
 

Søndagshilsen 
18. søndag i treenighetstiden 

04.10.2020 

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 



  

18. søndag i treenighetstiden                        
Prekentekst: Matt.8:14-17 

14 Jesus kom hjem til Peter og så at svigermoren hans lå 
til sengs med feber. 15 Han rørte ved hånden hennes, og 
feberen slapp henne. Hun sto opp og stelte for ham. 
    16 Da det ble kveld, brakte de til ham mange som had-
de onde ånder. Han drev åndene ut med et ord og helbre-
det alle som var syke. 17 Slik skulle det ordet oppfylles 
som er talt gjennom profeten Jesaja: 
           Han tok bort våre plager 
           og bar våre sykdommer. 

 

 

 

 

 

Å leve med sin sykdom 
Edvard Munchs bilde «Det syke barn», ble malt i fem 
ulike versjoner og regnes som Munchs første mester-
verk. Bildet forestiller det som kan se ut som en leven-
degjøring av hans søster, Sofie, som døde av tuberku-
lose. Stemningen er fortettet og følelsesladet.  

Det tekstlige bildet som trer frem av søndagens preken-
tekst, er ikke tilsvarende følelsesladet i sin beskrivelse. 
Syv korte setninger, nøkternt og kortfattet. En syk kvinne 
blir frisk ved berøring og gjenopptar sitt arbeid. En setning 
fra det gamle testamentet stadfester at Jesus er det men-
neske med de helbredende kreftene profeten forutsa skul-
le komme.     

Også Peters svigermor døde til slutt. Alle de Jesus helet 
og helbredet har sine bortgjemte graver i det hellige land. 
Helbredelsesfortellingene i bibelen har ett siktemål; å vise 
gudsrikets krefter og Jesu helende nærvær.  

Det er ingen automatikk mellom tro, bønn og helbredelse. 
Noen blir mirakuløst friske, andre må leve med sin syk-
dom. Men ingen trenger å være alene med sin lidelse! 
Blant omsorgsfulle venner og familie står også Jesus og 
sier: «Se, jeg er med deg alle dager» – det er alle salgs 
dager, også de vonde og lidelsesfulle.   

 

God søndag!  

Vennlig hilsen, John Kristian G. Rolfsnes,  

sykehusprest. 


