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Olavsdagen/Olsok 
 

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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Olavsdagen/Olsok 
Prekentekst: Luk 22,24-27 

24 Nå ble det også en strid mellom dem om hvem 
som skulle regnes som den største. 25 Da sa han til 
dem: «Kongene hersker over sine folk, og de som har 
makten, lar seg kalle velgjørere. 26 Men slik er det ik-
ke blant dere. Den største av dere skal være som den 
yngste, og lederen skal være som en tjener. 27 For 
hvem er størst, den som er gjest ved bordet, eller den 
som er tjener? Er det ikke gjesten? Men jeg er som en 
tjener blant dere. Luk 22,24-27 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
På denne tiden, for 989 år siden, falt Olav Haraldsson i 
slaget på Stiklestad i Verdal i Trøndelag. Han ble etter kort 
tid regnet som martyr og deretter helgen, og i dag snakker 
vi om ham som Olav den Hellige, eller St. Olav. Man  
begynte å holde helligdag for Olavs død, “Olafsvaka”, eller 
våkenatt for Olav. Denne minnedagen ble etter hvert i  

kjølvannet av vikingtiden og senmiddelalderen den  
største kirkefesten i Norge. Flokker av pilgrimer reiste til 
Nidaros, langs pilegrimsleder både til lands og til vanns. 

 

Det ble reformasjon på 1500-tallet og den nye lutherske 
statskirken avskaffet gradvis det de kunne av katolske 
tradisjoner, og spesielt det som hadde med helgener å 
gjøre. Men Olsok-dagen, den sto så sterkt i den norske 
folkekulturen, for Olav den Hellige hadde fått æren for 
selve kristningen av landet og en rekke heltehistorier om 
ham fulgte med på kjøpet. 
 
I 1930 kom Olsokfeiringen offisielt tilbake i kirken, og i 
dag jobber mange med å gjenopplive aspekter ved  
Olavstradisjonen. Man ser blant annet en stadig økning 
av folk som ønsker å vandre langs de gamle  
pilegrimsstiene, både fra Oslo til Trondheim, fra Valldal til 
Trondheim og fra Sundsvall til Trondheim. I tillegg  
markerer man at pilegrimene reiste langs kysten fra  
Europa, opp til Rogaland og fulgte Vestlandet hele veien 
opp til Nidaros. 

 

Om Olav virkelig skal ha hele æren for å ta med  
kristentroen til Norge er heller tvilsomt, men at han var en 
del av den prosessen er det vanskelig å si imot. Kirken 
betyr fortsatt mye for mange i Norge. Vi blir døpt i en  
kristen tro, vi blir opplært i evangeliet, vi gifter oss med 
Guds velsignelse og vi avslutter livet i et håp om å få 
komme hjem til ham. 1000 år etter at nordmenn begynte 
å høre om Jesus, 2000 år siden Jesus selv kom til verden 
som Guds sønn. Tenk, kjære alle sammen, hvilken lang 
tradisjon vi står i. En tradisjon som bærer de kristne  
verdiene vi stolt bygger Norge på. 

 

God søndag! Leif Oma, sykehusprest. 

https://bibel.no/Nettbibelen?book=LUK&chapter=22&verse=24&verseto=27

