
 

Søndagshilsen 
27.02.2022 

Fastelavnssøndag 
 

Tema: Skjerpe sansene 

 

 

Gudstjeneste med kirkekaffe i kapellet  

klokken 11:00. Velkommen! 

 

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 



  

Fastelavnssøndag 

Prekentekst: Lukas 18,31-34 

31 Han tok de tolv til side og sa til dem: «Se, vi 
går opp til Jerusalem, og alt det som profetene 
har skrevet om Menneskesønnen, skal gå i  
oppfyllelse. 32 Han skal overgis til hedningene 
og bli hånt og mishandlet og spyttet på, 33 og de 
skal piske ham og slå ham i hjel. Og den tredje 
dagen skal han stå opp.» 34 Men de skjønte ikke 
noe av dette. Meningen var skjult for dem, og de 
forsto ikke det han sa. 
 

 

Skjerpe sansene 
Fastelavn kommer av det nedertyske ordet for «kvelden før 
fasten», og brukes om de tre dagene før fastetiden.  
Fastetiden er en påminnelse om Jesu 40 dager i ørkenen, 
hvor han tre ganger blir fristet av djevelen.  

Fastetiden varer i 40 dager fra askeonsdag, som i år faller 

på 02. mars, til og med påskeaften – minus søndagene, 

som ikke er fastedager. 

I tidligere tider ble budet om å faste, det vil si avstå fra mat 
og drikke, tatt bokstavelig. Helt fram til 1800-tallet fulgte 
mange fastetradisjoner her i landet. 

I dag er det ikke alle av oss som har et sterkt forhold til  
fastetiden. Likevel er det enkelte som velger en moderne 
faste, for eksempel ved å avstå fra noe i disse 40 dagene. 
Det kan være å begrense eller kutte ut bruken av TV og  
Internett, andre aktiviteter, eller visse typer matprodukter. 

På denne måten kan fastetiden bli en tid for å rette  
oppmerksomheten mot noe godt. Denne tiden kan være en 
øvelse i å skjerpe sansene og få øye på både sitt eget liv, 
mennesker rundt oss og Gud. 

Slik disiplene i bibelteksten ikke skjønte hva Jesus mente, 
er det ofte her i livet at meningen er skjult for oss. Vi hører 
og oppfatter ting ut i fra våre egne forventninger og vårt 
eget verdensbilde. Kan hende er det en spennende øvelse 
å forsøke å skjerpe sansene en periode. Lytte og se litt 
ekstra. Plutselig oppfatter vi noe nytt. 

God søndag!                                                                                 
Leif Oma, sykehusprest. 


