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Det sørme, det sandt, Det’cember – og fra Sømandskirken i Hong Kong vil vi ønske
alle en god jul!

Siden sidst
Årets julebazar løb af stablen lørdag d. 16. november, og på trods af udfordringer
med blandt andet fremkommeligheden i byen, blev det igen en succes. Vi vil derfor
gerne sige en tak til alle, der hjalp til med at gøre dagen til noget særligt, hvad enten
det var som frivillig i de mange boder eller som bidragsyder til den gode julestemning.

I forbindelse med julebazaren er kirkens butik igen blevet genopfyldt. Om du er på
udkig efter lakrids, sennep, sovsekulør eller noget helt fjerde, er kirken derfor
leveringsdygtig igen.

Lucia
Hvert år fejrer vi troligt Lucia med en yndefuld sang, sunget af børn med lys i
hænderne, og den unge luciabrud, med lys i en krans på hovedet. Men hvad eller
rettere sagt hvem er det egentlig, vi fejrer 13. december?

Historien bag fortæller om en ung, kristen kvinde ved navn Lucia, der levede i 300tallet. Hun var fra byen Syrakus på Sicilien, som er en del af nutidens Italien, men
dengang var en del af Romerriget. I Romerriget var det forbudt, og derfor ikke helt
ufarligt, at være kristen, da de kristne nægtede at ofre til kejseren, som var han en
anden Gud. Romerriget så derfor kristendommen som en fjende, da de kristne med
deres tanker om, at der kun fandtes én Gud, strøede tvivl om kejserens
guddommelighed. Af frygt for at blive tortureret eller henrettet søgte mange kristne
derfor tilflugt i byens katakomber, hvor de kunne leve i skjul. Lucia ønskede at hjælpe
sine medmennesker, og sneg sig derfor ud om natten, iført en krans med lys i på
hovedet, for at kunne se i mørket og have hænderne fri til at dele mad ud til fattige og
syge. Da hendes mor efter en dødelig sygdom blev rask, lovede Lucia at vie sit liv til
Kristus. Hun nægtede derfor at gifte sig med den mand, som hun var blevet lovet væk
til, hvilket ikke faldt i god jord. Han hævnede sig ved at melde den kristne Lucia til
myndighederne, men hver gang hun skulle straffes for sin kristne tro, blev hun
beskyttet ved guddommelig indgriben. Kejseren forsøgte at sende hende til et bordel,
men da oksekærren skulle køre hende derhen, kunne okserne ikke flytte sig ud af
stedet. Kejseren forsøgte også at brænde hende på bålet, men ilden ville ikke tage
ved. Lucia døde til sidst ved, at bødlen stak hende med sit sværd. Det skete d. 13.
december år 304, og hun bliver derefter set som martyr og kåret til helgen af den
katolske kirke.
Således fejrer vi Lucias liv på hendes dødsdag.

Kommende arrangementer (OBS: Husk tilmelding)

I sømandskirken vil vi naturligvis også fejre Lucia, og det sker i år ved en
gudstjeneste d. 15. december kl. 14.00. Ingen fejring af Lucia er dog komplet uden et
luciakor, og sømandskirken vil derfor gerne høre fra alle børn, der har lyst til at synge
med.
Der vil blive øvet lørdag d. 14. december kl. 14.00 i Sømandskirken, så vi kan lave et
rigtigt fint optog om søndagen.
Tilmelding af luciabørn sker til danishroom@soemandskirken.org eller ved at skrive
en PM direkte til kirkens Facebookside.

Efter Luciagudstjenesten d. 15., inviterer kirken til juletræsfest i Danish Room. Her
skal vi have pyntet kirkens flotte juletræ, og igen har vi brug for børnenes hjælp! Der
vil være julesange, julehygge og lidt julegodter, og hvem ved – måske får vi også et
helt særligt besøg, fra en velkendt herre med hvidt skæg og rød hue…
For at julemanden kan vide, hvor stor en sæk han skal tage med, vil vi bede om
tilmelding for alle de børn under 12, der deltager i juletræsfesten. Tilmelding sker på
samme måde som til luciakoret. Vær opmærksom på at luciagudstjenesten og
juletræsfesten er to separate arrangementer, og hvis man både ønsker at synge med
i koret og at julemanden skal huske en, skal man derfor tilmelde sig begge
arrangementer.

Juleaftensdag kl. 14.00 vil der være julegudstjeneste i kirken. Lad derfor stegen

passe sig selv i ovnen og sørg for at have pakket de sidste gave aftenen forinden, så
julens sande budskab kan få lov at lyde inden aftenens fest.

Som altid vil vi opfordre til at holde øje kirkens facebookside, Dansk Sømandskirke
Hong Kong, for de seneste nyheder.

Vi ønsker alle en god jul og et godt nytår!

