
 

Søndagshilsen 
1. søndag i advent 

28.nov. 2021 
 

Velkommen til 

Familiegudstjeneste                           
i Foajeen v/ resepsjonen kl 1700 

Sang v/ Fridalen kirkes guttekor 

Lystenning av Lindealeén 

 

Kapellet, preste– og samtaletjenesten 

Sykehus kapellet ligger i 1. etg. rett ved inngangen til B-

blokken. Personalet kan forklare og vise deg vei!   

Det vil bli annonsert i denne Søndagshilsen når det er gudstje-

neste 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 



  

1. søndag i advent                                
Valgt prekentekst: Efeserbrevet 1:18 

 

«Må han gi dere lys til hjertets øyne, så dere får 
innsikt i det håp han har kalt dere til» 

 

 

 

 

 

Tenn lys! Vær håp! 
Å se med hjertets øye er et beskrivende uttrykk for å 
se hverandre med omsorg og kjærlighet. Når det skjer 
næres også håpet i våre liv. Det er det vi søker og 
lengter etter gjennom hele livet, å bli sett, hørt og be-
kreftet som de vi er - sett med hjertets øye.  
 
På tross av at vi tidvis har måttet holde mye avstand fra 
hverandre og skjule halve ansiktet med munnbind i snart 
to år! På tross av at mange har hatt det vondt og kjent på 
ensomhet, sorg og savn, forteller noen om opplevelsen av 
å ha kommet nærmere hjertene til hverandre og se og for-
stå betydningen av sine nærmeste og andre på en fornyet 
måte.  
 
Når vi i denne tiden i enda sterkere grad enn ellers erfarer 
at vi er sårbare mennesker som kan miste relasjonell nær-
het og sosial kontakt, søker vi også en tydeligere form for 
nærhet og kontakt når vi kan og klemmer hverandre litt 
ekstra når vi har mulighet for det. Da tror jeg vi ser vi med 
hjertets øye, tenner lys og nærer håp i hverandres liv.   
 
Å se med hjertets øye er å tenne lys og være håp for de 
mennesker vi omgir oss med. Å se med hjertets øye er 
også å la seg se og finne av lyset og håpet i han som 
brakte jord og himmel sammen i et barn, i en krybbe, i en 
stall, en julenatt.  Advent - vi venter på ham som kom og 
som stadig kommer til oss på nytt og på forskjellig vis. 
 

God advent! 

John Kristian Rolfsnes, sykehusprest 

 

Velkommen på gudstjenesten i Foajéen eller 
fra etasjene oppover i sykehuset! 

Lystenningen ca 17:45, kan også bivånes fra 
glassbroen mellom gammelt og nytt bygg! 


