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Musikalsk juleandakt  

i foajeen kl 11.00 
v/sykehusprest Kristin Lødøen Hope 

Pianist Mai Goto 

Cellist Sebastian Dorfler  

Kapellet, preste– og samtaletjenesten 

Sykehuskapellet 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 



  

Julaften                              
Prekentekst: Lukas 2:1-20 

 Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus 

om at hele verden skulle innskrives i manntall. 2 Denne første inn-
skrivningen ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria. 3 Og 
alle dro av sted for å la seg innskrive, hver til sin by. 
    4 Josef dro da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids 
by Betlehem, siden han var av Davids hus og ætt, 5 for å la seg inn-
skrive sammen med Maria, som var lovet bort til ham, og som ven-
tet barn. 6 Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, 7 og 
hun fødte sin sønn, den førstefødte. Hun svøpte ham og la ham i en 
krybbe, for det var ikke husrom for dem. 
    8 Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på marken og 
holdt nattevakt over flokken sin. 9 Med ett sto en Herrens engel 
foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble overveldet av 
redsel. 10 Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner 
dere en stor glede, en glede for hele folket: 11 I dag er det født dere 
en frelser i Davids by; han er Messias, Herren. 12 Og dette skal de-
re ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en 
krybbe.» 13 Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare, 
som lovpriste Gud og sang: 

 
              14 «Ære være Gud i det høyeste, 
          og fred på jorden 
          blant mennesker Gud har glede i!» 

 
15 Da englene hadde forlatt dem og vendt tilbake til himmelen, sa 
gjeterne til hverandre: «La oss gå inn til Betlehem for å se dette 
som har hendt, og som Herren har kunngjort for oss.» 16 Og de 
skyndte seg av sted og fant Maria og Josef og det lille barnet som 
lå i krybben. 17 Da de fikk se ham, fortalte de alt som var blitt sagt 
dem om dette barnet. 18 Alle som hørte på, undret seg over det 
gjeterne fortalte. 19 Men Maria tok vare på alt som ble sagt, og 
grunnet på det i sitt hjerte. 20 Gjeterne dro tilbake. De lovet og pris-
te Gud for alt de hadde hørt og sett; alt var slik som det var sagt 
dem. 

”Guds kjærleiks lys” 
 

Sjå tusen julelys blir tent på jord i denne stund, 

og tusen andre strålar og på djupblå himmelgrunn. 
 

Vi tenner mange lys ved juletider, men vakraste av alt er det 
lyset Gud gir oss. Løfter vi blikket mot himmelen ei mørk klar 
vinternatt, er det lett å stemme i med salmisten: 

 Når eg ser din himmel, eit verk av dine fingrar, 
        månen og stjernene som du har sett der,     
      kva er då eit menneske – at du hugsar på det, 
         eit menneskebarn – at du tek deg av det? (Sal 8, 4-9) 

Midt oppi alt som skjer, i juletida, som med sitt forstørrelses-
glas forsterkar alt av gode og vonde kjensler og gjer oss ekstra 
sårbare - midt i dette så blir vi minna på at Gud ser oss, Gud er 
med oss sjølv om vi kjenner oss aldri så små!  Gud  kom sjølv 
til oss som eit sårbart lite barn. Og dette vesle barnet var det 
som gjorde kjærleiken synleg for oss.   

 Det sanne lyset, 
        som lyser for kvart menneske, 

        kom no til verda. (Joh  1,9) 

«Ver ikkje redde», var bodskapen til engelen. Hyrdane vart 
oververvelda, og bodskapen er nesten for underfull for oss å 
forstå. Men vi kan ta imot og ta vare på den i våre hjarte.  
 

Ja, i kvart hjarte armt og mørkt send du ein stråle blid, 

ein stråle av Guds kjærleiks lys i signa juletid! 
 

Gud har gitt oss det evige lyset - det er det grunn til å feire!    

 

God Jul!  

Beste helsing Kristin Lødøen Hope,  

sjukehusprest 


