Nyhedsbrev fra sømandskirken i Hong Kong
Oktober 2019
Så er det igen blevet tid til at fortælle nyt fra Sømandskirken i Hong Kong.

Siden sidst
D. 21. september bød kirken "Velkommen hjem", efter en sommerferieperiode hvor menigheden
har været spredt rundt om i verden. Det er altid dejligt at se, at så mange har lyst til at bruge en
aften i selskab med kirken, og vi vil derfor gerne sige en stor tak til alle, der var med til at gøre
aftenen til en succes!

Julebazar
Efteråret er over os, og selvom det her i byen stadig betyder temperaturer godt over de 30
grader, kan vi dog så småt begynde at kigge frem imod den kommende julesæson.
Traditionen tro indbyder kirken igen i år til julebazar, hvor der vil være mulighed for at få
dulmet lidt af længslen imod den gode gammeldags danske jul. Sæt derfor allerede nu kryds i
kalenderen lørdag d. 16. november, hvor vi slår dørene op til en overflod af lækre delikatesser,
spændende varer og godt selskab. Med andre ord er der lagt i kakkelovnen til, at julen i Hong
Kong også i år får et strejf af pebernødder, juleklip og nissemand.
Det er ganske gratis at deltage i bazaren, og det der lægges i kasserne, er med til at sikre, at
der også næste år vil være en dansk kirke i byen.
En lille ændring fra andre år vil der dog være at finde på bazaren i år: Kirken er hoppet med på
den grønne bølge, og vi opfordrer derfor alle til at medbringe egne muleposer, indkøbsnet,

rygsæk eller hvad man ellers kunne tænke sig at transportere de gode indkøb hjem i. Der vil
således ikke blive givet gratis poser ud i år.

Dem der tidligere år har deltaget i julebazaren ved, at det er en større omgang, at få det hele til
at køre på skinner, og med præstens ringe løbeform taget i betragtning, er han simpelthen ikke
i stand til at nå det hele alene. Har du tid og lyst til at give en frivillig hånd med til bazaren, vil vi
derfor meget gerne høre fra dig! Arbejdsdagene er hhv. 15. og 16. november, og alle deltagere
vil blive belønnet med mad, drikke og hyggeligt selskab. Ønsker du at tilmelde dig som frivillig
eller blot høre nærmere, så send en mail til sømandspræst Lars Emil Bolt på
hongkong@soemandskirken.org.

Konfirmation 2020
Næste års konfirmationer vil blive afholdt søndag d. 10. maj - søndagen efter store bededag.
Der er nu åbnet for tilmeldinger, så hvis du eller dine børn ønsker at blive konfirmeret, kontakt
sømandspræst Lars Emil Bolt på hongkong@soemandskirken.org.
Konfirmationsforberedelsen vil blive afholdt over 3 weekender i foråret 2020 - da det er vigtigt,
at de kommende konfirmander har mulighed for at deltage, vil de præcise datoer bliver fastlagt,
når årets konfirmationshold er samlet. Er det ikke muligt at deltage i forberedelsesforløbet, fx
på grund af afstand, vil der ved nærmere aftale kunne tilrettelægges et personligt forløb med
undervisning over Skype.

Allehelgensgudstjeneste
Søndag d. 3. november holder kirken allehelgensgudstjeneste. Ligesom sin nære slægtning,
Halloween, handler allehelgens om døden, men i stedet for at klæde os ud og spise slik,
mindes vi på denne dag alle dem, vi har mistet. Denne gudstjeneste vil derfor have en lidt
særlig karakter, hvor savnet, trøsten og lyset er i fokus.
Under gudstjenesten vil vi bede for alle dem, der ikke længere er i blandt os, og skulle nogen
have et ønske om, at vi inddrager en særlig person i denne bøn, kontakt da sømandspræst Lars
Emil Bolt på hongkong@soemandskirken.org.

Danskerlisten
Fra kirkens side vil vi opfordre alle, der er bosiddende uden for Danmark, til at registrere sig på
Udenrigsministeriet danskerliste. Via denne liste kan ministeriet danne sig et overblik over,
hvor mange danskere der opholder sig i en given region, i tilfælde af eks. naturkatastrofer, krig
eller optøjer.
Hent Udenrigsministeriets app, "Rejseklar", for at tilmelde dig listen.

Indsamling
Står du med en pose tøj, nogle mindre møbler eller andet godt, som du ikke længere selv har
brug for, har du nu mulighed for igennem kirken at donere dette til genbrug. Alt kirken
modtager, vil blive overdraget til den Hong Kong-baserede NGO Crossroads Foundation, som
hjælper trængende i både Hong Kong og resten af verden. Du kan læse mere om Crossroads
Foundation her: https://www.crossroads.org.hk/about/

Kommende arrangementer
Søndag d. 6. oktober, kl. 11.00
Gudstjeneste m. efterfølgende kirkefrokost
Danish Room, Mariners Club, Kwai Chung
Søndag d. 3. november, kl. 11.00
Allehelgensgudstjeneste m. efterfølgende kirkefrokost
Danish Room, Mariners Club, Kwai Chung
Fredag d. 15. november

Forberedelse til julebazar
Mariners Club, Kwai Chung
Lørdag d. 16. november, kl. 10.00-17.00
Julebazar
Mariners Club, Kwai Chung

Følg facebooksiden "Dansk Sømandskirke Hong Kong" for at holde dig
opdateret!

