
 

Søndagshilsen 
26. september 2021 

18. søndag i treenighetstiden 
 

Tema: Gresset grønnere 
 

 

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 



  

 

19. søndag i treenighetstiden                             

Prekentekst: 5. Mosebok 30,11-15 

11 Disse budene som jeg gir deg i dag, er verken 

ufattelige eller langt borte. 12 De er ikke i himmelen, 

så du må si: «Hvem vil fare opp til himmelen for oss 

og hente dem ned, så vi kan få høre dem og leve et-

ter dem?» 13 De er heller ikke på den andre siden 

av havet, så du må si: «Hvem vil dra over havet for 

oss og hente dem, så vi kan høre dem og leve etter 

dem?» 14 Nei, ordet er deg helt nær, i din munn og i 

ditt hjerte, så du kan leve etter det. 15 Se, i dag har 

jeg lagt fram for deg livet og det gode og døden og 

det onde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gresset grønnere 

Ofte her i livet kan vi jage langt etter å finne nye løsninger, 
svar, forbedringer og oppgraderinger. Vi tenker gjerne at 
fasiten på å få det bedre er å strekke oss litt lenger, gjøre 
enda mer innsats for å oppnå neste steg. Det er mye fint i 
å gjøre ekstra innsats. Iblant så er det helt nødvendig. 
Samtidig hender det at vi har godt av en påminnelse om 
at gresset ikke nødvendigvis er grønnere på den andre 
siden. 
 
Ordspråket som beskriver at man innbiller seg at  
forholdene er bedre andre steder enn der en selv befinner 
seg, er universelt og tidløst. Slik har mennesker tenkt til 
alle tider og i ulike kulturer. På Jesu tid, skrev den  
romerske dikteren Ovid følgende: «Avlingen er alltid 
bedre på den andre mannens jorde». 
 
Jeg har lest et par undersøkelser som peker i retning av 
at de lykkeligste menneskene ikke er de som stadig opp-
når de mest utrolige ting. De lykkeligste er de som evner 
å være takknemlige for det man allerede har. 
 
«Ordet er deg helt nær», kan vi lese i 5. mosebok. Kan 
hende er det gode helt nær, også i dag i våre liv. Det er 
interessant hva vi kan få øye på dersom vi jobber med å 
være helt til stede i oss selv her og nå. 

 

God søndag! 
Leif Oma, sykehusprest 

 


