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Indhold

Det er med stor glæde, at vi kan fejre Ådalen Retrætes 10 års

jubilæum! I marts 2022 var det 10 år siden, vi holdt den første

retræte i et næsten færdigt retrætested placeret på syd

skråningen, mellem Nørreådalen og Fussingø statsskov. Over

de seneste 10 år har vi haft glæden af at se stedet udvikle sig

fra sin spæde start med enkelte weekend retræter og få andre

arrangementer til det, vi oplever i dag med mange fyldte

retræter og en meget fyldt kalender. 

Vi kan glæde os over gæster, der kommer igen og igen og nye,

der slutter sig til. Vi kan glæde os over rigtig mange

tilbagemeldinger om glæden ved stilheden, omgivelserne,

naturen, maden og muligheden for at fordybe sig, møde sig

selv og Gud og gå udfordret, opmuntret og ændret herfra. Vi er

dybt taknemmelige til Gud og alle jer, der på hver jeres måde

har bidraget til, at det er muligt! 

Formålet med jubilæumsskriftet er at dele både historien

omkring Ådalens tilblivelse samt lidt tanker om fremtiden –

men ikke mindst lytte til nogle af husets gæster, der fortæller

om deres egne erfaringer omkring mødet med Ådalen,

stilheden og fordybelsen.

Heidi og Johannes Lind Pedersen



Drømmen om at skabe et økumenisk retrætested i
Danmark bliver sået i Heidi og Johannes Lind
Pedersen, efter at de selv har erfaret livs- og
trosforandrende retræteophold i Sverige i starten
af dette årtusinde. 
De er helt fra start klar over, at de ikke kan stå
alene med drømmen, hvis den skal blive til
virkelighed. Så de følgende år samler de en gruppe
mennesker omkring sig, som dels støtter op om
dem, dels deler visionen. Det munder senere ud i
Foreningen Ådalen med en bestyrelse bestående
af både præster, forretningsfolk og lægfolk med
retræteerfaringer. 
Sideløbende uddanner både Heidi og Johannes sig
som retræteledere og åndelige vejledere bl.a. på
spiritualitetscentrene Loyola Hall og St. Beuno´s i
England og via retrætenetværket i Danmark. 

Fra restaurantsted til retrætested

I 2008 finder de det helt rigtige sted til et
retrætecenter i den gamle danserestaurant,
’Bloksbjerg’, beliggende i naturskønne omgivelser
ved Fussingø Skov og Nørreådalen mellem Randers
og Viborg. I 2010 underskriver de købskontrakten. 
Nu kommer Johannes´ baggrund som leder i
byggebranchen dem til gode. For der forestår et
stort ombygningsarbejde, ligesom der skal
tilbygges en værelsesfløj. Der bliver ansat to
håndværkere til arbejdet, og sammen med mange
gode frivillige kræfter bliver stedet over de
kommende to år omdannet til et retrætested med
spise- og mødesal, kirkerum og skønne værelser
med udsigt over Ådalen. Alt sammen i en enkel,
lys og nordisk stil.
I marts 2012 slår Ådalen Retræte dørene op til den
første retræte. 

Siden har stedet budt mere end 4500
mennesker velkomne på over 400 retræter,
kurser og præste- og ledersamlinger.

Økumeni afspejlet i opbygning og tilbud

Lige fra starten var ønsket at skabe et retræte-
sted, der kunne favne bredt kirkeligt, dvs. et
økumenisk sted. Og det ønske er gået i
opfyldelse. I dag kommer der retrætedeltagere
til Ådalen Retræte fra hele det kirkelige
landskab i Danmark, og både interne og
eksterne retræter afspejler mangfoldigheden
og bredden, ligesom Ådalen Retræte er blevet
et kærkomment sted at leje til præste- og
ledersamlinger både af frikirker og folkekirken.
Det fælleskirkelige/økumeniske kommer også
til udtryk i bestyrelsens og referencegruppens
sammensætning. Referencegruppen tæller 70
personer, en bred skare af bl.a. præster fra
folke- og frikirker, to biskopper, en Skt. Joseph
Søster, foreningsledere, forlæggere, psykologer
og lægfolk, der arbejder med sjælesorg,
pilgrimsvandringer og retræter.

