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Udbrændthed - en moderne folke Dorte Bhutho Hent PDF Forlaget skriver: I dag, hvor der bliver en mere og
mere urimelig fordeling af arbejde og arbejdskraft, er træthed og udbrændthed ved at blive en folkesygdom.
Samfundet er delt op i to grupper, en gruppe af mennesker, der ikke har noget job, men som forsøger at få
tiden til at gå på bedste måde, og en gruppe af mennesker, som har for meget at lave, og som måske ikke tør
sige fra af skræk for at blive fyret. Mennesker, der tilhører den sidstnævnte gruppe, står i stor fare for at få

stress og blive udbrændte.

Nu er det ikke kun i erhvervslivet, at udbrændthed er et faktum, men også i vore kristne menigheder. Mange
kristne ledere og medarbejdere rammes af udbrændthed uden at vide, hvad det egentlig er, der sker. De føler,
at de ikke brænder helt så meget for den opgave, de har påtaget sig, og arbejdet føles mere og mere som en
tung byrde. Samtidig er de i et miljø, hvor de måske ikke føler, at de kan tillade sig at være trætte. De

arbejder jo for Gud, og så må Gud vel også give dem den styrke, som de har brug for!
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fordeling af arbejde og arbejdskraft, er træthed og udbrændthed ved

at blive en folkesygdom. Samfundet er delt op i to grupper, en
gruppe af mennesker, der ikke har noget job, men som forsøger at få
tiden til at gå på bedste måde, og en gruppe af mennesker, som har
for meget at lave, og som måske ikke tør sige fra af skræk for at
blive fyret. Mennesker, der tilhører den sidstnævnte gruppe, står i

stor fare for at få stress og blive udbrændte.

Nu er det ikke kun i erhvervslivet, at udbrændthed er et faktum, men
også i vore kristne menigheder. Mange kristne ledere og

medarbejdere rammes af udbrændthed uden at vide, hvad det
egentlig er, der sker. De føler, at de ikke brænder helt så meget for
den opgave, de har påtaget sig, og arbejdet føles mere og mere som
en tung byrde. Samtidig er de i et miljø, hvor de måske ikke føler, at
de kan tillade sig at være trætte. De arbejder jo for Gud, og så må

Gud vel også give dem den styrke, som de har brug for!
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