
 

Søndagshilsen 
28.08.2022 

12. søndag i treenighetstiden 

Tema: Du skal få ein dag i måra! 

Det er ikke gudstjeneste i kapellet denne søndagen! 

Kapellet er alltid åpent 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 

  



  

12. søndag i treenighetstiden 

Prekentekst: Johannes 4:27-30, 39-43 

I det samme kom disiplene hans, og de undret seg over 
at han snakket med en kvinne. Men ingen av dem spurte 
hva han ville eller hvorfor han snakket med hen-
ne. 28 Kvinnen lot nå vannkrukken sin stå og gikk inn i 
byen og sa til folk: 29 «Kom og se en mann som har for-
talt meg alt det jeg har gjort! Han skulle vel ikke være 
Messias?» 30 Da dro de ut av byen og kom til ham. 
   39 Mange av samaritanene fra denne byen kom til tro 
på Jesus på grunn av kvinnens ord da hun vitnet: «Han 
har fortalt meg alt det jeg har gjort.» 40 Nå kom de til 
ham og ba ham bli hos dem, og han ble der to da-
ger. 41 Mange flere kom til tro da de fikk høre hans eget 
ord, 42 og de sa til kvinnen: «Nå tror vi ikke lenger bare 
på grunn av det du sa. Vi har selv hørt ham, og vi vet at 
han virkelig er verdens frelser.» 43 Da de to dagene var 
gått, dro Jesus videre derfra til Galilea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du ska få en dag i måra!             

Det er få sangtekster som gjør meg mer takknem-
lig og ydmyk å synge enn Alf Prøysens vise: «Du 
ska få ein dag i måra»! Den treffer et grunnleggen-
de behov om å få prøve igjen og begynne på nytt! 
Hvem kan vel ikke ha behov og nytte av det fra tid 
til annen?! 

Jeg kom til å tenke på denne visen i møte med sønda-
gens tekst, om kvinnen ved brønnen som opplever et 
frigjørende møte og en ny mulighet i samtalen med Je-
sus. En viktig forutsetning for hennes fristilling og nye 
start ligger i vedkjennelsen av det livet hun har levd, 
«en som har fortalt meg alt det jeg har gjort!» Det er 
en ladet setning om oppgjør, forsoning, tilgivelse, viljen 
og evnen til å vise barmhjertighet mot andre og seg 
selv, og i en fortrolig samtale innvilge seg mulighet for 
en ny start!         

Du ska få en dag i måra som rein og ubrukt står 
med blanke ark og farjestifter tel. 

Og da kæin du rette oppatt æille feil i frå i går 
og da får du det så godt i mårå kvell. 

Og hvis du itte greie det æilt er like trist 
så ska du høre suset over furua som sist! 

Du skal få en dag i mårå som rein og ubrukt står 
med blanke ark og farjestifter tel!  

 

God søndag!                                                                                 

John Kristian G. Rolfsnes, sykehusprest. 


