Hvordan kommer
jeg i gang?
 Kontakt kontaktpersonen i
besøgstjenesten, eller udfyld
formularen på hjemmesiden:
kristkirken.dk.
 Kontaktpersonen har en
samtale med dig om gensidige ønsker og forventninger.
 Kontaktpersonen matcher
dig med en besøgsvært.
 Du og besøgsvennen finder
selv frem til tidspunkter,
hvor I vil mødes.
Har I lyst, deltager kontaktpersonen gerne ved første
møde.

Alt du bør vide
om at være
Kristkirken i Kolding

BESØGSVÆRT

Haderslevvej 38
6000 Kolding
Telefon: 75 52 27 60

Kontaktperson for
besøgstjenesten:
Dorthe Kock,
kirkemedarbejder
Telefon: 23 31 59 66
E-mail: dk@kristkirken.dk

 Skulle det ske, at I ikke
passer så godt sammen, kan
der rettes henvendelse til
kontaktpersonen, som så
kan aftale et besøg med en
anden besøgsven.

Kristkirken i Kolding

Hvad er en besøgsven?

Hvad en besøgsven

 En person, som regelmæssigt
besøger dig, og som er med
til at skabe lyspunkter og
glæde i din hverdag.

IKKE kan og

 En person, som har tavshedspligt i forhold til jeres
samtaler.
 En person, som kan lide at
besøge dig, og gerne vil lytte
til, hvad du har at tale om.
 En person, som evt. kan
hjælpe dig med at skrive
breve, læse højt, eller det du
har lyst til.
 En person, som evt. kan
ledsage dig ved en gåtur, en
teatertur, lægebesøg eller
ledsage dig i kirkebilen til
gudstjenesterne.

IKKE gør:
 Besøgsvennen udfører ikke
hjemmehjælperens arbejde.

 Besøgsvennen er en ven, og
kommer ikke for at tale om
egne interesser eller for at
missionere.
 Hvis der er brug for det,
henviser de gerne til sognets
præster.
 Besøgsvennen modtager ikke
gaver og penge.

Er der andet,
jeg bør vide?
 Det er ganske gratis.
 Opstår der vanskeligheder, har du altid
mulighed for at kontakte
din kontaktperson.
 Du kan stole på din
besøgsven, for vi forlanger
at se en ren straffeattest.

 En person, som kan være
hos dig, hvis din ægtefælle
skal i byen.

 Din besøgsven er forsikret, så du får erstatning,
hvis besøgsvennen forårsager skader i det hjem.
Måske sætter du pris på højtlæsning

