Kapellet, preste– og samtaletjenesten
Sykehus kapellet ligger i 1. etg. rett ved inngangen til Bblokken. Personalet kan forklare og vise deg vei!
Det vil bli annonsert i denne 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.

Søndagshilsen
7. november 2021
Allehelgensdag

Tema: «Å lyse for hverandre»

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

Velkommen til gudstjeneste
i kapellet kl 11

Å lyse for hverandre

Allehelgensdag
Prekentekst: Matteus 5,13-16

13 Dere er jordens salt! Men hvis saltet mister sin
kraft, hvordan skal det da bli gjort til salt igjen? Det
duger ikke lenger til noe, men kastes ut og tråkkes
ned av menneskene.
14 Dere er verdens lys! En by som ligger på et
fjell, kan ikke skjules. 15 Heller ikke tenner man en
oljelampe og setter den under et kar. Nei, man setter den på en holder, så den lyser for alle i huset. 16 Slik skal deres lys skinne for menneskene,
så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres Far i himmelen!



Allehelgensdag. En dag vi minnes våre nære og kjære
som ikke lenger er her med oss. En dag vi ofte kjenner
litt ekstra på sorg og savn, men også en mulighet til å
hente fram de gode minnene. En dag til ettertanke.
Allehelgensdag handler også om kristne forbilder som
har gått før oss og vist oss vei. I vår Lutherske tradisjon
har helgenene fått liten plass, men kanskje er dette en
dag der vi kan minnes de kristne forbildene som har vist
oss vei. Ikke bare teologene, men også «vanlige» folk
som deg og meg som har betydd en forskjell.
I søndagens tekst hører vi Jesus i starten av Bergprekenen. Jesus sier av vi er jordens salt og verdens lys.
Saltet har i mange år blitt brukt som konserveringsmetode. Før kjøleskapets tid var vi avhengige av saltet.
Men saltet har også en annen funksjon. Skal du lage mat
trengs saltet til å sette smak. Men ikke mye, bare litt.
Saltet synes ikke, men utgjør en stor forskjell.
Lyset lyser opp i mørket.
Allehelgensdag er en dag der mange tenner lys for å
minnes de som har gått bort. Lyset er et håpstegn. Et
tegn som viser oss vei. Til sjøs viser fyrlyset den trygge
veien, stearinlyset kan lyset opp et mørkt rom med bare
en liten flamme.
På en dag som dette, som kan føles litt ekstra tung og
mørk for mange, synes jeg det er fint å tenke på at vi er
lys for hverandre.
God søndag!
Karianne Hatlevik Weltzien (prestestudent)

