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En ny rytme i livet Nanna Schelde Hent PDF At trække sig tilbage fra arbejdslivet hører til en af tilværelsens
store overgange. Det er ikke altid let at skulle opgive sit formelle erhverv og ændre hverdagsrytme, selv om
en større grad af frihed venter. Arbejde er lig identitet og engage ment. Store spørgsmål melder sig ofte: Hvor
skal jeg nu bo? Hvad vil jeg gerne have ud af mit nye liv? Hvordan kan jeg fortsat bidrage meningsfuldt til et

fællesskab? 16 livsmodige danskere har fortalt deres historie til Nanna Schelde, journalist ved Kristeligt
Dagblads Liv&Sjæl-redaktion og fellow ved Constructive Institute i Aarhus. EN NY RYTME I LIVET deler
åbenhjertigt ud af de personlige erfaringer med at komme helskindet gennem denne til tider krævende proces.
Bogen er inddelt i temaer, og jegfortællingerne supple res af gode råd fra eksperter. Det fælles budskab lyder:
En ny og spændende tid med mere luft under vingerne venter, men der skal gøres et stykke arbejde. Mød Ritt
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