Kontakt hjemmehjælpspræsten
Borgerne kan bede hjemmehjælpens personale eller en af deres
pårørende om at tage kontakt til mig. De er også meget
velkommen til selv at kontakte mig.

Del tankerne med
hjemmehjælpspræsten
når livet gør ondt

Maria Frederiksen
Indtal dit navn og telefon
nummer, hvis jeg ikke
svarer. Jeg ringer tilbage
hurtigst muligt!
Telefon 4010 4284
Mail msf@km.dk

Kontakt til egen sognepræst
Hjemmehjælpspræsten hjælper meget gerne med at tage
kontakt til borgernes egne sognepræster, hvis de ønsker en
samtale.

Ordningen med en præst i hjemmehjælpen
er et samarbejde mellem
Folkekirken i Kolding og Kolding Kommune

Hvad er en hjemmehjælpspræst?
Som præst med særlig tilknytning til hjemmehjælpen i Kolding
Kommune står jeg til rådighed, hvis alvorligt syge og deres
pårørende har brug for en samtale.
Jeg har tavshedspligt, tager ingen notater og har ingen
dagsorden. Borgerne kan tale med mig om alle de tanker, som
deres situation giver anledning til.

Hvad kan hjemmehjælpspræsten?
Jeg tilbyder samtale, men det er borgerne, der bestemmer,
hvad vi skal tale om. De kan tale med mig om alt. Om sorg og
savn, håb og kærlighed, tro og tvivl, kaos og angst, livet og
døden, mismod og afmagt. Om fortiden og fremtiden, om
sårbarhed og skrøbelighed, om skyldfølelse og skam, om sorger
og glæder.
Samtalen kan også handle om tro og om Gud. Måske vil
borgerne gerne høre et stykke fra Bibelen eller synge en salme?
Måske har de overvejelser om død, begravelse eller bisættelse?
Eller måske vil de gerne have nadver, bede en bøn eller blive
velsignet?

Er du interesseret?
Borgerne eller deres pårørende behøver ikke at være kristne for
tale med mig. Som præst i hjemmehjælpen står jeg til rådighed
for alle uanset tro og religiøst tilhørsforhold. Alle er velkomne til
at kontakte mig, se hvordan på folderens bagside.

Samtale, nærvær, fortrolighed, tavshed, omsorg, følgeskab, tid…

Hvorfor en hjemmehjælpspræst?
Behandlingen af alvorlig syge har ændret sig. Indlæggelser på
sygehusene bliver kortere og behandling foregår ofte i eget
hjem. Samtidigt anerkender Sundhedsstyrelsen behovet for
lindring også af åndelig og eksistentiel art.
Derfor ønsker Folkekirken i Kolding og Kolding Kommune at
tilbyde hjemmehjælpspræst som et supplement til den øvrige
behandling. Det foregår i tæt samarbejde med personalet i
hjemmehjælpen, akkurat som sygehuspræsten samarbejder
med personalet på sygehuset.
Hjemmehjælpspræsten er tilknyttet hjemmehjælpen i Taps,
som blandt andet dækker Vonsild og Christiansfeld.

