
 
 
 

  Præstebesøg 

Psykiatriens Hus får besøg af præst Lene Wagner  
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 en individuel samtale. 

Hvad taler man med en præst om? 
Vi kan tale om alt det, du er optaget af – f.eks. 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 

Præstebesøg 
torsdag d. 22. april kl. 15.30 

Samtalespil 
 

Nogle gange er det dejligt med uforpligtigende small-
talk. Andre gange trænger man til at komme et spadestik 

dybere, men det kan godt være svært at komme i gang 
med at tale om de store spørgsmål. Derfor vil vi bruge et 

spil til at hjælpe os i gang med at tale om væsentlige 
emner som f.eks.: Taknemmelighed, ansvar, misundelse, 

tro - og meget mere. 

NB! Husk, at det altid er muligt at få en individuel samtale med præsten. 



 
 

  Præstebesøg 
torsdag d. 6. maj kl. 15.30 

Hvad hører du? 
 

Det kan være forskelligt, hvad man lægger 
mærke til i en fortælling. Det kommer an på, 

hvilken situation man er i, og hvilke erfaringer 
man har. Vi vil lytte til en novelle og dele, hvad vi 
hver især hører i den. Hvad den betyder for os? 

 

Præstebesøg 
torsdag d. 20. maj kl. 15.30 

Gåtur med variation 

 

Forhåbentlig viser maj sig fra sine pæne side, så 
vi kan gå ud og nyde det gode vejr sammen - og 
måske også dele et digt, et citat eller en tanke? 

 

NB! Husk, at det altid er muligt at få en individuel samtale med præsten. 

NB! Husk, at det altid er muligt at få en individuel samtale med præsten. 



 

Præstebesøg 
torsdag d. 3. juni kl. 15.30 

Store ord og stor kunst 
 

Søren Kierkegaard satte ord på mange af de 
store følelser, som vi alle kender: Kærlighed, 
tro, skyld, angst. Mange kunstnere har også 

brugt deres medium i malerkunsten til at 
udtrykke noget om de samme følelser. Vi vil 

sammen se på de store ord og den store kunst 
og overveje, hvad det siger os.   

 

Præstebesøg 
torsdag d. 17. juni kl. 15.30 

Sommersange 
 

Der er i højskolesangbogen og andre steder 
skrevet mange dejlige sange om denne årstid. 

Hvis vejret og coronarestriktionerne tillader 
det, vil vi gå udenfor og synge nogle sange til 

sommerens hyldest. 
 

NB! Husk, at det altid er muligt at få en individuel samtale med præsten. 

NB! Husk, at det altid er muligt at få en individuel samtale med præsten. 
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