
 

 
Søndagshilsen 

24. oktober 2021 
22. søndag i treenighetstiden 

 
 

Tema: «Lyset etter mørket» 

 

 

 

Kapellet, preste– og samtaletjenesten 

Sykehuskapellet ligger i 1. etg. i B-blokken, rett under broover-
gangene fra H til B blokken. Personalet viser deg vei.   

Det vil bli annonsert i Søndagshilsen når det er gudstjeneste i 
kapellet. Gudstjenestene er med nattverd. 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 



  

 

22. søndag i treenighetstiden                      

Prekentekst: Johannesevangeliet 12,35-36 

 

35 Jesus svarte: «Ennå en liten stund er lyset hos 

dere. Dere må vandre mens dere har lyset, så ikke 

mørket faller over dere. Den som vandrer i mørket, 

vet ikke hvor han går hen. 36 Tro på lyset mens de-

re ennå har lyset, så dere kan bli lysets barn.» Da 

Jesus hadde sagt dette, gikk han fra dem og skjulte 

seg for dem.  

 

 

Lyset etter mørket 

Nå går det mot mørkere tider. Det tar lang tid før sola  
dukker opp om morgen og regnet gjør at det er ganske 
grått resten av dagen også før mørket kommer sigende 
tilbake tidlig på kvelden. I dagens tekst snakker Jesus om 
at vi skal tro på lyset, jeg synes noen ganger at det kan 
være vanskelig å tro på lyset når hele dagen er mørk.  

Når uværsdager og mørket kommer, da er det lurt å stop-
pe opp og hvile litt. Til og med grave seg ned som det står 
i fjellvettreglene, for når vi tar vare på oss selv, da er det 
lettere å se lysstråler, ta vare på dem og finne ny  
motivasjon. 

En av de tingene jeg liker å gjøre når jeg er i mørket og 
ikke vet hvor jeg er, det er å koke en god kopp te, finne 
fram et pledd og sette på Ronja Røverdatter på TV. Ronja 
Røverdatter er favorittfortellingen min blant Astrid  
Lindgrens univers og det har det alltid vært. Fortellingen 
om jenta som oppdager at faren er en røver og som lover 
på tro og ære at det skal hun ikke gjøre og som tror at 
hun hjelper våre hvis hun roper på den. Slik samler jeg 
både gode minner og krefter til å tro på at når lyset kom-
mer så ser jeg hvor jeg er og kan vandre videre. 

Snart kommer lyset tilbake til oss, og når lyset kommer da 
setter vi i gang med arbeidet og vårskriket! 

 

God søndag! 

Silje Marie Halvorsen, prestestudent 


