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Det er for tiden ikke gudstjenester  

i sykehuskirken på Haraldsplass! 

Du finner gudstjenester og andre  

livssynsprogram 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 - 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 



  

Pinsedag                                                 
Prekentekst: Johannes 14:15-21 

Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud. 
16

 Og jeg 
vil be min Far, og han skal gi dere en annen talsmann, 
som skal være hos dere for alltid: 

17
 sannhetens Ånd, som 

verden ikke kan ta imot. For verden ser ham ikke og kjen-
ner ham ikke. Men dere kjenner ham, for han blir hos dere 
og skal være i dere. 

18
 Jeg lar dere ikke bli igjen som for-

eldreløse barn. Jeg kommer til dere. 
19

 Snart ser ikke ver-
den meg lenger. Men dere skal se meg, for jeg lever, og 
dere skal også leve. 

20
 Den dagen skal dere skjønne at 

jeg er i min Far, og at dere er i meg og jeg i dere. 
    

21
 Den som kjenner mine bud og holder dem, han er det 

som elsker meg. Og den som elsker meg, skal min Far 
elske. Ja, også jeg skal elske ham og åpenbare meg for 
ham.» 

  

 

 

 

                                                

Trenger du advokat? 
Av og til kan det oppstå situasjoner vi kan ha behov 
for å tilkalle hjelp for å få belyst vår sak fra flere per-
spektiv! Å trenge en advokat (fra lat. advocare) betyr å 
tilkalle hjelp og gi tillit til en som kan tale (advokere) 
på vegne av en selv.      

Søndagens pinsetekst beskriver Jesus i denne advokat-
rollen! Det er det som ligger begrepet «talsmann» i bibel-
teksten. Det kan være en befriende følelse å oppleve seg 
sett, hørt og bekreftet av noen som evner å se og beskri-
ve din situasjon og den du er. Det er en erfaring vi kan 
trenge hele livet. Det er ikke bare de første leveårene vi 
trenger det. Det trenger oldingen på sykehjemmet også, å 
bli, sett, hørt og bekreftet!  

Pinse handler om at Gud, ved den hellige ånd, ser, hører 
og bekrefter oss ved å gjøre seg tilgjengelig og komme 

oss til hjelp i våre sammensatte liv. Denne søndagens 
prekentekst understreker at Gud ikke lar oss være overlatt 

til oss selv i denne verden. Likesom vi gjennom pusten 
ånder inn livsnødvendig luft til vår kropp, kan vårt åndelige 

og spirituelle liv næres av den livgivende kraft som ligger i 
å la seg ånde på av han som sier: «Jeg skal gi dere en 

annen talsmann (advokat) som skal være hos dere for all-
tid!» Det handler bare om å gjøre seg selv tilgjengelig i 

møte med den tilgjengelige Gud! 

 

God søndag og god pinse! 

Vennlig hilsen                                                                

John Kristian Rolfsnes                                                     

sykehusprest 
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