
 

Søndagshilsen 
24. søndag i treenighetstiden 

15.11.2020 

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.  
 

SØNDAGSHILSEN PÅ NETT 
Søndagshilsen ligger også ute på sykehusets internettsider under 
«prestetjenester» 
 

Hilsen sykehusprestene 

Kristin Lødøen Hope, Karl Hjelmeland og John Kristian Rolfsnes 

Tlf:   922 07 527 

www.haraldsplass.no         



  

24. søndag i treenighetstiden                        
Bibeltekst fra dagen: Mark.:3:35-41 

35 Samme dag, da det ble kveld, sa han til dem: «La oss 
sette over til den andre siden av sjøen.» 36 De lot folke-
mengden bli igjen og tok ham med seg i båten der han 
satt. Også andre båter fulgte med. 37 Da kom det en vold-
som virvelstorm, og bølgene slo inn i båten så den holdt 
på å fylles. 38 Jesus lå og sov på en pute bak i båten. De 
vekket ham og sa til ham: «Mester, bryr du deg ikke om at 
vi går under?» 39 Da reiste han seg, truet vinden og sa til 
sjøen: «Stille! Vær rolig!» Vinden la seg, og det ble blikk 
stille. 40 Så sa han til dem: «Hvorfor er dere så redde? 
Har dere ennå ingen tro?» 41 Og de ble grepet av stor 
frykt og sa til hverandre: «Hvem er han? Både vind og sjø 
adlyder ham!» 

 

 

 

 

 

 

Orkanens øye 
Orkanens øye blunker sakte som om det fantes en 
hemmelighet, skriver Ylva Eggehorn i et dikt med 
samme navn. Det er en sannhet med modifikasjoner at 
det er blikk stille orkanens øye. De ødeleggende kref-
tene har rasert det «stille området» i forkant, og nye 
overraskende vindkast kan kommer etter.  

En kan bli forledet til å tro at nå er det over, nå er det stille, 
og så kan det plutselig komme nye truende vindkast. I 
denne sammenheng representerer orkanens øye et puste-
rom for å gjenvinne balansen og samle krefter til nye ut-
fordringer.   

Som sykehusprest hører jeg ofte at pasienter forteller om 
hvor godt ivaretatt de føler seg på sykehuset, tross fysisk 
og psykisk lidelsestrykk. Opplevelser av ivaretagende om-
sorg som skaper ro og trygghet midt i det urolige og utryg-
ge. Å bli utsatt for og evne å ta imot medmenneskelig om-
sorg kan skape opplevelse av ro og hvile selv om det stor-
mer omkring, og gi mot og håp til det som kommer.   

Søndagens tekst er en fortelling om trygghet og ro midt i 
det urolige og utrygge, det stormfulle og uforutsigbare. Det 
er en fortelling om å ta imot godhet fra de og det som gjør 
godt, gi noen øyeblikks slipp på det som truer i en overgi-
velse til noe annet og større, Guds helende nærvær i våre 
livs ustadige stormkast, som en hemmelighet i orkanens 
øye.      

God søndag!  

Vennlig hilsen, John Kristian G. Rolfsnes,  

sykehusprest. 


