Nyhedsbrev august 2019
Kære alle danskere i Hong Kong

Tillad mig, at præsentere mig selv. Mit navn er Lars Emil Bolt, og pr. 1. august 2019
har jeg overtaget stillingen som sømandspræst ved den danske kirke i Hong Kong fra
Hans-Aage Koller Nielsen. Det er et par gevaldige sko, jeg har fået lov til at udfylde
efter Hans-Aages 17 år i kirken, men forhåbentligt kan lidt ny energi vise sig at blive
en velsignelse i stedet for en belastning for kirken.

Med til Hong Kong har jeg taget min kone, Nickie, som studerer teologi på
Københavns Universitet og tidligere har arbejdet som kordegn. Hun ved altså mindst
ligeså meget om kirken som jeg gør, og I kan derfor godt forvente at støde på hende
før eller siden, når i besøger os i kirken eller i Danish Room.

Da Nickie og jeg så, at sømandskirken i Hong Kong søgte en ny præst, vidste vi med
det samme, at vi måtte søge embedet. Byen har længe fascineret os, og der findes
vel dårligt et sted på denne jord, der bedre opsumerer udtrykket "east meets west" neonreklamer og højhuse, side om side med templer og grønne bjerge. På trods af,
at vi indtil nu kun har oplevet byen i den tyfonregn, som slog ind få minutter efter vi
landede, er vi derfor ovenud lykkelige for endelig at være fremme, og glæder os til at
suge både kulturen og menneskerne til os.

Jeg er meget bevidst om, at sømandskirken er sat i verden for at betjene de danske
sømænd, der befinder sig langt væk hjemmefra. Det sagt, så skal den fastboende
menighed naturligvis ikke svigtes, og det er derfor min ambition, at kirken og vores
Danish Room bliver det helt naturlige mødested for alle danskere i byen; Et sted, hvor
vi taler, synger og griner sammen, et sted hvor vi hjælper hinanden med små og store
problemer, og et sted hvor sværerne altid er sprød på flæskestegen og den brune
sovs aldrig slipper op.

Ingen kan dog klare alting selv, og hvis ambitionerne om et levende fællesskab skal
gå i opfyldelse, er der derfor brug for, at der er nogle frivillige, der giver en hånd med
og bruger et par timer i kirken. Uanset om du har en skrap kirkesangerstemme, er
verdensmester i at lave smørrebrød eller bare gerne vil høre lidt mere om, hvordan
du kan hjælpe kirken, så vil jeg derfor opfordre alle, der kunne have bare den mindste
interesse i at give en hånd med, til at hive fat i mig. Skulle du ligefrem selv have en
god idé til et spændende arrangement, eller har du et godt forslag til noget af det vi
foretager os i kirken, skal du selvfølgelig også være mere end velkommen til at tale
med mig – så ser vi, hvad vi kan gøre.

Umiddelbart sammen med mig er der også blevet ansat en ny assistent, Beate
Paisley. Beate vil i næste nyhedsbrev præsentere sig selv, og jeg vil derfor anbefale
alle at læse med.

Jeg glæder mig til at møde jer alle sammen, og ser frem til, at vi får en masse gode
stunder sammen fx til et af følgende arrangementer:

7. september - Indsættelse af ny præst
21. september - "Velkommen hjem fest"
16. november - Julebazar

Flere arrangementer vil snarest tilgå, så hold dig opdateret på Facebook og kirkens
hjemmeside.

På gensyn i kirken og Danish Room,

Lars Emil Bolt,
jeres nye sømandspræst

