
 

Søndagshilsen 
17.07.2022 

6. søndag i treenighetstiden 

Tema: Å være en del av flokken! 

Kapellet                                                              
er åpent hver dag for lystenning og en stille stund!  

Tirsdager kl 11:30                                                        

er du velkommen til en kort middagsbønn 

 

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 
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6. søndag i treenighetstiden 

Prekentekst: Markus 3:13-19 

13
Så gikk han opp i fjellet. Han kalte til seg dem han ville, 

og de kom til ham. 
14

 Han pekte ut tolv, som han også 
kalte apostler, for at de skulle være sammen med ham, 
og for at han kunne sende dem ut for å forkynne 

15
 og ha 

makt til å drive ut de onde åndene. 
16

Han utpekte de tolv: 
Det var Simon, som han ga navnet Peter, 

17
 Jakob, sønn 

av Sebedeus, og hans bror Johannes – disse to kalte 
han Boanerges, som betyr tordensønner – 

18
 og Andre-

as, Filip, Bartolomeus, Matteus, Tomas, Jakob, sønn av 
Alfeus, Taddeus, Simon Kananeos 

19
 og Judas Iskariot, 

han som forrådte ham.  

 

 

 

Å være en del av flokken!            

De fleste mennesker trenger nære relasjoner for å 
trives. Psykologen Abraham Maslow anså dette 
behovet som så viktig at han rangerte kjærlighet 
og tilhørighet som helt grunnleggende menneske-
lige behov i tillegg til mat og husly.    

Å være menneske er å leve i relasjon til seg selv og til 
andre. Lyst, evne og vilje til å elske sin neste som seg 
selv kan være avgjørende for opplevelsen av livskvali-
tet, mening og tilhørighet.  

I dagens tekst velger Jesus ut flokken sin - disiplene 
sine. De var en sammensatt forsamling som sprikte i 
alle himmelretninger mht til bakgrunn, erfaring og per-
sonlighetstrekk. Det som samlet og gjorde dem til én 
flokk, var at de lot seg se, høre og utfordre av et felles 
mål av en som elsket og aksepterte dem slik de var, i 
all sin forskjellighet!  

Jesus ønsket selv å være en del av flokken sin. Han 
sendte dem ut for å utgjøre en forskjell for sine med-
mennesker med å fordrive ondskap med godhet og 
kjærlighet, forsoning og tilgivelse.  

Som medmennesker er vi alle kalt til å utgjøre en for-
skjell for hverandre i den flokken vi tilhører, der nett-
opp din egenart kan være den forskjellen andre kan 
trenge å bli møtt med!   

 

God søndag!                                                                                 

John Kristian G. Rolfsnes, sykehusprest. 


