
 

Nyhedsbrev juli 2021 
 

  

 

Lige her inden det for alvor går løs med sommerferie vil vi gerne have jeres hjælp 

til at udbrede kendskabet til muligheden for at blive voluntør på Ådalen. Vi har 

prøvet at formulere lidt mere konkret, hvad sådan en mulighed indebærer. Er der 

én i dit netværk, som kunne prikkes på skulderen? 

 

Voluntør på Ådalen 

Har du en drøm om et sabbatsår, hvor du vil prøve noget helt andet. Så er der en 

mulighed for at blive voluntør på Ådalen retræte i et halvt eller helt år fra medio 

august. 

 

Bomulighed: 

Vi har et fint nyrenoveret hus, som er nabohus til Ådalen retræte, hvor du kan bo. 

Ligger i skovkanten med en fantastisk smuk natur omkring. 

 

Opgaver: 

Du vil indgå i et team med vores køkkenansvarlige Birthe samt Johannes og Heidi, 

hvor opgaverne bl.a. vil bestå i at hjælpe til i køkken med opvask og klargøring. 

Rengøring af hovedhus mellem retræterne, samt gennemgang af værelser, når 

gæsterne rejser. (Vi har et eksternt rengøringsfirma, der står for rengøring af 

værelser). Mindre opgaver af havearbejde i sæsonen. 

 

Deltagelse i arrangementer: 

Der vil i perioder være mulighed for at deltage i nogle af husets tidebønner og du 

vil få tilknyttet en mentor med jævnlige samtaler, medens du er her. Der vil også 

være mulighed for at deltage i én eller to retræter undervejs i forløbet. 

 

Økonomi: 

Du vil få kost og logi. 

 

  



 

  

 

 

 

 

Update renovering af toiletter/hall 

Vi er i fuld gang med den planlagte renovering af hall og toiletter. Vi er 

taknemmelig for al den hjælp vi har fået, særlig i forbindelse med nedbrydning og 

udgravning i uge 24. Det var hårdt arbejde – men gik over al forventning – tak til jer 

der var med. De sidste to uger har håndværkerne brugt på de skjulte installationer 

og til at støbe gulve. Vi er nu i gang med at rejse de nye skillevægge og går i gang 

med spartling, og malerarbejde samt montering af nye lofter i næste uge. Er du 

frisk på at give en hånd med det er du velkommen. I uge 28 skifter vi vinduer i 

spisesalen. 

I uge 29 er Korsvejsfestival på Ådalen. Der er stadig plads til lidt flere deltagere på 

Korsvej – tilmeldingen foregår på: https://korsvej.dk/korsvejfestival2021 

https://korsvej.dk/korsvejfestival2021


 

I uge 30 håber vi at færdiggøre renoveringen med montering og den sidste maling 

mm. Der har vi også plads til nogle ekstra hænder. Der er fri kost og logi i 

forbindelse med arbejdsugerne. 

Fra og med den 30. juli håber vi på et par uges ferie – inden vi tager fat på 

efterårets program på Ådalen. 

 

Mange kærlige hilsner 

Johannes og Heidi Pedersen 

 

PS. 

Du har mulighed for at oprette dit testamente nemt, enkelt og gratis, når du 

påtænker Ådalen Retræte i testamentet. Læs mere her 
 

  

 

http://aadalenretraete.dk/stot-adalen-retraete/