Bestyrelsen for Foreningen Ådalen har
ansvaret for driften af Ådalen Retræte.
Bestyrelsen består i dag af management
konsulent Åge Dragsted som formand og
bestyrelsesmedlemmerne: Rådgiver ved
Kræftens Bekæmpelse Elsebeth Kragh Dedieu,
folkekirkepræst Pia Elisabeth Pedersen,
folkekirkepræst Karen Stubkjær,
familieterapeut og cand.theol Peder Poulsen,
sekretariatsleder i Lands-foreningen for Kristne
Ungdomsforeninger Verner Lundbak og PhD i
socialpædagogik, leder af #VandreRetræte og
foredragsholder Claus Olsen Søndergaard.
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Fra drøm til virkelighed



Ansatte og frivillige

Bestyrelsen har ansat bestyrerparret, Heidi og
Johannes Lind Pedersen, til at lede retrætestedet
og varetage den daglige drift. 
Det praktiske arbejde blev de første mange år
båret af bestyrerparret og frivillige. Men i takt
med at stedets tilbud blev flere og flere, blev
der både behov for og økonomi til, at der i 2016
kunne tilkøbes rengøringshjælp og i 2017
ansættes en køkkenmedarbejder, som fra 2022
er blevet suppleret med endnu en deltidsansat.
Ådalen Retræte har også haft frivillige tilknyttet
over kortere og længere perioder, ligesom der i
dag er tre frivillige værtspar, som skiftes til at
afløse Heidi og Johannes i værtskabet for
retræter på stedet.

Tanker for fremtiden

Det begyndte med en drøm sået i to mennesker.
En drøm der tog form og blev til virkelighed. I
løbet af de sidste ti år er Ådalen Retræte vokset
og har slået rødder som et anerkendt og værdsat
økumenisk retrætested i Danmark.
Samtidig har stedet nu et godt team af
retræteledere og vejledere tilknyttet, ligesom de
oplever, at også nye og yngre folk er på vej ind i
retrætearbejdet.
”Det giver håb for fremtiden, og for at dette ikke
kun var vores drøm,” siger Heidi og Johannes
Lind Pedersen. Bestyrerparret bliver ikke yngre,
og af samme grund vil Foreningen Ådalen og
bestyrelsen de kommende år arbejde hen imod,
at Ådalen Retræte kan drives videre som
retrætested – også den dag Heidi og Johannes
ikke er her mere.
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Heidi og Johannes Pedersens første erfaringer med retræter blev også et møde

med den ignatianske spiritualitet. Den tænkning og spiritualitet kom til at forny

og forandre Heidi og Johannes personlige liv og trosvandring, blev siden

fundament for Ådalen Retræte og gennemsyrer ånden, tilgangen og

retræterne på stedet.

Begrebet ’spiritualitet’ bruges i den katolske tradition som et udtryk for en

måde at leve i relation til Gud. Den ignatianske spiritualitet kan bedst beskrives

som en spiritualitet for den, der er på vej.

Ignatius af Loyola og hans åndelige øvelser
Ignatius levede i 1491-1559 og blev stifter af Jesuitterordnen. Han var født ind

i en baskisk adelsfamilie og gjorde som ung militærkarriere. Som officer blev

han i et slag om byen Pamplona i 1521 alvorligt såret og måtte i ni måneder

være sengeliggende for at komme sig. Mens han lå på sygelejet, ville han

gerne læse ridderromaner, men forældrenes bibliotek rummede kun kristne

visdomsbøger og helgenbiografier. Læsningen af de bøger fik en afgørende

betydning for Ignatius, der besluttede sig for at lægge sit liv om.

Han drog derfor på en pilgrimsvandring, som bl.a. førte ham til Montserrat

klosteret nær Barcelona, hvor han gjorde et længere ophold. Siden tilbragte

han tid i en hule i Manresa i nærheden, hvor han fordybede sig i den kristne

spiritualitet og samtidig hjalp syge og fattige. Undervejs nedskrev han ’De

Åndelige Øvelser’, som i dag er grundlag for retrætetraditionen hos Jesuitterne,

søsterordnen Skt. Joseph Søstrene og retrætesteder verden over.

Med De Åndelige Øvelser giver Ignatius ikke en værktøjskasse, men snarere

pejlemærker til at finde vejen frem som menneske og troende.

Centralt for Ignatius’ spiritualitet er idéen om at søge og finde Gud i alt og alle,

ikke kun under bønnen og i kirken, men også i naturen, i mødet med andre

mennesker og i hverdagen med pligter, glæder og sorger. Desuden lægger

Ignatius stor vægt på, at det indre liv må afføde handling – det går hånd i hånd

og må integreres i hinanden.

