Præstebesøg

Psykiatriens Hus får besøg torsdage i lige uger fra kl. 15.30 til 17.00.
Nogle torsdage tilbyder jeg en aktivitet, du kan være med til. Du
kan se på opslaget, hvad det er. Der vil også være mulighed for
individuel samtale.

Hvad taler man med en præst om?
Vi kan tale om alt det, du er optaget af - fx: glæder og bekymringer,
forholdet til familie og venner, tro og tvivl.
Alt, hvad vi taler om, bliver mellem os og noteres ikke.

Venlig hilsen
Lene Wagner,præst i psykiatrien, lewagn@rm.dk

Aktiviteter i august-september
6. august kl. 15.30: "Værdier på spil"
Hvad er vigtigt for dig, og hvordan kommer det til udtryk? Det er
ikke altid noget, vi er så bevidste om eller går og taler om, men ved
hjælp af et spil og nogle tale-kort kan det måske blive tydeligere,
hvilke værdier, der betyder mest for dig?

20. august kl. 15.30: "Walk & talk"
Man taler og tænker godt, når man bevæger benene! Derfor vil vi gå
en tur og tage nogle gode citater med, som kan sætte gang i snakken
undervejs. Skulle det være dårligt vejr, må vi jo gå inde på gangene.

3. september kl. 15.30: "Høst-tema"
Det er på den her tid af året, at vi kan nyde alt det, der har vokset
hele sommeren. Uanset om det har vokset i en altankasse, i en have
eller på en mark, er der afgrøder at glæde sig over - derfor vil vi
markere høsttiden sammen.

17. september kl. 15.30: "En god historie"
En god historie bliver ofte bedre af, at man deler den. Nu hvor vi går
mod efteråret, vil vi trække indenfor, sætte os godt til rette i de bløde
stole og sammen lytte til og tale om historier, der gør os klogere på
livet, os selv og hinanden.

