
 

Søndagshilsen 
1. søndag i adventstiden 

27. nov. 2022 
 

 

Det blir familiegudstjeneste i 
Foajéen med påfølgende lystenning 
i Alléen 17:00 søndag 27. november.  
Sangkoret Collegium Vocale deltar. 

 

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 gudstje-

neste 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 



  

1. søndag i adventstiden                                
Prekentekst: Matteus 21,1-11 

1 Da de nærmet seg Jerusalem og kom til Betfage 
ved Oljeberget, sendte Jesus to disipler av sted 2 og 
sa til dem: «Gå inn i landsbyen som ligger foran dere! 
Der skal dere straks finne et esel som står bundet og 
har en fole hos seg. Løs dem og lei dem hit til 
meg! 3 Og om noen kommer med spørsmål, skal dere 
svare: ‘Herren har bruk for dem.’ Da skal han straks 
sende dem med dere.» 4 Dette skjedde for at det or-
det skulle oppfylles som er talt gjennom profeten: 
           
    5  Si til datter Sion: 
           Se, din konge kommer til deg, 
           ydmyk er han og rir på et esel 
           og på trekkdyrets fole. 
6 Disiplene gikk av sted og gjorde som Jesus hadde 
sagt, 7 og hentet eselet og folen. Så la de kappene si-
ne på dem, og han satte seg opp. 8 Mange i folke-
mengden bredte kappene sine ut over veien, andre 
skar greiner av trærne og strødde på veien. 9 Og 
mengden som gikk foran, og de som fulgte etter, rop-
te: 
           Hosianna, Davids sønn! 
           Velsignet er han som kommer i Herrens navn! 
           Hosianna i det høyeste! 
10 Da han dro inn i Jerusalem, ble det uro i hele byen, 
og de spurte: «Hvem er dette?» 11 Og mengden svar-
te: «Det er profeten Jesus fra Nasaret i Galilea.» 

Matt 21,1-11 

 

 

Den gjentatte ankomst 
Nå er det adventstid. Vi venter på julen og Jesu  
fødsel. Hvert år markerer vi denne ventetiden og hvert 
år markerer vi fødselen. Hvor mange ganger går det 
egentlig an å vente på den samme fødselen. 
Spenningsmomentet må jo svekkes til slutt,  
sensasjonen har bleknet i våre hjerter. Eller?  
 
Hvordan kan vi finne mening i å forberede og forvente 
Jesu fødsel igjen og igjen? 
 
Når adventstiden kommer hvert år, og julen nærmer 
seg, er det en anledning til å tenke gjennom året som 
har gått. Hva har 2022 inneholdt i ditt liv? Hva er  
annerledes i desember 2022 enn i desember 2021? 
Kanskje er det mye det samme. Kanskje har det meste 
endret seg. 
 
I våre liv går utviklingen i bølger. Historien om Jesu 
fødsel, liv og død står fast år etter år. Det kan være fint 
å holde fast ved og finne trygghet i noen kjente  
fortellinger og tradisjoner når livet er i endring.  
 
Kanskje venter vi ikke bare på å feire at Jesus en gang 
ble født. Kan hende venter vi på noe godt som skal 
skje fordi Jesus en gang ble født. 
 
 

God advent! 

Leif Oma, sykehusprest 

 

https://bibel.no/Nettbibelen?book=MAT&chapter=21&verse=1&verseto=11

