
 
 
 

  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. 2. juni kl. 15.30 

Om lidt er det pinse! 
 

Pinsen er måske den mindst kendte højtid i 
Danmark. Vi vil afsøge, hvor meget vi allerede 
ved og måske lære mere om denne "luftige" 
højtid gennem nogle af den smukke salmer. 

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



 
 

  Præstebesøg 
torsdag d. 16. juni kl. 15.30 

Del din yndlingsmusik 
Musikken er følelsernes sprog. Derfor udtrykker vi 

meget om, hvem vi er, hvilken stemning vi er i, og hvad 
vi godt kan lide gennem den musik, vi lytter til. Vi vil lytte 

til hinandens yndlingsmusik på telefonen og dele, 
hvorfor vi kan lide netop det.  

 

 
 

Præstebesøg 
torsdag d. 30. juni kl. 15.30 

 

Historie i haven 
 

Nyd en god historie på tæppet eller i en havestol, så kan 
vi samtidig  lytte til fuglene og mærke solen. Der bliver 
også lejlighed til at tale om, hvad  fortællingen siger os 
hver især. 
 
 

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. 14. juli kl. 15.30 

"Sommerdrømme" 
 

Vores drømme om en dejlig sommerferie handler ofte om 
meget andet, end at slappe af fra hverdagen. Det kan 

også handle om drømmen om det gode liv i det hele taget. 
Måske er det et livet helt andet sted i et helt andet tempo, 

eller måske handler det om at prøve nye ting…?  
Vi vil bruge billeder til at hjælpe vores drømme på vej. 

 

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