Nyhedsbrev september 2019
Så er det igen blevet tid til at berette nyt fra Sømandskirken i Hong Kong.
Som nævnt i sidste nummer af nyhedsbrevet, er der sammen med det nye præstepar
blevet ansat en ny assistent, Beate, som giver følgende ord med på vejen:

Hej alle sammen

Mit navn er Beate Paisley og jeg er den nye assistent her i Den Danske
Sømandskirke. Jeg er en ung kvinde på 22 år, og jeg kommer originalt set fra
Roskilde. Da jeg skulle til at afslutte 3.g på Sankt Annæ Gymnasium besluttede mine
forældre sig for at sælge mit barndomshjem og flytte til et sted ved navn Grøntved
overdrev, i et lille hvidt hus. Grøntved overdrev er et areal som ligger lige udenfor en
lille landsby ved navn Tjørnede. I Tjørnede bor der 13 mennesker, så jeg kommer fra
et sted som ligger i den helt anden ende af skalaen når det kommer til størrelse end
Hong Kong. På overdrevet fandt jeg virkelig hjem i stilheden og naturen. Inden jeg
flyttede hertil boede jeg et år på Østerbro i København, så selvom jeg er rigtig glad
for landet har jeg også slået mine folder i byen.

Jeg har rejst en del igennem mit liv, og mange rejserne har været med mit tidligere
kor, DRs Pigekor. Jeg sang sopran i Pigekoret i 7 år, og igennem min tid der har jeg
både været i Letland, Tyskland, USA og Brasilien. Jeg elsker kunst, sang og musik,

og drømmer om på et tidspunkt at blive optaget på kunsthistorie, så jeg kan
bibeholde kunsten i mit liv, og arbejde med noget jeg virkelig holder af.
Jeg glæder mig så meget til at være med til at sørge for den videre drift af kirken her i
Hong Kong, og til at møde jer alle sammen og lære jer at kende. Jeg håber sådan at
kirken forsat kan være et samlingspunkt for danskere i alle aldre, og at vi sammen
kan skabe et lille stykke hjem væk fra hjem.

Vi ses!
Beate Paisley

Alle der har lyst, skal selvfølgelig være velkommen til at lægge vejen forbi Danish
Room i Kwai Chung, for at møde Beate – og når I alligevel befinder jer i Danish
Room, er der som altid mulighed for at gøre lidt indkøb i kirkens butik med danske

varer.

Kirken tager også gerne imod gammelt tøj og andre sager, der kan videreformidles til
et værdigt formål.

Siden sidst

Søndag d. 7. september blev Lars indsat som præst i sømandskirken, ved en
hyggelig og festlig gudstjeneste med deltagelse fra både den engelske kirke og
Danske Sømands- og Udlandskirker i København. Tak til alle der deltog og var med
til at gøre dagen til noget særligt.

Formanden byder den nye præst velkommen

Ingen skal sige, at kirkegængerne i Hong Kong ikke bliver bespist godt!

Kommende arrangementer:

D. 21. september, kl. 18.00 i Danish Room, byder vi traditionen tro alle danskere i
Hong Kong velkommen tilbage fra ferie med en ”Velkommen hjem-fest”. Med god
mad, drikkevare ad libitum og hyggeligt selskab bliver det med garanti en kanon
aften, som I ikke vil gå glip af.
Prisen for deltagelse er 100 HKD og tilmelding sker snarest til Beate, enten via
Facebook eller pr. mail til danishroom@soemandskirken.org.

For de helt nye i byen vil der tidligere samme aften, kl. 16.30 i Danish Room, blive

afholdt et ”Velkommen til Hong Kong” arragement. I samarbejde med det danske
generalkonsulat i Guangzhou og DCC i Hong Kong vil vi præsentere byen, så alle
deltagere forhåbentlig får en god og sikker tid i Hong Kong.
Det er gratis at deltage i dette arrangement og man skal selvfølgelig være mere end
velkommen til at blive hængende og også deltage i den efterfælgende ”Velkommen
hjem-fest”. Tilmelding sker til Beate.

Næste gudstjeneste i kirken er søndag d. 6. oktober, kl. 11.00 i Danish Room.
Tilmelding er ikke nødvendig til gudstjenesten, men ønsker man at deltage i den
efterfølgende kirkefrokost, sker tilmelding til Beate.

Selvom kalenderen kun siger september, er det alligevel også tid til at tænke på
kirkens traditionsrige julebazar. Bazaren afholdes i år lørdag d. 16. november, og alle
der har mulighed for at give en praktisk hånd med i perioden op til og/eller på dagen,
må meget gerne kontakte præsten på hongkong@soemandskirken.org.

