
 

Søndagshelsing 
13.12.2020 

3. søndag i adventstida 

 

Det er for tiden ikke gudstjenester i            

Sykehuskirken på Haraldsplass! 

 

Mange lokale kirker og kirkesamfunn har      

digitale gudstjeneste sendinger som kan                 

streames på nett. 

Sykehuskirken, preste– og samtaletjenesten 

KIRKEN 
Sykehuskirken finner du i 1.etg. ved heisen i det gamle syke-
husbygget. Fra Nye Haraldsplass finner du veien til kirken ved 
å ta heisen til 2. etg., gå over ”broen” og ta heis eller trapp ned 
til 1. etg. Kirkerommet er alltid åpent, og du kan tenne et lys 
eller bare ha en stille stund for deg selv. Trenger du assistanse 
for å komme til kirken vil personalet eller frivillige følge deg dit.  

Det er gudstjeneste med nattverd kl 11:00 de fleste søndager. 
Dersom du ønsker nattverd på rommet, sier du fra til persona-
let 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 

 Karl Hjelmeland , John Kristian Rolfsnes og Kristin Lødøen Hope 

Tlf:   922 07 527 

www.haraldsplass.no         

Søk :prestetjenester 



  

3. søndag i adventstida 2020                                          
 Lucia-dagen 13. des  

LUCIA-SANGEN  
Svart senker natten seg  
i stall og stue  
solen har gått sin vei,  
skyggene truer. 
Inn i vårt mørke hus  
stiger med tente lys,  
Santa Lucia, Santa Lucia  
 
Natten er mørk og stum  
med ett det suser  
i alle tyste rom  
som vinger bruser. 
Se, på vår terskel står  
hvitkledd med lys i hår  
Santa Lucia, Santa Lucia  
 
Mørke skal flykte snart  
fra jordens daler  
slik det et underfullt  
ord til oss taler. 
Dagen skal atter ny  
stige av røde sky  
Santa Lucia, Santa Lucia  
 

Slepp lyset inn!  

Den opphavelege Lucia, den heilage Lucia av Siracusa, levde på 300t 

på Sicilia i Italia. Det finnes mange forskjellige legender om henne, 

men felles for dei alle er at dei viser til ei ung jente med stort mot, ei 

ung jente som er villig til å ofre alt for å tene Gud, i ei omverd der  

bare det å være kristen innebar fare for livet. Lucia betyr ”lys” og   

tradisjonen seier at Lucia var eit lys som varma alle rundt seg.  

Feiringa av Lucia-dagen seier noko om kontrasten mellom lys og 

mørkret, mellom det gode og det vonde.  

Vi er fleire som kan kjenne på mørket i blant. I desse tider er det 

mange av oss som kan føle seg motlause, tomme og åleine.  Men  

nokre gonger må ein kanskje ha kjent på mørket for å verdsette lyset. 

Mørket gir lyset mulegheit til å skine, kulden gir lyset mulegheit til å 

varme.  

Erfaringa viser at det kan vere mykje trøyst og eigenterapi i å lyse litt 

for andre som har det mørkare enn meg. Det å vere noko for andre… 

kan forandre verda, i alle for dei vi er nær. «For verden er du kanskje 

bare et menneske, men for ett menneske kan du være en hel ver

den»! 

Det er snart jul og vi feirar at lyset kom til verda, og tok bustad mel

lom oss, slik vi kan lese om det i Johannes evangeliet. Det gir håp! 

«De er lyset i verda» sa Jesus (Matt 5,14a). Men for at vi skal skine 

må lyset få ta bustad i oss, vi må la lyset få sleppe inn i vårt eige  

mørke hus! 

God søndag!  

Kristin Lødøen Hope, sjukehusprest 
 


