
 

Søndagshilsen 
01.01.2023 

Nyttårsdag - Jesu navnedag 
 

Tema: Håpets navn 

Det er ikke gudstjeneste 

i Kapellet denne søndagen  

                                                                        

Sykehuskapellet v/ apoteket i 1. etg. 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 



  

Nyttårsdag - Jesu navnedag 

Prekentekst: Lukas 2:21 

Da åtte dager var gått og han skulle omskjæres, fikk han 

navnet Jesus, det som engelen hadde gitt ham før han 

ble unnfanget i mors liv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håpets navn 

Hvem har vært dine støttespillere i det året som 
ligger bak? Hvem vil du støtte deg til i det året som 
liger foran? Jeg har noen navn på min liste som 
jeg håper vil være der for meg også i det nye året! 
Hva med deg, har du noen navn du kan håpe på?!   

Noen navn vekker gode tanker og følelser i oss fordi vi 
har gode minner og erfaringer med deres nærvær i 
våre liv. Andre navn kan vekke det motsatte, ubehag, 
angst og uro, fordi erfaringene med deres nærvær i 
våre liv har skapt krenkelser og sår.  

Søndagens tekst bringer et navn på banen som gir go-
de assosiasjoner for de aller fleste, uavhengig av kul-
turell eller religiøs tilknytning. Det er navnet Jesus! 
Navnet betyr frelse, eller «å reddes fra fare»!  

Til alle tider, også i vår tid, påkaller verdens uro og 
utrygghet et grunnleggende menneskelig behov for 
beskyttelse og vern, et skjulested som hegner om og 
redder fra fare! Jesu komme til jord julenatt og enge-
lens beskjed til Maria om at hennes nyfødte skulle kal-
les Jesus, avdekker Guds kjærlige hjerte overfor men-
neskets urolige sjel. 

Derfor har jeg Jesus - håpets navn, på navnelisten min 
i 2023 i tillegg til andre gode navn og støttespillere jeg 
satser på i det året som ligger foran!  Hvilke navn har 
du?!     

 

Godt Nyttår!                                                                                          

Vennlig hilsen                                                                        
John Kristian G. Rolfsnes, sykehusprest 


