
 

Søndagshilsen 
06.11.2022 

 
Allehelgensdag 

Gudstjeneste i kapellet:                                                              
Søndag 06. november kl 11:00  

Tirsdager kl 11:30                                                        

er du velkommen til en kort middagsbønn 

 

Kapellet, preste– og samtaletjenesten 

Sykehuskapellet 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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Allehelgensdag 
Prekentekst: Lukas 6, 20-23 

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det sjette kapittel: 
20 Da løftet han blikket, så på disiplene sine og sa: 

          «Salige er dere fattige, 

          Guds rike er deres. 

          21 Salige er dere som nå sulter, 

          dere skal mettes. 

          Salige er dere som nå gråter, 

          dere skal le. 

          22 Salige er dere når folk hater dere, 

          når de utstøter dere og håner dere 

          og skyr navnet deres som noe ondt – 

          for Menneskesønnens skyld! 

           23 Gled dere på den dagen og hopp av fryd, stor er 
lønnen dere har i himmelen. Slik gjorde også fedrene 

med profetene.  

Allehelgensdag 

Allehelgensdag har sin opprinnelse helt tilbake til 300-
tallet, da man begynte å feire Alle martyrers dag, etter 
de store kristendomsforfølgelsene. Etter hvert ble den-
ne feiringen vanlig under navnet Alle helgeners dag, og 
ble, på 800-tallet, en felles feiringsdag for alle de helge-
ner som ikke hadde noen egen dag. Dagen ble feiret 1. 
november. På 1000-tallet la man en dag til minne om 
alle døde, Alle sjelers dag, på dagen etter, 2. novem-
ber. Merkelig nok overlevde Allehelgensdagen reforma-
sjonen. Man forsto nå dagen som alle de hellige, sali-
ge, troende dødes dag. I 1770 ble dagen lagt til første 
søndag i november. I dag oppfatter de fleste denne da-
gen som alle dødes dag. Mange steder kommer men-
nesker i store mengder til kirkegårdene for å legge 
kranser på gravene og tenne lys. Mange menigheter 
sender ut invitasjon til alle pårørende, som har mistet 
en det siste året, til å komme og delta på gudstjenesten 
denne dagen.  

 

Vi tenker litt ekstra på en del folk i dag. De som sørger 
over noen de har mistet – helt nylig, eller for lenge si-
den. De som skulle ønske de hadde noen – og noen å 
sørge over. De som skulle ønske de kunne sørge og 
savne, men som mest av alt er sinte eller lettet eller 
fortsatt fylt av angst. De som akkurat nå lever tett på 
egen død. De som har usynlige fortellinger og kamper, 
som på ulike vis får ekstra trykk akkurat i dag. 
 
Om kroppen vår er borte så er Gud for evig min klippe, 
og hans godhet tar ikke slutt. Ingenting skal kunne  
skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus.  

 
God søndag!                                                                           

Leif Oma, sykehusprest. 
Årstad, Haraldsplass, Svartediket. Bergen fotoarkiv 


