Nyhedsbrev februar 2018
Godt i gang
Januar har i år været en travl periode for os. Det er vi rigtig opmuntrede og glade for. Vi har haft et 10
dages forløb med næsten fuld belægning, hvor vi har haft flere spor i huset samtidig. Det er berigende at
høre tilbagemeldinger fra de, som har været her, hvad stilheden har åbnet op for af både et Gudsmøde og
dybe forvandlingsprocesser.
Køb af nabohus
Nabokonen på 88 år døde i efteråret. Vi havde i en længere periode tænkt, at når hun ikke var mere kunne
det være fint, at overtage dette hus til f.eks. at huse frivillige, der ville hjælpe til på Ådalen. Vi har nu købt
huset og overtager det i dag d. 1. februar. Der kan bo 1-2 personer i stueplan og der er en kælder, hvor der
kan indrettes 3 gode værelser og et badeværelse. Vi forestiller os, at kælderen kan fungere som et anneks
til vores værelsesfløj i ekstra belagte perioder. I første omgang vil vi istandsætte stueplanet. Det hele skal
have en ”kærlig omgang”, så der bliver god mulighed for at opleve den gode ”iværksætterånd”, som vi
oplevede både under renoveringen i starten på Ådalen og under ombygningen af køkkenet for 2 1/2 år
siden. Kontakt os gerne, hvis du har mulighed for at være med til at rive tapet ned, pille et gammelt køkken
ned, male- og spartel arbejde mm.
Bogreception d. 6. marts
Alle er velkommen til bogreception tirsdag d. 6. marts kl. 19.30 på Ådalen Retræte, hvor Poul Asger Beck vil
præsentere sin trosfortælling i en ny lille og dyb bog: ”Mit liv i Guds kærlighed. Fra radiohandler til
retræteleder”.
Læseren møder en personlig beretning om at finde Gud i alle livets forhold. Man får ærligt del i tro og tvivl,
overvejelser og velsignelser. D. 6. marts møder du fortællingen live, tilsat musik og måske medvirkende. Du
kan også få bogen signeret. Der serveres gratis kaffe og kage. Læs evt. mere
Forårets retræter i Foreningen
-

Retræte med Gunni Bjørsted d. 23.-25. februar ”Lad dit hjerte elske”
Retræte med Ele Bonde d. 2.-4. marts ”Drømme og følelser”.
Retræte med Poul Asger og Kirsten Beck d. 9.-11. marts ”Kom og se; kom og hør; kom og smag”
Individuel vejledt retræte d. 11.-16. marts, vejledere Lene Suh Nicolaisen og Poul Asger Beck
Kreativ retræte d. 15.-18. april, retræteledere Poul Asger og Kirsten samt Birgit Elmon
Retræte m. Kristuskransen d. 20.-22. april med Elsebeth Dedieu

Ny hjemmeside
Klik ind på vores nye hjemmeside og læs mere om hver retræte. Vi har oplevet lidt start vanskeligheder her
i januar måned med tilmeldingsdelen, men det skulle fungere nu.
De åndelige Øvelser, 30 dages retræte 2019
Vi vil allerede nu melde datoen ud for De åndelige øvelser i ét stræk over i alt 34 dage, som er planlagt fra
d.25. august – 27. september 2019. Går du med tanker om sådan et forløb er det tid nu, at begynde
planlægningen. Du kan se en lille introfolder her.
Afslutningscitat af Ignatius af Loyola:

”Det er ikke den store mængede kundskab, der mætter sjælen, men indlevelsen og smagen af tingene
indefra, der mætter og tilfredsstiller sjælen”.
Mange kærlige hilsner

Johannes og Heidi

