
 
 
 

  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. 25. august kl. 15.30 

Walk & talk 
 

Forhåbentlig er det stadig vejr til at nyde den nye 
park. Vi vil tage nogle gode citater med os på 
gåturen og sammen "filosofere" over, hvad de 

betyder for os. 

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



 
 

  Præstebesøg 
torsdag d. 8. september kl. 15.30 

Høsttema 
Det er en tradition, at man ved denne tid holder 

høstfest for at fejre, at høsten er godt i hus. Vi vil 
benytte lejligheden til at tale om høst i mere 

symbolsk betydning: Hvad "høster vi i vores liv 
eller hvad er "udbyttet"? 

 

 
 

Præstebesøg 
torsdag d. 22. september kl. 15.30 

Vælg et billede! 
"Det sete afhænger af øjnene, som ser"! 
Ordsproget siger noget om, at vi oplever verden 
forskelligt. Vi vil dele vores eget perspektiv med 
hinanden og tage udgangspunkt i flotte billeder. 

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. 6. oktober kl. 15.30 

Fortællinger om livet 
 

Historier er gode at lytte til – og nogle 
gange kan man oven i købet lære 

noget af fortællingerne i forhold til 
ens eget liv…. 

 

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. 20. oktober kl. 15.30 

Samtalespil 
 

Det kan være lettere at tale om de store 
spørgsmål, hvis man tager et spil til 

hjælp. På den måde kan vi måske komme 
næremere, hvad vi tænker om:  

Lykke, venskab, kærlighed m.m.    
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