Nyhedsbrev februar 2017
Her på Ådalen har vi haft en stille periode siden midten af december. Det har givet os mulighed for
god tid til at få læst og egen fordybelse og refleksion. Nu er det ved at være 5 år siden vi afholdte
de første retræter på Ådalen. Meget er sket siden da, og vi kan glæde os over, at stedet her bliver
benyttet af flere og flere grupper og enkeltpersoner.
Generalforsamling
Afholdes på Ådalen mandag d. 27. marts kl. 19.30-22.00.
En mulighed for at få indblik i foreningens drift og virke. I forbindelse med generalforsamlingen vil
der være et indlæg, der omhandler kristen spiritualitet.
Forårets retræter
Weekendretræte d. 10.-12. marts med temaet fra 2. Kor. 4:6 ”Guds lys i vore hjerter” med
retræteleder Poul Asger Beck. Tidebønner med vægt på Taizé sange.
5dg retræte I i forløb d. 19.-24. marts og sideløbende mulighed for individuel vejledt retræte i
perioden 17.-24. marts. Du kan vælge alle 8 dage eller vælge det antal dage, der passer dig.
Bibliodrama d. 31. marts -2. april v. Ele Bonde. Bibliodrama er ikke ”drama”, som vi normalt
opfatter dette ord, men det er en invitation til at leve sig ind i en bibelfortælling og sammen med
gruppen gå på opdagelse i teksten fra forskellige vinkler. Ele er god til at skabe en fin balance
mellem interaktion i gruppen og egen refleksion.
Kreativ retræte d. 30. april – 3. maj. Inspiration for dig, der møder Gud igennem det, at være
kreativ. Her kan du få lov til at tegne, male, skrive eller noget helt andet i et stort kreativt rum
sammen med andre, der deler denne passion. Mulighed for kunstnerisk vejledning og fælles bibelog billedmeditationer undervejs.
Besøg fra St. Beuno´s
Vi glæder os til Karen Eliasens besøg i 3 måneder fra august til oktober. Gå allerede nu ind på
vores hjemmeside og se de spændende workshops, kurser og inspirationsdage, som vi udbyder
med hende. Karen har mange års erfaring som underviser, retræteleder og åndelig vejledning
indenfor den ignatianske tradition. Karen har danske rødder og underviser på dansk.
Til slut har vi lyst til at dele et citat af Henri Nouwen – der på mange måder sætter ord på det, vi
erfarer i vores virke på Ådalen – og som sætter ord på vores håb og længsel for os selv og den
verden, vi lever i:
”Kun når vi har mod til at krydse vejen og se hinanden ind i øjnene, kan vi se, at vi er børn af den
samme Gud og del af samme menneskelige familie.”
Mange kærlige hilsner

Johannes og Heidi

