
Få en 
besøgsven

Forener helhed og nærvær

Besøgstjenesten ved
Lemvig og Heldum Kirker

Besøgskoordinator
Hvis du er interesseret, så kontakt nedenstående 
for nærmere information, eller for aftale om besøg-
sordning:

Koordinator: 
 Margit Agergaard, tlf. 6175 0238

Kontakten kan også formidles via:

 Sognepræst Kim Jon Eriksen, 
 tlf. 9782 0181 / 2130 3903

 Sognepræst Birgitte Krøyer, tlf. 9782 0168

 Sognemedhjælper Kirsten Vindum, tlf. 2345 9492

Du kan også aflevere eller sende nedenstående 
flap til:

Kirkekontoret
Torvet 10

7620 Lemvig

Læs om flere tilbud fra kirkerne på
www.lemvigkirkerne.dk

eller i KirkeNyt i Lokalavisen hver tirsdag

Navn:

Adresse:

Telefon

ønsker at blive kontaktet om besøgsven.

 

www.lemvigk irkerne .dk



Hvad er Besøgstjenesten?
Det er at etablere en kontakt mellem en besøgs-
ven og dig som besøgsvært.
Besøgstjenestens formål er at styrke fællesskabet 
og samværet inden for sognene.

Hvem kan få besøg?
Det kan alle, der ønsker det og gerne vil lære et an-
det menneske fra sognene at kende. Der kan være 
mange årsager til, at man ikke længere kan komme 
så meget ud af sit hus eller lejlighed. Derfor kan det 
være svært både at skaffe sig nye kontakter og at 
holde de gamle ved lige.

Hvad er en besøgsven?
En besøgsven har tid til en god snak over en kop 
kaffe. Tid til at gå en tur - tage dig med til arrange-
menter i kirken - eller til noget helt andet, som I 
aftaler sammen.
Besøgsvennen kan også læse avis for dig, eller I 
kan spille spil. Besøgsvennen er frivillig, fordi han/
hun også får noget ud af samværet. Det er sjovt, 
lærerigt og livsbekræftende at være sammen. En 
besøgsven er ikke en hjemmehjælper, der giver en 
hånd med ved hjemmets praktiske gøremål, men 
en ven der kommer på besøg.

Hvordan aftales besøgene?
Du skal henvende dig til Besøgstjenestens koordi-
nator; Meta Bech Houmaa. Hun vil så besøge dig 
og drøfte muligheden for en besøgsven med dig 
og derefter formidle kontakten. Du kan også hen-
vende dig til en af kontaktpersonerne.

Derefter aftaler du selv med besøgsvennen, 
hvornår og hvordan og hvor ofte besøgene skal 
finde sted. Både du og din besøgsven kan indbyrdes 
ændre en aftale, hvis det viser sig, at der kommer 
noget i vejen. Hvis det viser sig, at I ikke passer 
sammen, henvender du dig blot til koordinatoren, 
som vil forsøge at finde en ny besøgsven til dig.

Besøgsvennen har tavshedspligt
Din besøgsven har tavshedspligt og vil ikke lade 
viden om personlige forhold gå videre til andre - 
medmindre du selv ønsker det. 

Er du interesseret?
Se bagsiden af folderen.


