
 

Søndagshilsen 
19.02.2023 

Fastelavnssøndag 
 

Tema: Skjerpe sansene 

 

 

Gudstjeneste med kirkekaffe i Søsterhjemmet  

klokken 11:00. Velkommen! 

 

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 



  

Fastelavnssøndag 

Prekentekst: Johannes 17,20-26 

20 Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem 
som gjennom deres ord kommer til tro på 
meg. 21 Må de alle være ett, slik du, Far, er i meg 
og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at  
verden skal tro at du har sendt meg. 22 Den  
herligheten du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at 
de skal være ett, slik vi er ett: 23 jeg i dem og du i 
meg, så de helt og fullt kan være ett. Da skal verden 
skjønne at du har sendt meg, og at du elsker dem 
slik du har elsket meg. 24 Far, du har gitt meg dem, 
og jeg vil at de skal være der jeg er, så de får se min 
herlighet, den du har gitt meg fordi du elsket meg 
før verdens grunnvoll ble lagt. 25 Rettferdige Far, 
verden kjenner deg ikke. Men jeg kjenner deg, og 
disse vet nå at du har sendt meg. 26 Jeg har gjort 
ditt navn kjent for dem og skal fortsatt gjøre det, for 
at den kjærlighet du har hatt til meg, kan være i dem 
og jeg selv kan være i dem.» Joh 17,20-26 
 

 

Skjerpe sansene 
Fastelavn kommer av det nedertyske ordet for «kvelden før 
fasten», og brukes om de tre dagene før fastetiden.  
Fastetiden er en påminnelse om Jesu 40 dager i ørkenen, 
hvor han tre ganger blir fristet av djevelen.  

Fastetiden varer i 40 dager fra askeonsdag, som i år faller 

på 22. februar, til og med påskeaften – minus søndagene, 

som ikke er fastedager. 

I tidligere tider ble budet om å faste, det vil si avstå fra mat 
og drikke, tatt bokstavelig. Helt fram til 1800-tallet fulgte 
mange fastetradisjoner her i landet. 

I dag er det ikke alle av oss som har et sterkt forhold til  
fastetiden. Likevel er det enkelte som velger en moderne 
faste, for eksempel ved å avstå fra noe i disse 40 dagene. 
Det kan være å begrense eller kutte ut bruken av TV og  
Internett, andre aktiviteter, eller visse typer matprodukter. 

På denne måten kan fastetiden bli en tid for å rette  
oppmerksomheten mot noe godt. Denne tiden kan være en 
øvelse i å skjerpe sansene og få øye på både sitt eget liv, 
mennesker rundt oss og Gud. 

Slik Jesus ber til Gud i bibelteksten, kan vi også rette  
blikket mot Gud i dag. Da kan vi bli litt kjent med Gud selv. 
Kan hende er det en spennende øvelse å forsøke å skjerpe 
sansene en periode. Lytte og se litt ekstra. Plutselig  
oppfatter vi noe nytt. 

God søndag!                                                                                 
Leif Oma, sykehusprest. 

https://bibel.no/Nettbibelen?book=JHN&chapter=17&verse=20&verseto=26