Ignatius bragte spiritualiteten ud af klostrene og ud blandt almindelige

mennesker – i deres praktiske liv, fulde af længsler, behov og valg. Med et

nutidigt begreb kan man sige, at det er en holistisk spiritualitet, der inddrager

hele mennesket: ånd, sjæl og legeme – følelser, tanker og krop.

Ignatiansk spiritualitet i en
skandinavisk-økumenisk kontekst
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Ignatiansk spiritualitet på Ådalen Retræte
I Skandinavien har ignatiansk spiritualitet haft trange kår pga. den lutherske
kirketradition, der i mange år opfattede Ignatius og Jesuitterne som en mod-
reformation til Luther. Men de senere år er der sket en nuancering i synet, ja,
ligefrem en stigende nysgerrighed efter, hvordan ignatiansk spiritualitet kan
forstås og indtænkes i protestantiske sammenhænge. Den erfares også
hjælpsom i mødet med ’søgende’, der måske ikke altid finder, hvad de søger i
de eksisterende kirkelige former og traditioner.

Den svenske forfatter og retræteleder Magnus Malm er i høj grad inspireret af
ignatiansk tænkning og spiritualitet og har haft stor betydning for dens
udbredelse i sammenhænge udenfor den katolske kirke i Skandinavien

Ådalens egne retræter har hovedfokus på den ignatianske spiritualitet med
åndelig vejledning, de åndelige øvelser og en holistisk tilgang til troen og

det hele menneske. 

Dette kommer bl.a. til udtryk ved, at deltagerne opmuntres til at se sig selv og
Gud i Bibelens tekster, se Gud i naturen og den aktuelle livssituation, samt
give plads til både stilhed og fordybelse, kreativitet og kropsøvelser og at
nyde god og sund mad i smukke omgivelser.

Heidi og Johannes har selv fået en indføring i ignatiansk spiritualitet og åndelig
vejledning på Jesuitter spiritualitetscentrene Loyola Hall og St. Beuno’s i
England. Derfra har der af flere omgange været kursusledere og vejledere,
som har trænet, vejledt og superviseret Ådalens vejlederteam. De seneste år
har Ådalen Retræte således kunnet tilbyde 30 dages retræter med
udgangspunkt i de åndelige øvelser samt kurser i åndelig vejledning. 
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Bortset fra nogle uger i sommerferien og hen over jul, summer Ådalen Retræte
af liv og mennesker året rundt. Mere end halvdelen af de retræter og kurser
der udbydes, er Foreningen Ådalens egne. Resten er eksterne, der lejer sig ind
for at holde retræte, kurser eller præste- og ledersamlinger på stedet.

Tema-retræter: 
En del af de retræter, som Foreningen Ådalen selv tilbyder, er korte tema-
retræter med forskellige retræteledere. Det er retræter med bl.a. præst og
retræteleder Gunni Bjørsted og den norske musiker og retræteleder Ulla Käll
samt kreative retræter med Birgit Elmon, retræter med kontemplation eller
meditativ dans med Sr. Angela, med Kristuskransen ved Elsebeth Dedieu, om
Hildegard af Bingen ved Benedicte Tønsberg og bibelterapeutisk samspil ved
Ele Bonde. Peder Poulsen og Eva Wrige leder også kontemplative retræter,
ligesom der tilbydes manderetræter ved Ruben Knudsen, Peder Poulsen og
Johannes Pedersen. Åge Dragsted og Bent Arendt leder en retræte med
temaet livsforandringer.

Det sker på Ådalen Retræte
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5 dages retræter i forløb: Fra retræteleder
Magnus Malm har man hentet inspiration til et
forløb af tre moduler med 5 dages retræter,
som tages over tre år med én retræte årligt.
Disse retræter henvender sig primært til
præster og ledere, ansatte og frivillige i
kirkesammenhænge. Denne gruppe har en
særlig risiko for at brænde ud, fordi identitet
og arbejde flyder sammen. I en atmosfære af
stilhed, hvile og fordybelse inviteres
deltagerne derfor til at besinde sig på deres
arbejdsliv og behov for åndelig næring for at
fungere.

Individuelle vejledte retræter: I disse retræter
tages der udgangspunkt i den enkelte person
og livssituation. Retræten foregår i stilhed med
en daglig åndelig vejledning, og følger ellers
husets rytme og kan tilpasses i antal af dage.

