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Julehilsen 

Her fra Ådalen Retræte ønsker vi Jer alle en rigtig glædelig og velsignet jul. En frelser er os født, og han er 

levende iblandt os. Må Han give dig nåde også i denne jul til at lade dig overraske og stadig opdage nye ting 

i den gave, som vi alle har fået del i. 

Nu er der kun få dage til jul, og vi kan lade julefreden sænke sig over os og se frem til nogle dejlige juledage, 

hvor vi kan dele fællesskab og nærvær med familien.  

 

Tilbageblik på efteråret 

Efteråret har været en travl periode for os. Men takket være hjælp fra vores frivillige, både det norske par, 

Harald og Trudi, som er her frem til sommerferien, og de som hjælper til på andre måder, er vi kommet 

godt igennem.  

Vores planlagte retræter i efteråret er alle blevet gennemført. Nogle med flere deltagere end andre. Der 

kommer stadig retrætegæster for første gang på vores retræter. Det er dejligt for os at se, og det er en stor 

glæde at sende retrætegæster hjem, som giver udtryk for hvad stilheden, fællesskabet, roen og naturen har 

gjort for dem. 

Heidi har sidst i november været på 2 ugers kursus på St. Beuno´s i England, det har været rigtig godt for 

hende og hun er kommet beriget hjem med ny energi og gå på mod.  

Harald og Trudi har fået et sted at bo i Ålum fra 1. januar 2017. Det bliver godt for dem med lidt mere plads 

og lidt mere luft. Tak til Jer, som har været med til at bede om, at det måtte blive muligt. 

BogBegivenhed  

Onsdag d. 1. februar kl. 19.30 inviteres du til Bog-begivenhed på Ådalen Retræte. En af Ådalens faste 

retræteledere, Poul A. Beck, har lavet en ny fastebog, der udkommer 1. februar 2017 på forlaget 

Eksistensen.dk. Derfor er det en stor glæde, at vi kan byde velkommen til denne aften, hvor bogen 

præsenteres. Her vil forfatteren fortælle om den gennemgående røde tråd gennem bogens fastevandring 

samt give prøver på bogens indhold, der både er bibel- og billedmeditationer eller en lille skøn fortælling. 



Bogen består af 40 refleksioner. Én til hver dag i fasten. I år fra d. 1.3. til d. 16.4.  

Efter præsentation kan du naturligvis købe bogen og der vil også blive serveret en kop kaffe. Læs mere. 

2017 programmet indeholder mange spændende tiltag: weekend, 5 - 8 – 10 og 30 dags retræter, 
workshops, inspirationsdage og kurser. Se www.aadalenretaete.dk eller få programmet tilsendt. 

Tak til alle jer der har brugt stedet, hjulpet til på den ene eller anden måde, bedt, givet eller på 
anden måde støttet os i det år, der er gået!  

Mange kærlige hilsner med ønsket om et nytår, der er båret af Guds fred! 

Johannes og Heidi 

Se, jomfruen skal blive med barn og føde en søn, og de skal give ham navnet Immanuel – det betyder: 
Gud med os. Matthæus Evangeliet 1: 23 

http://www.aadalenretaete.dk/

