
 

Søndagshilsen 
15. søndag i treenighetstiden 

13.09.2020 

Det er for tiden ikke gudstjenester i            

Sykehuskirken på Haraldsplass! 

Fra TV skjermen på pasientrommet kan du høre 

gudstjenesteoverføring på NRK P1 kl 11:00. 

Mange lokale kirker og kirkesamfunn har også 

digitale gudstjeneste sendinger som kan     

streames på nett. 

 

Sykehuskirken, preste– og samtaletjenesten 

KIRKEN er for tiden under ombygging! 
Midlertidig kirkerom er Søsterhjemmets kapell som ligger helt 
sør i 1. etg. i det gamle sykehusbygget.  

Det er vanligvis gudstjeneste med nattverd hver søndag kl 
11:00, men er midlertidig stengt for gudstjenstebruk av smitter-
verns hensyn. Dersom du ønsker nattverd på rommet, kan du 
si ifra til personalet som formidler beskjed til presten. 
 

SAMTALER OG SJELESORG 
Sykehusprestens viktigste oppgave er å være tilgjengelig 
for deg og dine pårørende for dialog og samtalestøtte i 
din aktuelle livssituasjon. Stort eller lite spiller ingen rolle, 
å være innlagt på sykehus kan av forskjellige årsa-
ker utløse behov for samtale og refleksjon. Presten har selv-
sagt taushetsplikt. Vi formidler også kontakt med prest / sam-
talepartner fra andre tros– og livssynssamfunn. 

På Haraldsplass er vi tre prester som er tilgjengelig alle dager 
fra 0800 - 2000. Om ønskelig kan pleiepersonalet formidle 
kontakt, eller du kan ringe prestens vakttelefon som er angitt 
nedenfor.  

Hilsen sykehusprestene 

Kristin Lødøen Hope, Karl Hjelmeland og John Kristian Rolfsnes 

Tlf:   922 07 527 

www.haraldsplass.no         

Søk :prestetjenester 



  

15. søndag i treenighetstiden                        
Prekentekst: Fil.1:9-11 

Og dette ber jeg om, at deres kjærlighet må bli mer og 
mer rik på innsikt og dømmekraft, 

10
 slik at dere kan forstå 

og avgjøre hva som er viktig, og stå rene og uten feil på 
Kristi dag, 

11
 fylt av rettferds frukt som vokser fram ved Je-

sus Kristus, til lov og ære for Gud.  
 

 

 

 

Omsorgsfull dømmekraft! 
Jeg vil ikke dra billige veksler på branntragedien som 
utspant seg i flyktningeleiren i Moria denne uken da 
13000 husløse flyktninger (6000 barn) igjen måtte  
flykte fra vondt til verre, men nå påberopes vår evne 
og vilje til å utvise omsorgsfull dømmekraft enda  
sterkere enn før! 

Jeg ønsker heller ikke å politisere søndagens prekentekst 
inn i en aktuell politisk kontroversiell debatt. Men av og til 
må etikken overordnes politikken og gjøre det som er nød-
vendig i en aktuell situasjon.  

Det er ikke bare situasjonen i Moria som påkaller vår opp-
merksomhet om klokskap og medmenneskelighet. Hver-
dagslivet er fylt av individuelle hendelser og opplevelser 
som etterspør innsiktsfull kjærlighet og dømmekraft om å 
bli sett, hørt og verdsatt som den jeg er, med de livsutford-
ringer jeg til enhver tid har.  

Søndagens prekentekst er en invitasjon til å se vår neste 
med et kjærlig omsorgsfullt blikk, likesom vi selv ønsker å 
bli sett på av andre, og som vi alltid kan hvile i at Gud ser 
på oss med. 

       

God søndag! 

Vennlig hilsen                                                                   
John Kristian G. Rolfsnes, sykehusprest 


