
 
 
 

  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. 12. januar kl. 15.30 

Hellig tre-konger 
 

Med en uges forsinkelse vil vi fejre "den glemte 
helligdag". I den ortodokse kirke afrundes julefejringen 

her, men hos os er dagen nærmest gået i glemmebogen. 
Vi vil finde den frem igen og bl.a. tale om, hvad der var 

så vigtig for de vise mænd, at de rejste langt for at finde 
det – og hvad er så vigtigt for os, at det kan være vores 

ledestjerne? 

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



 
 

  Præstebesøg 
torsdag d. 26. januar kl. 15.30 

Kyndelmisse 
Ifølge traditionen og de gamle kalendre er vi nu i 

vinterens hjerte. For at lyse op i mørket og 
kulden indviede den katolske kirke derfor de nye 

lys på dette tidspunkt. Vi vil også tænde lys og 
søge lyset denne dag. 

 

 
 

Præstebesøg 
torsdag d. 9. 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. 23. februar kl. 15.30 

Film 
 

Vi vil hygge os med en god film sammen – 
måske giver den også anledning til en 

god snak?? 
 

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

Præstebesøg 
torsdag d. 9. marts kl. 15.30 

"Historie-dag" 
   

Historien rummer mange gode historier – 
nogle har endda fået betydning helt op til 

vores tid. Vi vil støve nogle af de gamle 
historier af og tale om, om de betyder 

noget for os i dag? 

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



 

  Præstebesøg 
torsdag d. 23. marts kl. 15.30 

Optakt til påske 
 

Påsken er et drama, der spænder fra sejr 
og triumf over svigt og lidelse til glæde og 

håb. Derfor spejler påskeugen også de 
fleste sider af livet. Vi vil se på både 

påskens og livets drama. 
 

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

Præstebesøg 
torsdag d. 6. april kl. 15.30 

 

Skærtorsdag  
- aflyst 

   

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



 

Præstebesøg 
torsdag d. 20. april kl. 15.30 

"Forår, forår,  
kom nu snart" 

 

Lad os sammen synge foråret frem med 
gamle og nye forårssange. 

 

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