
Våge-
 tjenesten

At lytte
At give nærhed

At vejlede og støtte
At sidde stille hos den syge

Vågetjenesten i Lemvig Kommune

Hvordan kontaktes Aflastnings- og 
Vågetjenesten?
Henvendelse kan ske fra den, der har be-
hov for aflastning, pårørende og andre, 
som har kendskab til et sådant behov.

Koordinatorer:
 Hanne Lund: 61764955 / 97821761
 Betty Nørby: 51255925 / 97891317

Ved eventuelle tvivlsspørgsmål, er man 
velkommen til at rette henvendelse til os.

www.lemvigkirkerne.dkVågetjenesten er oprettet af 
folkekirker i Lemvig Kommune. 



Vågetjenesten
- for hvem og hvor?
Vi våger ved den døende i de situationer, 
hvor pårørende ikke kan være til stede.
Ved akut opståede situationer tilbyder 
Vågetjenesten aflastning og støtte.

Pårørende, som passer alvorligt syge i eget 
hjem, og derfor har behov for at kunne 
koble fra  nogle timer, tilbydes aflastning. 

Hvor ofte og hvornår?
Vagterne aftales typisk for tre timer ad 
gangen. Som udgangspunkt tilbyder vi tre 
timer ad gangen - eller efter individuelt 
behov.

Hvad tilbyder Vågetjenesten?
Vågetjenestens frivillige udfører ikke 
hjemmeplejens opgaver. Vågetjenesten 
er medmenneskelig støtte og tryghed til 
den døende, alvorligt syge og/eller fami-
lien.

Hvem er i Vågetjenesten?
Vågetjenesten er frivillige, typisk med 
professionel erfaring i samvær med syge 
og døende.

Hvordan?
Vågetjenesten vil være til stede på det 
enkelte hjems betingelser for:
• at lytte
• at give nærhed og tryghed
• at vejlede og støtte de pårørende
• eller at sidde stille hos den syge

Tavshedspligt!
Alle frivillige i tjenesten har tavshedspligt 
om alle personlige oplysninger, de måtte 
blive bekendt med.

Hvad koster det?
Benyttelse af tjenesten er gratis.

Hvordan benyttes tjenesten?
Ved henvendelse til én af koordinato-
rerne.

Hvor gælder tjenesten?
Ordningen gælder i eget hjem.

Kontakt til Vågetjenesten?
Henvendelse kan ske fra den, der har 
behov for aflastning, pårørende og an-
dre, som har kendskab til et sådant be-
hov.

Generelt om Vågetjenesten


