arbejdsuger sommeren 2021. 

Som vi skrev i et tidligere nyhedsbrev, har vi planer om forskellige ting, der skal bringes ”up til date” her på 

Ådalen i løbet af sommeren. Vi har fået endelig tilsagn om 150.000 kr. fra henholdsvis LAG midler og 

Randers kommunes medfinansierings pulje. Nogle af opgaverne udføres af autoriserede firmaer, men en 

del af opgaverne skal udføres af frivillig arbejdskraft. Vi har nu et overblik over opgaverne og tidspunktet og 

vil gerne invitere til ”Arbejdsuger på Ådalen”. Vi tænker, der er tid til fællesskab og arbejde. Man kan gerne 

komme og overnatte i den periode, man ønsker at være med, og vi tilbyder selvfølgelig forplejning og godt 

selskab.  

I Uge 24 – fra den 17. – 19. juni har vi særlig brug for hjælp med nedbrydning af vægge og udgravning i 

hovedbygningen i området hvor hallen og toiletterne er. Det er en større opgave, der skal udføres på kort 

tid, så vi er taknemmelig for al den hjælp, vi kan få. Uge 25 og 26 er der ikke så meget vi kan komme til – 

det er mest VVS, EL, Kloak og murer arbejde – som firmaerne står for.  

Uge 27 og 28 fra den 5. – 16. juli er der en del, der kan hjælpes med. Nye vægge og lofter samt udskiftning 

af vinduer i spisesalen, måske også noget malerarbejde. I uge 29 har vi ”Korsvejsfestival” – så der kan vi 

ikke arbejde på projektet. I uge 30 fra den 26. – 30 juli håber vi at kunne afslutte projektet med resten af 

malerarbejdet og montering af døre, lister mm. 

Hvis du har mulighed for at deltage i nogle af opgaverne, da kontakt os meget gerne, så vi kan danne os et 

overblik. 

Generalforsamling og foredrag d. 7. juni 

Den planlagte generalforsamling d. 7. juni kl. 19.30 bliver muligt at gennemføre i forhold til gældende 

Coronaregler, det er vi taknemmelige for. Generalforsamlingen indledes med et foredrag v. Peter Ruge, 

cand. Theol. og retræteleder, med temaet:  Menneskets midte og det kristne hjertes historie.  

Om temaet skriver Peter: Frem til moderne tid var alle enige om, at hjertet var menneskets midte og 
mødested for Gud og menneske. Med opdagelsen af, at hjertet blot er en muskel og ikke sæde for 
bevidsthed, mister Vesten kontakten med oplevelsen af, at der findes et center for menneskets eksistens. 
Gud mister sin bolig i mennesket. Peter Ruge vil fortælle denne historie og sætte den ind i åndelig 
vejlednings perspektiv. 
 
Se dagsorden for generalforsamling her 
 
Frivillig på Ådalen 
Vi har det sidste år været meget velsignet med frivillig hjælp på Ådalen. Therese og Astrid har været her 
siden vinter sidste år og Michael har været her nogle måneder i efteråret samt en periode her i foråret. 
De rejser alle 3 herfra her til sommer. Det har været en stor gave til Ådalen og stor tak til alle tre for deres 
bidrag. 
Efter sommerferien vil der være en ledig plads som voluntør/frivillig på Ådalen. Som frivillig vil du være 
med til at gå til hånde med alt det praktiske, som gør, at vi kan tilbyde vores retræte gæster et rart og rent 



sted at være med god mad. Den overordnede del af selve madlavningen står vores fantastiske køkken-
blæksprutte Birthe for. 
Kontakt os for flere informationer, hvis du bliver nysgerrig. 
 
Præstepraktikant på Ådalen 2. halvår 
Efter sommerferien vil teologistuderende Mikael Døring have et halvt års praktik her på Ådalen. 
Mikael har skrevet lidt om forløbet, som du kan læse mere om her 
 
Korsvej 
Korsvej afholder Korsvejsfestival på Ådalen i uge 29 fra tirsdag d. 20. juli – søndag d. 25. juli. 
Korsvej er ikke en retræte, men er inspireret af retrætebevægelsens værdier. Læs mere om sommerens 
arrangement på Ådalen på dette link https://korsvej.dk/korsvejfestival2021/ 
 
Kommende retræter 

19.aug. - 21. sept. I denne periode udbydes både De Åndelige øvelser 30 dage og 10 dage samt individuel 

vejledt retræte, se flere detaljer på vores hjemmeside. 

3.-6. okt. Retræte med temaet Livsfaseovergange v. Bent Arendt og Åge Dragsted 

10.-15. okt. 5 dages retræte i forløb-II v. Johannes og Heidi Pedersen 
 
29.-31. okt.  weekendretræte m. kontemplativ bøn v. Sr. Angela 
 
31.okt. – 5. nov 5 dages retræte i forløb-I v. Johannes og Heidi Pedersen 
 
5.-7. nov weekendretræte v. Gunni Bjørsted med temaet ”Det der består…” 
 
12.-14. nov Samtaleretræte v. Lene Højholt og Anders Laugesen 
 
19.-21. nov. Bibelterapeutisk samspil v. Ele Bonde 
 
 

Til afslutning en bøn: 

Du gode Helligånd 

Giv os dit lys til vor forstand 

Din kraft til vor vilje 

Fred og kærlighed til dig i vort hjerte 

 

 


