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BESØGSTJENESTEN

Snyd ikke 
dig selv 
for dette 
tilbud!

Sct. Johannes Kirkes
Besøgsvenner

er
Besøgstjenesten

Her giver vi os selv
og andre en chance for
at bringe nogle af
kirkens ord og hand-
linger til at svare til
hinanden.

Tænk bare på -
”Alt, hvad I vil, at
mennesker skal gøre
mod jer, det skal I
også gøre mod dem.”

(Matt. 7,12)

Fra en besøgsven

I godt to år har jeg nu været 
tilknyttet en besøgstjeneste.

Igennem denne tid er mit liv blevet 
beriget med mange gode timer sam-
men med min besøgsvært.

Før jeg meldte mig som besøgsven, 
havde jeg følgende tanker omkring 
besøgstjeneste.
Jeg havde ikke tid - orkede ikke at 
skulle overholde faste besøg - jeg 
havde en fornemmelse af, at det ville 
berøve mig min fritid. Kort sagt, jeg 
havde nok i mit eget. Det troede jeg 
da. Indtil det en dag, stod helt klart 
for mig, at der måske var et menne-
ske, der havde brug for at dele nogen 
tid sammen med mig.

Derfor kontaktede jeg besøgstjene-
sten og hvilket held - mine tidligere 
tanker om besøgstjeneste er gjort til 
skamme. Jeg oplever nu at jeg ser 
frem til næste aftale med min besøg-
svært, hvor vi sammen kan glædes / 
frydes / undres over hverdagen. 
Jeg giver lidt, men får til gengæld 
meget. Det er mit ønske, at mange 
må få beriget livet igennem kontakten 
med besøgstjenesten.

Der er også brug for Dig!

Fra en besøgsvært

Endelig er det igen blevet tid til et 
besøg af min besøgsven.

Siden sidst har jeg samlet mange 
tanker, som vi nu kan dele. I flere må-
neder kom jeg ikke uden for min dør. 
Nu er det næsten fast, at hver gang 
besøgsvennen kommer, begynder vi
med en tur i det fri.
Jeg mærker hvor den friske luft giver 
ny energi og flere kræfter til hverda-
gen. Det betyder utrolig meget for 
mig, at jeg igennem min besøgsven 
har fået mulighed for at gå udendørs. 
Men også at få lov til at fortælle om 
det liv jeg igennem mange år har 
oplevet.

Med årene er min omgangskreds 
svundet ind, og min nærmeste familie 
bor langt borte - derfor har det for 
mig været til stor støtte, opmuntring 
og hjælp, at få kontakt til besøgstje-
nesten.
Før den tid var min hverdag ofte fyldt 
med triste tanker. Jeg var negativ 
overfor alt og alle. Men fra den dag 
jeg fik tilknyttet en besøgsven, blev 
der vendt op og ned på min hverdag. 
- Nu er dagen for mig fyldt af tak, 
glæde og forventning.

Det er mit håb, at mange må få lov 
at opleve bekendtskab med kirkens 
besøgstjeneste.
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Besøgstjenesten har brug for venner, der vil gå ind i en fælles op-
gave, hvor vi hjælper hinanden.

Hvis du kunne tænke dig at hjælpe, eller hvis du blot har tænkt over 
muligheden, ja - så skulle du prøve at kontakte os. Tiden bliver 
aldrig mere rigtig end den er lige nu. En hurtig beslutning, og ring 
så til os.

Hvis du stadig har bekymringer, om det nu også kan gå an, så se lige 
på den anden side. Her kan du læse om andres erfaringer.

Nå - Er du stadig i tvivl...
Her er så det nummer du
kan prøve (bare ikke mandage)

40 35 65 53
Kirke- og Kulturmedarbejder

Tove B. Jessen
Fredhøj Allé 2, Herning

tbj@sctjohannes.dk

Besøgsvenner siger:

* Havde jeg da bare gjort det noget før.

* Og så får man endda lige så meget ud af det selv.

* Jeg har fået flere venner ud af det.

* Jeg kan stadig bruges til noget.

* Jeg kan bedre se, hvad kirken betyder i dag.

* Og jeg troede, at jeg kendte mit sogn!

* Min hverdag har fået et helt andet indhold, efter at 
jeg er begyndt at gå på besøg.

* At arbejde som besøgsven er med til at skabe livs-
kvalitet.