Ignatius´ Åndelige Øvelser: Hvert andet år
tilbydes en 30 dages retræte, der fokuserer på
det væsentlige i den enkeltes liv. Igennem
Ignatius´ Åndelige Øvelser tages den enkelte
med på en rejse ind i et levende fællesskab
med Kristus, som ofte også afstedkommer en
afklaring og dybere forståelse af Guds vej og
virke. De Åndelige Øvelser tilbydes ligeledes
årligt delt i tre moduler á 10 dage, hvis man
ikke er i stand til at afsætte en hel måned.

Ignatiansk inspirerede retræter

Et stort fokus for Foreningen Ådalen er ignatiansk
spiritualitet og ignatiansk inspirerede retræter.
Ådalen Retræte har et team af vejledere, der er
uddannet til specielt at varetage disse retræter.
 

Workshops i Ignatiansk spiritualitet og
åndelig vejledning: 

Senest er Ådalen Retræte også begyndt at tilbyde
workshops i ignatiansk spiritualitet og åndelig
vejledning med undervisning af den tidligere
anglikanske præst, Nick Helm, der i mange år har
arbejdet med ignatiansk spiritualitet. Kurserne
veksler mellem undervisning, praksis og egen
fordybelsesproces. Ådalen Retræte tilbyder
desuden løbende supervision i åndelig vejledning. 
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Stor betydning for mit trosliv

Maria Bjørn Langer
38 år 
Aarhus
Fysioterapeut og mor til tre
Århus Valgmenighed

Hvad var din bevæggrund for at tage på retræte på Ådalen Retræte?
Jeg fik Ådalen Retræte anbefalet, og har nærmest kommet der siden 
stedet åbnede. Det ligger tæt på, hvor jeg bor, så det er let 
tilgængeligt. 
Faciliteterne og den sunde mad – det hele er bare så lækkert.
Mit udgangspunkt for at tage på retræte var i første omgang at få ro 
og hvile, og tid til at være mig uden at skulle være givende og 
præstere. Som småbørnsmor er tid, ro og god nattesøvn en mangelvare. En retræte er et
overflødighedshorn af tid.
 
Hvad har det givet dig at være på retræte?
I begyndelsen tog jeg på weekendretræterne. De har som regel et tema, der leder én i en bestemt
retning. Siden er jeg blevet meget glad for de individuel vejledte retræter, som tager udgangspunkt i,
hvor jeg er i mit liv. Her er jeg også blevet introduceret til den ignatianske spiritualitet og discipliner.
Det har haft stor betydning for mit trosliv og praksis. Det er blevet en vigtig rytme for mig at begynde
dagen med en tidebøn, meditation og stilhed… nogle gange er det med et barn på skødet. 
Jeg har også lært fra retræterne at slutte dagen med et kærligt tilbageblik. Det er en simpel praksis,
men har været en vej til større taknemmelighed. Det er også et godt redskab til at finde balancen i
hverdagen og familielivet. At blive opmærksom på, hvad der tager og giver energi. Det hjælper mig til
at sætte tempoet ned, så det hele ikke går for hurtigt, men at jeg når at være til stede i livet og
fordøje indtryk.
Retræterne har også været medvirkende til, at jeg nu er gået i gang med at uddanne mig til
psykoterapeut. Hver gang jeg er på retræte, oplever jeg det som at rykke et skridt tættere på at være
den, jeg er skabt til at være.
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Peter Sode 

54 år

Andrup

Stiftspræst i Ribe Stift for Folkekirkens Tværkulturelle Center. 

Hvad var din bevæggrund for at tage på forløbet med 5 dages retræterne på Ådalen Retræte?

Det var en nødvendighed i forhold til min trivsel. I mit arbejde som præst er der så mange krav og

opgaver, der kalder på mig. En uge i stilhed og ro får mig til at falde til ro, så jeg finder tilbage til en

indre klarhed. Det er som med en sø i uro. Når den bliver rolig igen, bliver overfladen helt blank, og

man ser klarere. Stilheden bliver et ’ikke-kravs-rum’. Her kræves der ikke noget af mig. Jeg skal ikke

engang være social.

 

Hvad har det betydet for dig at være på retræte?

