
 

Søndagshilsen 
5. september 2021 

15. søndag i treenighetstiden 
 

Tema: Å være der man er 
 

 

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 kapellet er midlertidig stengt for gudstjenestebruk 
grunnet smittevernhensyn. Dersom du ønsker nattverd på 
rommet, kan du si fra 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 årsaker utløse 
behov for samtale og refleksjon.  

Presten har taushetsplikt. Vi formidler også kontakt med 
prest / samtalepartner 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 «Prestetjeneste». 

Tlf:   922 07 527 

www.haraldsplass.no         

Søk :prestetjenester 

Ill: Google bilder 



  

13. søndag i treenighetstiden                             

Prekentekst: Lukas 10:38-42  

38 Da de dro videre, kom han til en landsby der en kvin-
ne som het Marta, tok imot ham i huset sitt. 39 Hun 
hadde en søster som het Maria, og Maria satte seg ned 
ved Herrens føtter og lyttet til hans ord. 40 Men Marta 
var travelt opptatt med alt som skulle stelles i stand. 
Hun kom bort til dem og sa: «Herre, bryr du deg ikke 
om at min søster lar meg gjøre alt arbeidet alene? Si til 
henne at hun skal hjelpe meg.» 41 Men Herren svarte 
henne: «Marta, Marta! Du gjør deg strev og uro med 
mange ting. 42 Men ett er nødvendig. Maria har valgt 
den gode del, og den skal ikke tas fra henne.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Det første man må lære er å være 

der man er!» (Baloo, Jungelboken)  

Bjørnen Baloo´s visdomsord til jungelgutten Mowgli i 
filmen Jungelboken handler for meg om evnen til å 
være ekte tilstede i det som er der du er, og gjenvinne 
balansen der.  

Dette har vært en stadig tilbakevendende og rettledende 
visdom gjennom livet, siden min mor tok meg med på min 
første kinoopplevelse som 10 åring i Haugesund i 1968.  

Denne visdommen kommer også til uttrykk gjennom søst-
rene Marta og Maria i søndagens bibeltekst. På hver sin 
måte var de var 100% tilstede i sine liv i møte med Jesus. 
Marta gjennom gjestfri tilretteleggelse for det gode møtet. 
Maria gjennom gjestfri tilstedeværelse i det gode møtet. 
Deres forskjellighet settes ikke opp imot hverandre. De 
viser bare betydningen av det ene nødvendige, å være 
tilstede i det som er, der du er. 

Jesu åpne, ikke-definerende svar til Marta på hva det ene 
nødvendige kan innebære, inviterer oss til ettertenksom 
lydhørhet innover så vel som utover, i møte med egne og 
medmennesker behov. Den som sulter trenger mat. Den 
som flykter trenger beskyttelse og trygghet. Den som lider 
trenger pleie og omsorg. Den som lengter trenger be-
kreftelse. 

Det første du må lære er å være der du er,...lyttende inn-
over til din egen styrke så vel som lengsel og savn. Lytt-
ende utover til de du til enhver tid er omgitt av. Lyttende 
oppover til en Gud som alltid er der du er.  

Med ønske om et tilstedeværende liv i det som er som det 
er. 

John Kristian Rolfsnes, sykehusprest 

 

Ill: Google bilder 


