
 

Søndagshilsen 
21.08.2022 

11. søndag i treenighetstiden 

 
Tema: Frihet gjennom tilhørighet! 

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 



  

11. søndag i treenighetstiden 

Prekentekst: Johannes 8:31-36 

Jesus sa da til de jødene som var kommet til tro på 
ham: «Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine 
disipler. 32 Da skal dere kjenne sannheten, og sann-
heten skal gjøre dere fri.» 33 De sa til ham: «Vi er Ab-
rahams ætt og har aldri vært slaver for noen. Hvor-
dan kan du da si at vi skal bli fri?» 34 Jesus svarte: 
«Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som gjør 
synd, er slave under synden. 35 En slave blir ikke i 
huset for alltid, men en sønn blir der for alltid. 36 Får 
Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frihet gjennom tilhørighet!            

Frihet er en grunnleggende menneskelig verdi. 
Den er ikke gitt og like tilgjengelig for alle gjennom 
hele livet. Den må ofte tilkjempes og gjenerobres 
når indre eller ytre ufrihet rammer oss individuelt 
eller som fellesskap og begrenser vår tanke- og 
handlefrihet.    

Den frihet som dagens tekst beskriver er den frihet 
som kan oppstå gjennom en frigjørende tilhørighet! 
Jeg skiftet strenger på gitaren min forleden dag. Når 
gitarstrengen henger i løse luften, er den saktens fri. 
Men det er først når den festes i begge ender og stem-
mes opp sammen med de andre strengene, at den fyl-
ler sin rolle og klinger med i fellesskapet med de andre 
strengene. 

Et nyfødt barn som overlates til seg selv, er saktens fri. 
Men det er en fatal form for frihet med lite overlevel-
sesevne! Det er gjennom tilhørighet til omsorgsfulle 
foreldre og tilstedeværende voksne barnet finner sin 
frihet, modning og vekst. 

Paradoksalt nok finnes den dypeste form for frihet i 
den dypeste form for tilhørighet - i gudslengselens er-
faring og troens mysterium.  

«Får Sønnen frigjort dere, blir dere virkelig fri!»   

 

God søndag!                                                                                 

John Kristian G. Rolfsnes, sykehusprest. 


