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Det er for tiden ikke gudstjenester                       

i sykehuskirken på Haraldsplass! 

Du finner gudstjenester og andre                     

livssynsprogram på www.kirken.no 

Klikk på «nettprogram» 

 

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 - 1800. 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» 

Tlf:   922 07 527 

www.haraldsplass.no         

Søk :prestetjenester 



  

Maria Budskapsdag                              
Prekentekst: Lukas 1:46-55 

 46 Da sa Maria:  
          «Min sjel opphøyer Herren, 
           
    47 og min ånd fryder seg i Gud, min frelser. 
           
    48 For han har sett til sin tjenestekvinne i hennes      
   fattigdom. 
          Og se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig, 
           
    49 for store ting har han gjort mot meg, 
          han, den mektige; hellig er hans navn. 
           
    50 Fra slekt til slekt varer hans miskunn 
          over dem som frykter ham. 
           
    51 Han gjorde storverk med sin sterke arm; 
          han spredte dem som bar hovmodstanker i hjertet. 
           
    52 Han støtte herskere ned fra tronen 
          og løftet opp de lave. 
           
    53 Han mettet de sultne med gode gaver, 
          men sendte de rike tomhendte fra seg. 
           
    54 Han tok seg av Israel, sin tjener, 
          og husket på sin miskunn 
           
    55 slik han lovet våre fedre, 
          Abraham og hans ætt, til evig tid.» 

Lykkelig, forvirret og velsignet 
Noen intense livsopplevelser er av en slik karakter at 
de bringer oss inn i lykkerus så vel som undring og for-
virring. Det kan være en uvant øvelse å ta imot og ta 
inn over seg noen av disse livets overraskende og vel-
signede øyeblikk!      

Hvilke intense livsopplevelser den unge Maria i søndagens 
tekst hadde gjort seg tidligere i livet, vet vi ikke så mye om. 
Denne søndagen som har fått navnet Marias budskapsdag, 
må definitivt ha vært en av de mest lykkelige, forvirrende og 
velsignede erfaringer i Marias liv!  I søndagens tekst priser 
Maria seg lykkelig over budskapet fra engelen Gabriel om 
at hun skulle bli med barn og føde en sønn og gi ham nav-
net Jesus. I dag er det omtrent et «svangerskap» til jul og 
feiring av Jesu fødsel! 

Maria opplevde seg velsignet! Å oppleve seg velsignet er å 
våge å åpne opp og å ta imot andres godhet, også hvis det 
skulle komme fra nytt og overraskende hold. Når det skjer, 
kan det være en så forbausende erfaring at det kjennes 
som å miste fotfeste for et øyeblikk, slik som den danske 
filosofen Søren Kierkegaard uttrykker det:  
 «Å våge er å miste fotfeste en liten stund. Å ikke våge 
   er å miste seg selv!»  
 
I Marias lykkelige forvirring av å bli tildelt rollen som Jesu 
mor, har hun tilveiebrakt Guds velsignelse til enhver som 
våger å miste fotfeste for et øyeblikk og ta imot og innover 
seg Guds godhet i våre sammensatte liv.  
 
 
God søndag!  

Vennlig hilsen John Kristian G. Rolfsnes,                                   
sykehusprest 


