
 

Søndagshilsen 
11.09.2022 

Vingårdssøndag 
 

Tema: Hengivelse til livsoppdraget 

Velkommen til gudstjeneste i Kapellet kl 11:00  

Kapellet er alltid åpent for lystenning og en stille stund!                                                     

Tirsdager kl 11:30 er det 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 



  

Vingårdssøndag 

Prekentekst: Matteus 19:27-30 

Da tok Peter til orde og sa: «Hva med oss? Vi har forlatt 
alt og fulgt deg. Hva skal vi få?» 

28
 Jesus sa til dem: 

«Sannelig, jeg sier dere: Når alt blir født på ny og Men-
neskesønnen sitter på tronen i sin herlighet, da skal også 
dere som har fulgt meg, sitte på tolv troner som domme-
re over Israels tolv stammer. 

29
 Og enhver som har forlatt 

hus eller brødre eller søstre eller far eller mor eller barn 
eller åkrer for mitt navns skyld, skal få mangedobbelt 
igjen og arve evig liv. 

30
 Men mange som er de første, 

skal bli de siste, og de siste skal bli de første. 

 

 

 

 

 

Hengivelse til livsoppdraget             

Dronning Elizabeth døde torsdag denne uken. Hun 

ble 96 år og britenes lengstsittende monark. 
«Dronningen viet seg hengivent til sin gjerning 

gjennom et århundre», sier kong Harald i en pres-

semelding fra kongehuset. 

Å bli født inn i en monarks rolle innebærer åpenbare 
privilegier så vel som forsakelser. Mye kan tyde på at 

det er god dekning for kong Haralds beskrivelse av 
dronning Elizabeths oppofrende holdning og hengivne 

innstilling til sin regentrolle og oppdrag. I 70 år gikk 
hun «all inn» for det britiske folk, i opp– så vel som 

nedgangstider. 

Søndagens tekst handler også om hengivelse til et 

livsoppdrag! Etter å ha forlatt alt og ofret mye for å føl-
ge Jesus lurer Peter på hvilken belønning han og de 

andre disiplene kan forvente seg?  

Jesu svar er både direkte og indirekte. Jeg tolker det 

slik: Å vie seg hengivent til livet og utgjøre en forskjell 
der vi er med den vi er, er både gaven og oppgaven 

og selve belønningen i livet og for det evige.      

 

God søndag!                                                                                 

John Kristian G. Rolfsnes, sykehusprest. 