At tage på retræte én uge årligt er blevet en åndelig disciplin for mig. På retræterne bliver jeg

mindet om det væsentligste for mig som menneske: at jeg først og fremmest er Guds elskede. Når

jeg til daglig er i hamsterhjulet, er det ofte kravene, der sætter dagsordenen. Jeg kan let falde for

fristelsen at ville opnå andres anerkendelse. Når jeg kan hvile i, at jeg er Guds elskede, bliver jeg

mindre krævende i forhold til mine omgivelser. Og mere omgængelig! 

Du er også med til at lede internater for unge præster og ledere i det tværkirkelige regi ARROW,

som I holder på Ådalens Retræte. Hvad går det ud på? Og hvorfor holder I det på Ådalen?

Formålet med ARROW er at gøre præster og ledere langtidsholdbare. På internaterne underviser vi

unge præster og ledere fra både folkekirke og frikirker i at komme ud af ’sorgens cyklus’, hvor man

enten søger andres anerkendelse eller forsøger at gøre sig fortjent til Guds kærlighed, og i stedet

træde ind i ’nådens cyklus’ og få fat i det basale, det vil sige tage den medicin, vi selv som præster

prædiker om søndagen: at jeg er elsket af Gud og ’alt mit er dit’. Så kan der vokse en tjeneste ud af

det. Ådalen Retræte er det perfekte sted at holde sådanne internater, da både rammer og

omgivelser understreger budskabet.

Retræterne minder mig 

om det væsentligste

 – at jeg er Guds elskede
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Som at komme hjem

Christa Vogt 
65 år
Fredensborg
Sygeplejerske. 
Strandvejskirken i Humlebæk
(en del af Evangelisk Frikirke, tidl. Missionsforbundet)

Hvad var din bevæggrund for at tage på retræte på Ådalen Retræte?
Jeg var på min første retræte i 1986, da jeg boede i Israel. Efterfølgende har jeg taget på retræte med
jævne mellemrum. Men siden jeg første gang var på Ådalen Retræte, er det blevet som mit andet
åndelige hjem. Når jeg ankommer og går med min kuffert op ad flisegangen, sænkes mine skuldre, for
det er som at komme hjem.

Du har deltaget i bl.a. 5 dages retræter i forløb og er nu i gang med De Åndelige Øvelser som ti
dages retræter. Hvad har det givet dig at deltage i de retræter?
På retræterne har jeg tid til at dykke ned i bibelteksterne og møde Gud i dem. Retræterne har lært mig
at være i konstant kontakt med Gud. Nu kan jeg ikke undvære at være i løbende samtale med Gud i
min dagligdag. Jeg vender stort og småt med Gud, hvad enten jeg er på arbejde eller hjemme. Det må
være det, der menes med at ’bede uden ophør’.
Det har beriget mit liv at stifte bekendtskab med Ignatius’ Åndelige Øvelser både i forløbet med fem
dages retræterne og nu ti dages retræterne. Det jeg ikke kan relatere til, lader jeg ligge. Men jeg er
blevet mere bevidst om at se Gud i alt og alle. At se Gud i skaberværket – for eksempel hvor smukt en
blomst er skabt, se det andet menneske som skabt i Guds billede og være opmærksom på, at Gud er
med, både når livet går godt, og når det er svært. 

Hvad er særligt ved Ådalen Retræte?
Jeg holder meget af, når vi begynder dagen med morgenmesse, hvor vi får et ord at grunde over og
deler nadver. I begyndelsen skulle jeg lige vænne mig til de daglige tidebønner. Men nu er rytmen i
dagene blevet mig en velsignelse. Det tavse fællesskab og det at være i stilhed er også meget
værdifuldt for mig.
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Morten Patrzalek

53 år 

Give

Præst gennem 23 år i Betania Kirkecenter

Hvad var din bevæggrund for at tage forløbet med 5 dages retræterne?

Det er svært at undgå, at identitet og arbejde flyder sammen, når man er præst i en frikirke. Det er

let at miste sig selv, fordi man hele tiden er optaget af andres behov og glemmer sine egne. 

På min første retræte reagerede jeg med at være meget træt og sove en del. Men jeg fik at vide, at

det var naturligt og følte mig i trygge hænder. De faste rammer og roen gjorde mig godt.

Undervisningen om kaldet satte også meget på plads for mig i forhold til min egen situation. At

vores kernekald er relationen til Jesus.

Hvad har deltagelsen i retræte-forløbet indtil videre betydet for dig?

Jeg er blevet mere opmærksom på at koble af. At det er okay at slukke telefonen og ikke tjekke

mails hver dag. Det tager tid at implementere, og jeg er ikke helt lykkedes med det endnu. 

