
 

 

Nyhedsbrev september 2013 

Referencegruppe samling 

I begyndelsen af september tog omkring 20 personer imod invitationen til at deltage i den årlige samling for 

referencegruppen omkring Ådalen Retræte. Gunni Bjørsted fra Missionsforbundet samt Ulla Käll fra Norge, som er 

musiker og retræteleder, var inviteret til at komme med indlæg i løbet dagen. Det var en utrolig opmuntrende og god 

dag. Der var repræsentanter samlet fra mange forskellige kirkebaggrunde og traditioner. Forskelligheden og 

mangfoldigheden blev en stor berigelse og velsignelse, som gav os en helt særlig følelse af at ”være ét i Kristus”.    

Retræte med Ulla Käll 

Ulla Käll brugte sin guitar og spillede skønne toner, der går lige ind i hjertet. Hun har en fantastisk gave til at formidle 

Guds kærlighed og nærvær gennem hendes musik.  

Vi er så heldige, at Ulla har sagt ja til at komme igen og være retræteleder i weekenden 

d. 31. januar – 2.februar 2014, hvor hun også vil inddrage sin guitar med temaet ”Musik som døråbner til liv og helhed”. 

Mere information kan fås ved at downloade en folder fra vores hjemmeside. 

 

Veloverstået weekend retræte 

Gunni Bjørsted blev her og var retræteleder i weekenden d. 6.-8. september sammen med Karin og Gottfried 

Grünewald. Der var fuldtegnet med 20 deltagere. Gunni delte nogle tanker til inspiration og refleksion på hans skønne 

poetiske, humoristiske og ærlige facon. En sætning der lød flere gange var ”lær din mund at sige, hvad der bor i dit 

hjerte” (citat fra en af ørkenfædrene). Det er berigende at se, hvordan mennesker bliver mødt af Gud i stilheden.  

Information fra bestyrelsesformand Åge Dragsted 

Én fra Ådalens bestyrelse arbejder på at rejse en privat støttegruppe til forstanderparret Johannes og Heidi Pedersen. 

Hvis du vil vide mere om dette kan du rette henvendelse til Peder Poulsen på e-mail: farmen@farmen.info                                                        

eller pr. tlf eller sms til: 20 43 67 32 

Tak for Jeres forbøn for os og Ådalen Retræte 

    

Kærlig hilsen 

Johannes og Heidi Pedersen 
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