
 

Retræte for kristne erhvervsfolk 

En aktiv erhvervskarriere giver mange spændende muligheder for at bruge sig selv og udfolde sine evner. 
Det er også til tider krævende og personligt udfordrende. Den kristne tro kan være en afgørende ressource, 
eftersom Gud er Gud for det hele. Guds nåde gælder for hele livet, og alt det, vi beskæftiger os med, er en 
del af Guds mission i verden. I det lys kan vi definere og forfølge sunde og meningsfulde mål. 

Denne retræte er din mulighed for at gå offline i et døgn for at lade dig gribe af Gud og af et kristent 
helhedsperspektiv på det liv, du har fået betroet. 

 

Program 

Torsdag 

17.30 Intro og præsentation  

18.00 Middag 

19.00 Individuel forberedelse til retræte 

19.30 Oplæg: Tro og erhverv – udfordringer og 
muligheder, v. Lars Rise, Norge 

20.30 Faciliteret gruppesamtale 

21.30 Aftenbøn 

 Mulighed for individuel, personlig samtale  

  

Fredag 

7.30 Fælles morgenbøn  

8.00 Morgenmad 

8.30 Individuel forberedelse til dagen 

 

8.45 Undervisning: Gud for det hele. Et kristent 
helhedsperspektiv, v. Andreas Ø. Nielsen 

9.30 Faciliteret gruppesamtale 

10.30 Tid til personlig refleksion 

 Mulighed for individuel, personlig samtale 

12.00 Frokost 

13.00 Samtale: Hvordan kan vi hjælpe hinanden? 

13.30 Forkyndelse: Hvem er Gud, hvem er jeg? 
v. Clement Dachet 

14.00 Tid til personlig opsamling: 
Hvad tager jeg med, hvad vil jeg gøre? 

14.30 Fælles bøn 

14.45 Afrunding 

 

 Lars Rise er præsident for Norwegian Subsea Pipe, tidligere stortingsmedlem og kirkeligt engageret. 

 

Praktisk info 

Sted:  Ådalen Retræte, Gamle Viborgvej 400, 8920 Randers 

Tidspunkt:  Torsdag d. 22. nov. kl. 17.30 til fredag d. 23. nov. kl. 15.00, 2018 

Pris:  1.500 kr., inkl. overnatning og forplejning;  
betales ved tilmelding på mobilepay: 61274917, eller konto: 8418 - 8920012834 

Tilmelding:  kb@blueway.dk, senest d. 14. sept.  

Info: helsyn.dk/erhverv  

 

Arrangører 

Karsten Bach (erhvervskonsulent, landsleder for Alpha Danmark, tidligere generalsekretær for DanskOase),  
Åge Dragsted (managementkonsulent, erfaren samtalepartner for erhvervsledere, formand for Ådalen Retræte),  
Clement Dachet (teolog, partnerkoordinator i Mission Afrika), 
Andreas Østerlund Nielsen (freelance teolog, Helsyn). 
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