Med retræterne har jeg også fået øjnene op for en anden genre bøger, end dem jeg læste tidligere.

Bl.a. har jeg stiftet bekendtskab med Magnus Malms bøger. Det har givet mig meget og hjulpet mig

ind i roen og hvilen og netop skærpet opmærksomheden på, at livet med Gud er andet end tjeneste

og arbejde. 

Sideløbende med retræterne har jeg været i et ’12 steps’ forløb, hvor man arbejder med sig selv i

dybden, sine relationer og tro. Det hele har hængt sammen med det, jeg har oplevet på Ådalen. Det

forløb har også åbnet nye perspektiver for mig. Jeg er nu stoppet som præst i Betania Kirkecenter. Så

lige nu befinder jeg mig i ’det åbne land’, hvor jeg bruger tid til at finde tilbage til noget af det, jeg

har savnet undervejs. Jeg bruger bl.a. tid på at genopbygge gode vaner med at være sammen med

Jesus i stilhed, for eksempel når jeg kører bil eller går ture i naturen. Og så må vi se, hvor vejen fører

mig hen.

Jeg finder tilbage til 

noget af det, 

jeg havde mistet
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Mit kompas blev indstillet

Michala S. Tønsberg
34 år 
Steiner-pædagog og i gang med uddannelse som yoga-lærer
Flytter fra København til Fyn med sin kæreste denne sommer

Hvad var din bevæggrund for at tage på retræte på Ådalen Retræte?
Jeg er opvokset i et hjem, hvor min mor var præst og min far psykolog. Så det åndelige og
naturvidenskabelige har altid fyldt i den måde, jeg tilgår verden på. Jeg har selv taget en del kurser
indenfor det spirituelle, New Age og meditation. Jeg har også været på flere retræter.
Gennem min mor hørte jeg om Ådalen Retræte og den ignatianske spiritualitet, og blev mere og mere
nysgerrig på det. Så for et år siden meldte jeg mig til første modul af De Åndelige Øvelser… og jeg
kunne sagtens have blevet i 30 dage, hvis det havde kunnet lade sig gøre.

Hvad har den retræte betydet for dig?
For det første var den en hjælp til at få ro på nervesystemet. Og så har det været som at få sat min
kompasnål efter Nordstjernen igen. Det var den følelse, jeg tog fra retræten med. Jeg var nok på vej
ned ad et individualistisk spor, hvor det kun handlede om, hvad jeg kunne gøre og bidrage med. Men
på retræten oplevede jeg, at det var okay bare at være stille og være mig. I stilheden erfarede jeg at
blive mødt af et nærvær, ’Det Større’ som jeg allerede er forbundet med. Det relationelle fokus var
frigørende for mig.

Hele processen med de åbnende spørgsmål var også berigende. Hvad er dit gudsbillede? Hvor møder
du Gud? Og hvor møder Gud dig? Er du åndelig åben eller vender du ryggen til livet? Det var
hjerteforbindelsen, det handlede om. Det har givet mig en bevidsthed i dagligdagen om, hvad der er
livgivende, og hvad der er drænende. Det har også været bekræftende ind i det nye kapitel, min
kæreste og jeg er i gang med at tage hul på ved at flytte fra byen på landet, sætte tempoet ned,
komme tæt på naturen og åbne os for livet.

Er der noget særligt, du vil fremhæve ved Ådalen Retræte?
Der er en enorm rummelighed. Stedet er dybt forankret i den kristne spiritualitet. Alligevel oplever jeg,
at alle baggrunde kan rummes, fordi vi mødes i de kerneværdier, vi er fælles om. For mig er Ådalen
en form for livsskole.
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Peter Ruge

68 år 

Midtjylland

Retræteleder og pensioneret folkekirkepræst

Du har bl.a. brugt Ådalen Retræte til forløb med efteruddannelse af folkekirkepræster som åndelige

vejledere og retræteledere. Hvorfor skal præster uddannes i det?

Præster skal kunne vejlede mennesker i deres relation til Gud, og det forudsætter erfaring med bøn.

Men vejledning i det indre livs spiritualitet er ikke en del af den teologiske universitetsuddannelse. At

være folkekirkepræst er i dag et mere funktionelt job, der har fokus på kristendommens udadvendte del

med handlinger og aktiviteter, mens fordybelse og det indre liv bliver sat til side. Derfor oplever en del

præster tab af kontakt med det kald og den berørthed, som i sin tid motiverede dem til at blive præster. 

