
 

Søndagshilsen 
Julaften 

 

JULAFTEN                                                            

er det  julesamling i Fellesstuen (2.etg.)            

kl 13:00-13:30 med julemusikk, julesang og     

lesning av  juleevangeliet  

 

SØNDAG ETTER JUL (27.12.2020)                     

er det ikke gudstjeneste på Haraldsplass, men 

gudstenester og andre livssynsprogram kan 

streames på www.kirken.no   

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                                                                                

Karl Hjelmeland , John Kristian Rolfsnes og Kristin Lødøen Hope 

Tlf:   922 07 527 

www.haraldsplass.no         

Søk :prestetjenester 



  

Julaften                              
Prekentekst: Lukas 2:1-20 

 Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus 

om at hele verden skulle innskrives i manntall. 2 Denne første inn-
skrivningen ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria. 3 Og 
alle dro av sted for å la seg innskrive, hver til sin by. 
    4 Josef dro da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids 
by Betlehem, siden han var av Davids hus og ætt, 5 for å la seg inn-
skrive sammen med Maria, som var lovet bort til ham, og som ven-
tet barn. 6 Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, 7 og 
hun fødte sin sønn, den førstefødte. Hun svøpte ham og la ham i en 
krybbe, for det var ikke husrom for dem. 
    8 Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på marken og 
holdt nattevakt over flokken sin. 9 Med ett sto en Herrens engel 
foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble overveldet av 
redsel. 10 Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner 
dere en stor glede, en glede for hele folket: 11 I dag er det født dere 
en frelser i Davids by; han er Messias, Herren. 12 Og dette skal de-
re ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en 
krybbe.» 13 Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare, 
som lovpriste Gud og sang: 

 
              14 «Ære være Gud i det høyeste, 
          og fred på jorden 
          blant mennesker Gud har glede i!» 

 
15 Da englene hadde forlatt dem og vendt tilbake til himmelen, sa 
gjeterne til hverandre: «La oss gå inn til Betlehem for å se dette 
som har hendt, og som Herren har kunngjort for oss.» 16 Og de 
skyndte seg av sted og fant Maria og Josef og det lille barnet som 
lå i krybben. 17 Da de fikk se ham, fortalte de alt som var blitt sagt 
dem om dette barnet. 18 Alle som hørte på, undret seg over det 
gjeterne fortalte. 19 Men Maria tok vare på alt som ble sagt, og 
grunnet på det i sitt hjerte. 20 Gjeterne dro tilbake. De lovet og pris-
te Gud for alt de hadde hørt og sett; alt var slik som det var sagt 
dem. 

”Himmel på jord” 
«Det er bedre å tenne et lys enn å forbanne mørket» 
sa den kinesiske filosofen Konfusius for 2500 år 
siden! Det er en slitesterk livsvisdom og livsholdning 
som har gitt mening i årtusener. 

Det har vært mange gode grunner til å forbanne mørket 
det siste året! Med en skytung pandemi hengende over 
hodet i tillegg til alle andre livsutfordringer, har det blitt i 
overkant mye for svært mange. Det er på det aller mørke-
ste vi trenger lyspunkter å orientere oss etter. Våre lys-
punkter er individuelle og kan være så mangt. Selv har jeg 
funnet lyspunkter i det nære, i gode og viktige relasjoner 
privat og på jobb, i mennesker som ved sin holdning og 
væremåte lyser opp hverdagen og evner å bringe litt 
«himmel på jord», som Jan Vincents Johannessen beskri-
ver i sin julesalme. 500 år før Jesu fødsel beskrev Konfu-
cius betydningen av lysets helende og gjennomgripende 
kraft i menneskelivet. Det er en beskrivelse som får en 
dypere mening med lyset fra barnet i krybben og gjenskin-
net av Guds godhet i våre liv og våre lengsler.     

Eg snublet omkring i svarteste natten 
Da tente du stjernen med lys ifra deg 
Eg følte meg ensom og tom og forlatt 

Da du viste du tenkte på meg 

Eg hutret og frøs da du gav meg din varme 
Du så vel at jorda var naken og kald 

Du lengtet til meg, og du sendte meg barnet 
Og viste meg vei til en stall 

Himmel på jord 
En glede så stor 
Eg e'skje alene 

Her eg bor! 

God Jul! Vennlig hilsen John Kristian G. Rolfsnes,                   
sykehusprest 


