
  

 

                  Nyhedsbrev januar 2023 

Taknemmelighed 

Det er med stor taknemmelighed vi på Ådalen ser tilbage på året 2022. Året har 

været fyldt med større og mindre begivenheder, der efterlader glæde og 

taknemmelighed. Det at følges med grupper og enkeltpersoner der oplever at 

møde sig selv og ser på livet som det er, med både sorger og glæder er det, der 

bedst beskriver vores livssituation. Mange finder hjælp til at tage stilheden og 

fordybelsen med hjem i hverdagen, møde Gud som den, der tager livets 

udfordringer alvorligt og mere og mere opleves som tilstedeværende – med i alle 

områder af livet – selv når oplevelsen af fravær og smerte melder sig. 

Fejringen af 10-års jubilæet, der på mange måder samler minder og billeder af det, 

som vi for 10 år siden kun drømte om, men som nu er virkelighed. Der er en dyb 

taknemmelighed til de mange mennesker, der har taget ansvar og udfyldt en plads 

i den drøm. Der er også en dyb taknemmelighed til de, som deltager på retræter 

og andet i huset, som fylder alt det, der gøres, med mening. 

Der er også taknemmelighed rettet imod de mere strukturelle og praktiske tiltag, 

der er sket i løbet af året. En tak til Ådalens bestyrelse, og andre der har gjort et 

meget stort arbejde for at muliggøre at: 

 

Ådalen er blevet selvejende 

I forrige nyhedsbrev fortalte vi om muligheden for at vi, som Forening kunne 

overtage bygningerne, som indtil nu har været ejet af et Anpartsselskab. Vi kan nu 

melde ud, at det er blevet en realitet. 

Her fra det nye år ejer Foreningen Ådalen selv de bygninger, som vi jo allerede har 

brugt i 10 år. 

For brugerne af Ådalen gør det lige nu ikke den store forskel, men på det 

organisatoriske plan er det en god fremtidssikring, da Foreningens videre drift ikke 

er bundet op på, hvor længe Johannes og Heidi er i stand til at fortsætte deres 

virke på Ådalen. Der blev indsamlet omkring 180.000kr. til fremtidsfonden. Stor tak 

til jer, som har bidraget med både større og mindre beløb. Dette beløb, sammen 

med et lidt større overskud på driften i 2022, viste sig at kunne dække behovet i 

forhold til det boliglån foreningen fik tilbudt. 

Johannes og Heidi ejer nu nabohuset nr. 398, som de sidste 5 år har været 

anvendt til at huse frivillige, som har været tilknyttet Ådalen i kortere eller længere 

perioder. 



 

 

I december måned flyttede Johannes og Heidi over i huset. Lejligheden i 

hovedbygningen kan nu anvendes til at huse frivillige, og på sigt kan det evt. give 

plads til et nyt par, som vil indgå i den praktiske og administrative ledelse af 

Ådalen. 

 

 

Retrætekalender 

 

Ved at klikke her kan du få en oversigt 

over Foreningen udbud af retræter i 

første halvår af 2023. 

 

Billede af Ulla Käll fra Ådalens 10 års 

jubilæum. Ulla kommer og holder 

retræte på Ådalen d. 10.-12. februar. 

Der er stadig ledige pladser. 

 

 

Kommende begivenheder 

Kursus i åndelig vejledning: 

Nyt kursusforløb i åndelig vejledning over halvandet år startes ud d. 8.-14. maj 

med underviser Nick Helm fra England. Vi afsluttede et kursusforløb sidste år, 

kurset var fuldtegnet, og vi har fået mange gode tilbagemeldinger fra deltagerne. 

Brænder du for den gode samtale med andre mennesker er det måske noget for 

dig? 

 

Dato for generalforsamling fastsat til d. 19. april kl. 19.30. 

Indlægsholder til foredraget meldes ud senere. 
 

  

 

Til eftertanke: 

I ”Elsket ubetinget” den 7. januar reflekterer Henri Nouwen over ”Emmanuel” – 

Gud med os Matt. 1: 23. 

”Gud – med – os er en nærværende Gud, en Gud, vi kalder vores tilflugt, vores 

fæstning, vores visdom og endda, mere intimt og fortroligt, vores hjælper, vores 

hyrde, vores kærlighed. Vi kan aldrig virkelig kende Gud som en barmhjertig Gud, 

hvis ikke vi med vores hjerte og sind forstår, at ”Ordet blev kød og tog bolig iblandt 

os” (Johs. 1:14) 

 

 

Kærlig hilsner 

Johannes og Heidi Pedersen 
 

  

 

https://mcusercontent.com/40dd243853970342e6a83557c/files/4e5f5212-b55c-56b2-a451-6f44c919abcd/Retr%C3%A6tekalender_1._halv%C3%A5r_2023.pdf