Som kirkegænger kommer man ikke i kirken for at blive belært, men berørt af ånd. Det kræver, at

præsten selv er berørt og i proces i forhold til at leve det indre liv. Det kan den åndelig

vejlederuddannelse og retrætelederuddannelsen hjælpe præster på vej med. Retræter er en god

øvebane, hvor man netop kommer i kontakt med den berørthed.

Du er desuden formand for foreningen Nutidig Kristen Spiritualitet, som også arrangerer retræter på

Ådalen. Hvad går det ud på? 

Foreningens formål er at undersøge, hvordan vi lander en nutidig kristen spiritualitet i dagens Danmark.

Vores verden er i hastig forandring, og det er vigtigt, at det kristne finder nye udtryksformer ind i tiden,

så vi ikke stivner i for eksempel reformationstidens former. 

Det er de færreste, der i dag er opvokset med et sprog for den religiøse erfaringsmulighed. Som

forening adresserer vi den religiøse erfaring med fokus på hjertet, som ifølge klassisk kristen forståelse

er det sted, hvor Gud og mennesker mødes. Hjertets opmærksomhed er en dør til bøn og fordybelse. 

Retræterne er for mennesker, der har behov for at opdage ånd som erfaringsmulighed. De fleste, der

kommer, har reference til folkekirken. Men der kommer også en del, som har været optaget af Østens

spiritualitet, men som hen i livet opdager, at de også er kristne. 

Er der noget særligt, du vil fremhæve ved Ådalen Retræte?

Ådalen Retræte er efter min mening det bedste retrætested i Danmark med international standard –

intet mindre! Omgivelserne er ideelle, og stedet emmer af stor rummelighed. Huset er dedikeret til

fordybelse ind i den kristne spiritualitet, og netop derfor er stedet velegnet til både at holde retræter og

retrætevejleder- og åndelig vejlederuddannelsen. 

Når mennesker, der er kaldede, følger deres kald og gør det ordentligt, tiltrækker de andre, så kaldet

vågner i dem, og de får lyst til at virke med. Det er det, jeg erfarer med Ådalen Retræte og de

mennesker, der står bag. Her er mennesker, der lever det indre liv i gennemsigtighed og 

oprigtighed. Det smitter!

Retræter er en øvebane 

for det indre liv
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Skaberens relation til skabningen 
– som bagtæppe 
for mødet med mennesker

Bodil Kappelgaard 
51 år
Aarhus
Psykolog

Hvad var din bevæggrund for at deltage i kurset om åndelig vejledning på Ådalen Retræte? Og
hvad tog du med dig fra kurset?

I mit arbejde som psykolog bruger jeg kun åndelig vejledning, når jeg sidder med et medmenneske,
der selv er optaget af spiritualitet og Gudstro. Men jeg sidder ofte i samtaler med mennesker, hvor jeg
tænker: ”Gad vide, hvad Gud har gang i med det menneske?” Det vil jeg så nødig forstyrre med min
egen dagsorden. ”Let the Creator deal directly with the creature, and let the creature deal directly with
the Creator” var et citat af Ignatius, jeg tog med mig fra undervisningen på kurset om åndelig
vejledning. Det er for mig essensen: At skaberen allerede har en kommunikation i gang med sin
skabning. Det er jeg personligt meget optaget af, og det er blevet mit bagtæppe for mødet med andre
mennesker. Ådalen Retræte er blevet et hvilested for mig, hvor jeg bliver mindet om netop dette.
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Kenneth Jacobsen

54 år

Sognepræst i de fire sogne 

Slemminge, Fjelde, Våbensted og Engestofte på Lolland

Hvad var din bevæggrund for at deltage i forløbet med 5 dages retræter for præster på Ådalen

Retræte?

Jeg var landet i den samme fælde, som mange andre præster: At man kommer ind i et ræs, hvor

man giver og giver og er til rådighed 24/7. På et tidspunkt tørrer man ud og har ikke mere at give.

Så jeg søgte faktisk på nettet og fandt dette retrætetilbud og tænkte, at det var lige det, jeg havde

brug for.

Hvad har retræterne betydet for dig?

For det første har de givet mig en pause på en uge om året, hvor jeg ikke skulle noget. Jeg skulle

ikke en gang sige noget! Bare hvile og være modtagende i forhold til det rituelle liv og

undervisningen – og lade det gøre sin virkning. Så jeg har fået tanket op og fundet veje tilbage til en

måde at balancere mit arbejde og trosliv.

