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Navn: Erhvervsretræter 

Emne: Udvikling af retræter målrettet erhvervslivet.  

Målgruppe: Ledere indenfor den offentlige og private sektor. 

Tid, sted og aktør: Projektet er gennemført i perioden 1. januar 2012 – 30. juni 2013. Projektet blev delvist 

gennemført på Sct. Birgitta Kloster i Maribo, Bispegården i Nykøbing F. samt andre lokaliteter med tilknytning til 

Refugiet Lolland-Falsters retræteledere og bestyrelsesmedlemmer.  

Opnået støtte: Kr. 120.000 fra Den folkekirkelige Udviklingsfond 2012. Derudover blev projektet støtte med 

580.624 kr. fra EU’s Socialfond.  

Projektets formål: Det samlede formål for aktiviteterne i forbindelse med erhvervsretræterne var at udvikle og 

gennemføre retræter rettet mod erhvervsledere, der konstant er udsat for et stort pres. Retræteforløbet skal 

give disse ledere mulighed for, under vejledning, at reflektere over egen situation og kommer videre.  

Projektets indhold: I projektperioden deltag 84 personer i retræteophold samt i processen omkring at udvikle og 

tilpasse projektets målgruppe. Retræternes indhold og deltagernes udbytte er løbende blevet evalueret af 

Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning (RUC), og i forlængelse heraf er der foretaget en løbende 

tilpasning af indholdet af retræterne.  

Udviklingsarbejdet er dels finansieret gennem EU’s Socialfond og dels gennem Den folkekirkelige Udviklingsfond. 

Midlerne fra Den folkekirkelige Udviklingsfond er anvendt til kompetenceudvikling af retræteledere gennem 

deltagelse i uddannelsesforløb samt konference og møder med formål at videreudvikle og præsentere tilbuddet 

til erhvervslivet. Desuden er midlerne anvendt til løsning af konkrete opgave, herunder udnyttelse af erfaringer 

til yderligere tilbud til erhvervslivet samt finansiering af udgifter til retrætelederes ophold ved Sct. Birgitta i 

Maribo.   

Erfaringer og resultat: Samlet set er der udviklet, evalueret og efterfølgende endeligt tilpasset retræteforløb for 

ledere, som Refugiet Lolland-Falster vil tilbyde fremadrettet til erhvervslivet. Evalueringer fra de hidtidige 84 

deltagende erhvervsledere viser stor tilfredshed, og flere har efterfølgende ønsket igen at deltage i et 

retræteforløb.  

Retrætelederne har gennem hele processen opnået store kompetencer og kendskab til målgruppen. På 

baggrund af erfaringerne er det således nu muligt at tilpasse retræter mere individuelt overfor målgruppen.  

Gennem den sidste del af projektet er der arbejdet på gennemførelsen af en konference for erhvervsledere 

vedrørende etik og moral i erhvervslivet. Dette arbejde tager udgangspunkt i den indsamlede viden om 

erhvervsledernes egne problemstillinger samt erhvervslivets fokus på socialt ansvar. Konferencen forventes 

afholdt den 18. november 2013.  

Retræterne har synliggjort Refugiet Lolland-Falster overfor en stor del af erhvervslivet, dels gennem kontakten til 

erhvervslivet, anbefalinger fra deltagere samt ved den omtale, der er opnået i dagspressen og TV.  

 

Erhvervsretræterne vil fremadrettet være en af grundpillerne for Refugiet Lolland-Falster.   


