
 
 
 

  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. 7. oktober kl. 15.30 

"Efterårstid er fortælletid" 
 

Når det stormer og regner derude, er det ekstra 
godt at krybe op i sofaen g lytte til en fortælling – 

måske sætter den gang i andre fortællinger... 

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



 
 

  Præstebesøg 
torsdag d. 21. oktober kl. 15.30 

 
Aflyst pga. ferie 

 

 
 

Præstebesøg 
torsdag d. 4. november kl. 15.30 

Oldschool Haloloween 
 

I gamle dage kaldte man mindefesten for de 
døde for "Alle Helgens Dag".  

Lad os sammen mindes dem, vi tænker på – på 
den gammeldags måde. 

 

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. 18. november kl. 15.30 

Træk et kort 
 

Når man lander på feltet "prøv lykken", ved 
man aldrig, hvad der kan ske! I dette spil 

trækker man et kort og møder en udfordring, 
en opgave eller bare et sødt udsagn, som man 

kan dele med hinanden.   
 

Præstebesøg 
torsdag d. 2. december kl. 15.30 

Adventssange 
 

Advent er forberedelsestid. 
Vi vil forberede os til julen ved at synge nye og 

gamle adventssange. 
Hver fugl synger med sit næb, så alle kan  

være med! 
 

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. 16. december kl. 15.30 

Julehygge 
 

Ikke alle kan lide jul, men de fleste kan 
lide hygge, så kom og vær med, uanset 

om du er til det ene eller andet.   
 

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

Præstebesøg 
torsdag d. 30. december kl. 15.30 

 
Aflyst pga. ferie.   

 

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