
 

Søndagshilsen 
26.06 2022 

3. søndag i treenighetstiden 

Tema: Barn som beveger og berører 

Kapellet er å åpent  hver dag for lystenning                    

eller en stille stund!  

Tirsdager kl 11:30 er du velkommen til en kort middags-

bønn i kapellet! 

 

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 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 



  

3. søndag i treenighetstiden 

Prekentekst: Markus 10:13-16 

  De bar små barn til ham for at han skulle røre ved dem, 
men disiplene viste dem bort. 

14
 Da Jesus så det, ble han 

sint og sa til dem: «La de små barna komme til meg, og 
hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som 
dem. 

15
 Sannelig, jeg sier dere: Den som ikke tar imot 

Guds rike slik som et lite barn, skal ikke komme inn i 
det.» 

16
 Og han tok dem inn til seg, la hendene på dem 

og velsignet dem. 

   

 

 

 

 

 

 

 

Barn som beveger og berører!                         
  

Kontrasten kunne ikke blitt større mellom egne 
barnebarn som jeg fritt kan løfte opp og omfavne 
på fanget og barnet på forsidebildet som klamrer 
seg til mors favn på flukt et sted i Ukraina. Barnas 
uskyldige blikk og voksenavhengighet beveger og 
berører og påberoper voksnes vern og beskyttel-
se. 

Lengselen etter den gode berøring og omsorg sitter 
dypt i de fleste av oss! Derfor blir vi så ille berørt når 
barns omsorgstørste og mathungrige blikk flimrer over 
TV skjermen og treffer oss rett i hjertet!  

I søndagens tekst får vi et innblikk i hvordan Jesus be-
skytter og verner barna fra voksnes utenfor stengning 
og neglisjering! Barn har som regel en intakt tilstede-
værende evne til å være i det som er, her og nå! Det 
er en medfødt evne til å beveges og berøres av det 
som er i øyeblikket! 

Ukrainske så vel som alle andre barn i verden trenger 
voksnes beskyttelse og vern. Derfor er det godt å høre 
om familier i hele Europa som beveges og berøres av 
en umenneskelig situasjon og møter våre ukrainske 
medsøsken med medmenneskelighet og gjestfrihet.  

Likesom Jesus tar imot de små barna i søndagens 
tekst inviteres også vi til å la oss omfavne som Guds 
barn og samtidig gi rom og beskyttelse til truede 
«medsøsken» på flukt.  

God søndag! 

John Kristian Rolfsnes, sykehusprest 


