
 

  

 

                  Nyhedsbrev juni 2022 

  

  

 

Lige en lille hilsen her fra Ådalen inden vores sommerferie. Vi har oplevet et forår, 

hvor der har været tilpas balance mellem arbejde og hvile. Det er vi utrolig 

taknemmelige for. I år bliver det muligt for os at holde en god lang sommerferie på 

4 uger, hvor vi tager væk. Her på Ådalen nyder vi lige nu de blomstrende buske og 

alt det nyudsprungne grønne omkring os. 

  

  

Fejring af 10 års jubilæum 

Søndag d. 21. august markerer vi Ådalens 10 års jubilæum med en reception. 

Arrangementet begynder i Ålum kirke med en kort gudstjeneste kl. 13.30, hvor bl.a. 

Ulla Käll vil medvirke med sin guitar. Derefter kaffe og reception på Ådalen 

Retræte. Senere vil der være en samling, hvor vi både ser tilbage på de 10 år med 

ord og billeder og frem mod næste epoke. Dagen forventes afsluttet kl. ca. 17. 

Du er inviteret til at deltage i denne fejring. 

 

Se invitation her 

  

Retrætekalender efterår 2022 

Ådalens retræteudbud kan du finde ved at klikke her 

Der er nogle ændringer i kalenderen, hvor retræten som er annonceret d. 16.-18. 

september med Gunni Bjørsted er flyttet til d. 2.-4. december. Der er oprettet en 

ekstra mulighed for individuel vejledte retrætedage d. 6.-11. november. 

 

Workshop og kurser 

Introduktion til ignatiansk spiritualitet og samtale med temaet ”Gud i alle ting” 

udbydes fra d. 20.-24. november 2022. Denne introduktionsworkshop kan være et 

https://aadalenretraete.us11.list-manage.com/track/click?u=40dd243853970342e6a83557c&id=904acff64a&e=76910b8572
https://aadalenretraete.us11.list-manage.com/track/click?u=40dd243853970342e6a83557c&id=bd5192236c&e=76910b8572


 

 

springbræt til det længerevarende kursusforløb i Åndelig Vejledning, som udbydes 

fra næste år d. 8.-14. maj 2023, d. 30. okt. - 4. nov. 2023 og d. 6.-15. marts 2024. 

Både workshop og kurser er beskrevet på vores hjemmeside. 

 

Korsvejsforum på Ådalen i uge 30 

Igen i år vil Ådalen danne rammerne omkring Korsvejsforum. Det er muligt at 

indlede Korsvejsforum med en miniretræte fra søndag d. 24. juli til tirsdag d. 26. 

juli. hvor Ulla Käll er med som retræteleder. Læs mere på Korsvej.dk 

  

En Bøn 

Kære Gud. 

Tal sagte i min stilhed. 

Når omgivelsernes støjende larm udefra 

Og min frygts støjende larm indefra 

Trækker mig væk fra dig, 

Så hjælp mig med at stole på, at du stadig er der, 

Selv når jeg ikke kan høre dig. 

Giv mig ører, så jeg kan høre din sagte, milde stemme sige: 

”Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, 

og jeg vil give jer hvile… For jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet.” 

Lad din kærlige stemme vise mig vejen. 

Amen 

Bøn af Henri Nouwen fra Elsket ubetinget 

  

 

Kærlig 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 

  

 

https://aadalenretraete.us11.list-manage.com/track/click?u=40dd243853970342e6a83557c&id=94f3af9267&e=76910b8572
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