
Information om vågetjenesten
- Et frivilligt socialt tilbud i 

Hedensted - St. Dalby Sogn



Vågetjenesten 
– et tilbud om at våge hos døende

Et frivilligt socialt tilbud i Hedensted - St. Dalby Sogn

For hvem
Vågetjenesten er et tilbud til borgere i Hedensted - St. Dalby  
Sogn. Vågetjenesten vil medvirke til, at ingen behøver at dø 
alene. Vågetjenesten vil tilbyde at støtte og aflaste pårørende, 
så der gives mulighed for at koble fra nogle timer.

Hvem kan bede om vågetjeneste
Den som selv ved, at livet er nær sin afslutning og ønsker én 
hos sig, pårørende til en døende, personale fra Frit Valgs grup-
pen (efter aftale med den døende og/eller dennes pårørende).

Vi tilbyder
• At være til stede på den døendes præmisser.
• At være til stede som vågevagt og at løse opgaver, som 

en pårørende ellers kunne være behjælpelig med, f.eks. 
at række vand, eller rette en pude.

• At give tryghed, ro, nærhed og omsorg.
• At kontakte personalet, hvis der sker ændringer i tilstan-

den.
• Faglige vurderinger og pleje varetages stadig af det ud-

dannede personale.
• En vågeperiode vil typisk være 2 timer med mindre andet 

aftales.
• Tilbuddet er gratis.



Tavshedspligt
Alle vågekoner er informeret om tavshedspligt. Vågekonerne har 
tavshedspligt om alle personlige oplysninger, de får kendskab 
til. Alle vågekoner har ren straffeattest.

Hvem er vågekonerne
Modne og motiverede personer som har lyst til at gøre en for-
skel til glæde for andre mennesker.

Kontakt vågekonerne
Når der er ønske om at gøre brug af vågetjenesten, kan man 
henvende sig til vågetjenestens telefon 2055 4599. 

Hvis du ønsker yderligere oplysninger så 
kontakt
Formanden for Hedensted Menighedspleje, oplysninger om 
telefonnummer og e-mail kan fås på Kirkekontoret, Kirkegade 
15, 8722 Hedensted. Telefon 7589 1099 

eller

Områdeleder på Bøgely Ditte Teist - tlf. 2498 7861
e-mail ditte.teist@hedensted.dk 

Vågetjenesten i Hedensted - St. Dalby Sogn er et samarbej-
de mellem Hedensted Menighedspleje, Frit Valgs gruppen og 
Bøgely Plejecenter.
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