Sygehuspræst

Sygehuspræst Roskilde Sygehus:
Sygehuspræst Katrine Louise Raun
træffes på telefon 30 32 32 99
eller på mail:
karau@regionsjaelland.dk

ROSKILDE SYGEHUS

Alle patienter og pårørende kan henvende sig til sygehuspræsten
uanset medlemskab af Folkekirken
og religiøs overbevisning. Man kan
kontakte præsten direkte eller gennem personalet.
• Sygehuspræsten kan kontaktes til
personlige samtaler. I forbindelse
med sygdom og krise opstår mange tanker, som man kan have brug
for at tale med et andet menneske
om. Her er sygehuspræsten en
mulighed. En samtale med præsten er fortrolig, og præsten har
tavshedspligt.

• Sygehuspræsten kan tilkaldes, hvis
der er behov for nadver, dåb, vielse, andagt eller at synge en salme.
• Sygehuspræsten holder i samarbejde med afdelingens personale
jævnligt gudstjenester og andre
arrangementer på sygehuset.
• Blandt sygehuspræstens opgaver
er også undervisning og supervision af personale.
• Sygehuspræsten indgår i beredskabet i krisesituationer og ved katastrofer.

Kontakt
Sygehuspræsten kan træffes telefonisk eller på kontoret mandag til
torsdag i dagtimerne og kan derudover tilkaldes. Fredag er fridag.
Sygehuspræst Køge Sygehus:
Sygehuspræst Linda Ishøj Frederiksen træffes på telefon 51 85 59 36
eller på mail: liif@regionsjaelland.dk
Sygehuspræstens kontor er beliggende på sygehuset. Placeringen fås
ved henvendelse til Informationen
ved sygehusets hovedindgang..

Sygehuspræstens kontor ligger ved
Roskilde Sygehus indgang 9, ved
Ny Østergade lige overfor Roskilde
Station.
Katrine Louise Raun er også tilknyttet Jakobskirken i Roskilde Søndre
sogn.
I sygehuspræstens fravær kan man
tilkalde Jakobskirkens præster. Tlf.
og mail kan findes på kirkens hjemmeside
www.jakobskirken.dk

Linda Ishøj Frederiksen er også tilknyttet kirkerne i Højelse-Lellinge
sogn www.oelbykirke.dk
I sygehuspræstens fravær er der en
gruppe af præster fra lokalområdet,
der kan tilkaldes akut. Deres telefonnumre kan fås ved henvendelse til
Informationen ved sygehusets hovedindgang. Derudover henvises til
patientens egen sognepræst, som
kan findes ved hjælp af hjemmesiden www.sogn.dk
Sygehuspræst Roskilde Sygehus:
Sygehuspræst Katrine Louise Raun
træffes på telefon 30 32 32 99
eller på mail: karau@regionsjaelland.dk.
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