På Ådalen Retræte gik jeg mange ture og nød godt af deres bibliotek med litteratur om kristen

spiritualitet. Det har jeg taget med mig hjem. Både en masse bøger! Og det at gå tur. Nu går jeg

mange ture med min hund i skovene her omkring – og lufter min sjæl. Så har jeg som regel en af

disse bøger med og læser et afsnit, som jeg så går og grunder over.

Jeg lærte at lufte min sjæl
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Ordene løber i sol og vind 
de samles til 10 års jubilæum 

vi trækkes mod husene 

to firben piler i grus
 svampe i det våde græs
et pindsvin føder i ly af træerne 
 
en bi på en hank 
en lille viol alene rank 
og tre sommerfugle 

de jyske paraplyer 
ses åbne sig for tidens byger

 det sner

 vi trækkes mod dørene

i rum efter rum ånder Fred

bønnerne hviskes i luften 
om det som ingen andre ord kan si´

og til ilden synges sangene i duften
 
vi hilser blidt 
fra Intet mod Alt
fra Zion til Slot

i 2022 er vi nu særdeles heldige
når I to kære Heidi og Johannes 
om stedet her på jorden 
så inderlig forbarmes 

I Himmelsk Lyd ses Englene svæve

Herre, lad Ådalens Ånd længe Leve!

HBE.

Et digt fra stilheden

Aadalen_program_2020_v3.indd 6 25-09-2019 18:36:18



Aadalen_program_2020_v3.indd 7 25-09-2019 18:36:19



Ådalen Retrætes fremtidsfond
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I løbet af sine første 10 år er Ådalen Retræte vokset fra en spæd begyndelse til at
blive en institution i det kristne spirituelle liv i Danmark. 

Mere end 4500 mennesker har deltaget på retræter, kurser og præste- og
ledersamlinger, og tallet er voksende år for år. Det vil vi gerne sikre kan fortsætte
mange år endnu. 

På sigt kræver det ændring i den struktur, der blev skabt omkring Ådalen Retræte
fra begyndelsen, og som har sikret driften indtil nu. Den blev muliggjort ved et
samarbejde mellem forstanderparret, Heidi og Johannes Lind Pedersen og Johannes´
daværende arbejdsgiver, Tømrermester Poul Nielsen, der skød midlerne ind i et
anpartsselskab. Selskabet købte den gamle restaurationsbygning på stedet og stod
for ombygningen af den til retræteformål og for bygningen af værelsesfløjen.

Poul Nielsen døde desværre pludseligt i december 2020. Bestyrelsen har drøftet en
model, hvor anpartshaverne, Poul Nielsens arvinger og Johannes og Heidi på sigt,
kan købes ud. Selvom driften i de sidste par år har givet overskud, kan driften ikke
alene finansiere dette. Men det vil vi kunne, hvis nogle af Ådalens mange brugere
og venner hjælper til.

Derfor har vi her i jubilæumsåret besluttet at oprette en ny fond i Foreningen
Ådalen Retræte, der skal samle midler ind til en overtagelse af anpartsselskabet, der
ejer Ådalen Retrætes bygninger. Målet er, at vi skal blive selvejende, så Ådalen
Retræte kan fortsætte i de nuværende bygningsmæssige rammer også på længere
sigt.

Alle venner og brugere, der vil være med til dette, kan indbetale et beløb til 
Ådalen Retrætes Fremtidsfond på reg. nr. 7738 kt. nr. 1328770 eller på MobilePay
nr. 75468. Mærk indbetalingen ”Fremtidsfonden” + evt. CPR-nr. Gavebeløb op til kr.
17.200 er fradragsberettiget efter Ligningslovens §8 A. Beløb, der testamenteres
som arv, er fritaget for arveafgift. Alle beløbsstørrelser er velkomne. Vi håber at
rigtig mange vil være med, så vi på sigt også vil kunne fejre Ådalen Retrætes 25 års
jubilæum!

Åge Dragsted
Bestyrelsesformand for foreningen Ådalen Retræte

Ådalen retræte, Gl. Viborgvej 400, 8920 Randers NV
info@aadalenretraete.dk, www.aadalenretraete.dk, Telefon: 42 43 59 47

               Tekst og interviews: Dorthe Stieper, Journalist – Forældrementor – Forfatter – Foredragsholder www.dorthestieper.dk                


