
 

 

 

  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. 13. januar kl. 15.30 

Vintertid er læsetid 
 

Når det er koldt udenfor, er højtlæsning en god 
indendørs syssel. Nyd at få læst op og benyt 

lejligheden til at dele jeres oplevelser af det, I 
hører, med andre. 

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



 

 

  Præstebesøg 
torsdag d. 27. januar kl. 15.30 

"Spil for livet" 
Nogle spil kræver strategi og konkurrencegen – 

det gør dette spil ikke! Det kræver kun, at du 
deltager og vil sætte nogle af dine egne 

holdninger, tanker og værdier i spil. 
 

 
 

Præstebesøg 
torsdag d. 10. februar kl. 15.30 

 

Aflyst pga. ferie 
 

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. 24. februar kl. 15.30 

"Lommefilosoffen" 
 

Med nogle enkle øvelser som 
"startere" vil vi overveje nogle af de 
store spørgsmål, som angår vores 

allesammens små liv. 
 

Præstebesøg 
torsdag d. 10. februar 15.30 

 

Aflyst pga. 
kursus 

 

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. 24. marts kl. 15.30 

Forårsjævndøgn 
 

Lige nu er dagen tiltaget så meget, at det 
er lyst lige så længe, som det er mørkt.  

Vi vil benytte lejligheden til at sætte fokus 
på det lyse i livet, og hvordan vi kan få 

mere af det.    
 

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

Præstebesøg 
torsdag d. 7. april kl. 15.30 

Påsken nærmer sig   

Påskeugen rummer hele livets drama fra 
succes over forræderi, nederlag og lidelse 
til glæde og sejr. Vi vil tale om livsdramaet 
ud fra påskens fortællinger og salmer – og 

ud fra vores egne erfaringer. 

 

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



 

 

  Præstebesøg 
torsdag d. 21. april kl. 15.30 

"Walk & talk" 
 

Forhåbentlig er det nu så godt forårsvejr, 
at vi kan gå tur i den nye park omkring 

Psykiatriens Hus.  
På stierne er der også rig lejlighed  

til at få en god snak.    
 

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

Præstebesøg 
torsdag d. 5. maj kl. 15.30 

"Befrielsesdag"   

 

I dag fejres Danmarks befrielse, som fandt 
sted for længe siden. At blive befriet og lettet 
er imidlertid ikke kun en ydre, historisk ting. 
Det kan også være en indre, personlig ting. 

Det vil vi i dagens anledning tematisere. 
 

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



 

 Præstebesøg 
torsdag d. 19. maj kl. 15.30 

Syng sommeren frem! 
 

Lad os synge de sommersange, vi kan 
lide og håbe, at det bringer solen frem. 

Måske kan vi oven i købet synge udenfor 
under træernes skygge. 

 

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


