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         PRÆSTENS ORD                                               (Matthæusevangeliet 27,54)

Det tror ingen nok på – eller? -, tænker jeg fra tid til anden. Hvor ofte spørger vo-
res elever på efterskolen ikke, hvad der menes med Jesu jomfrufødsel. Det passer 
vel ikke. Det er da vrøvl. Og så – det ene hænger jo sammen med det andet – Gud 
som Jesu far? Nå, hvem tror det … Men når der påstås sådanne mærkelige ting, 
bør det ikke undre, at så mange mennesker vender ryggen til denne tro, de regner 
den ikke kun for ”u-sej”, men også for tåbelig, ufornuftig og overflødig.
    Men på den anden side: Så snart jeg går et skridt videre og – også ved vores 
elever – spørger, hvad der kunne menes med talemåden om Jesus som Guds søn, 
når vi nu ikke ser på biologien; når vi i stedet ser på forholdet mellem en søn og 
hans far, mellem et barn til dets forældre, hvordan det er eller kunne være – så 
bliver andre ting snart vigtige. Så kommer talen på det særlige nærvær mellem 
den ene og den anden. Der taler vi om ansvaret, som forældrene bærer for deres 
børn, og om en kærlighed, der hjælper til at se væk fra noget biografisk virvar. Og 
så får vi en formodning om, at der findes et andet billede af Jesus som Guds søn, 
end biologien lærer os.
    Og noget andet jeg må tænke på: Når Jesus er Guds søn og opmuntrer os til at 
bede til Gud som vores fader – er vi så ikke allesammen Guds døtre og sønner? 
Er vi dermed ikke også både søskende til Jesus og til hinanden? Det har jo kon-
sekvenser! Selvfølgeligt har jeg skændtes med min bror (og min søster) – nogle 
gange mere, andre gange mindre. Men det at være søskende, det er der aldrig 
blevet stillet spørgsmålstegn ved.
    Hvordan ville det være, når jeg nu ser på mine medmennesker som mine sø-
skende? Sikkert er, der strides, sikkert er, der findes blandt mine søskende nogle, 
som jeg hellere ville undgå – og alligevel: Der er forskel på, om jeg i mine med-
mennesker kun ser konkurrenter, kun ser dem som nogen, der er til for at gennem-
trumfe mine formål, kun som tilfældige produkter af evolutionen, eller om jeg ser 
på dem som bror og søster. Måske betyder at tro i sidste ende at se verden, mine 
medmennesker og mig selv med Guds øjne. Måske er Jesus først og fremmest en 
– ”syns-/se-lærer”, som bibringer os et nyt syn og dermed en ny tilværelse. Of-
ficeren, der holdt vagt over Jesus ved korsfæstelsen, synes at have forstået det, når 
han er i stand til at udtale bibelversets ord.

                                                                                           Pastor Sabine Hofmeister

”Sandelig, han er Guds søn”
(Ikke kun) en Far – Søn – historie.
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            BAKSPEJLET

På Menighedsforsamlingen søndag d. 24. april 20�6, var der �0 medlemmer mødt 
op. Mogens Møller blev valgt til dirigent, og til stemmetællere valgtes Tove Møl-
ler og Rosa Engelbrecht.
    Formanden Peter Honore´ nævnte i sin beretning, at �8% af Menighedens 
medlemmer bor uden for kommunen. Der har været gang i megen renovering og 
vedligeholdelse.
    Vi får megen ros for både vedligeholdelse af skolebygningen og kirken, og vi 
er blevet grøn kirke. Der er nedsat et udvalg/tænketank til at finde ud af, hvor-
dan vi får flere medlemmer. Til udvalget/tænketanken blev valgt Inge Møller og 
Johanne Koudahl.
    Vores præst har fået ny bolig. En stor tak til dem der hjalp med ved flytningen.   
Der har været afholdt Synode i Fredericia. Der har været afholdt mindegudstjene-
ste i Reformert Kirke både i København og Fredericia i forbindelse med terror i 
Frankrig. En tak til Folke og Karin for deres arbejde i menigheden.
        Præstens beretning: Vi mindedes Knud Ærbo Hansen og Birgit Kaiser, som 
er gået bort siden sidste menighedsforsamling. Vi har haft bryllup i menigheden. 
Sabine fortæller om den store udfordring, som vi står overfor med flygtninge-
strømmen. Den store udskiftning i forstanderskabet har været en udfordring.
    Der er nedsat et udvalg i forbindelse med �00 års jubilæet i 20�9. Rosa og 
Folke er stadig en del af menighedens arbejde.
    I forbindelse med Reformationsåret i 20�7 afholdes der gudstjeneste i Refor-
mert Kirke d. �5/�-20�7 kl. �4.00.
    Jørgen Honore´ Møller er blevet ny kasserer og Pierre Devantier tager sig 
af lønninger og skat m.m., begge sidder ikke i forstanderskabet. Ellers er Peter 
Honore´ Marcussen og Annette Dahl Holm indsat i forstanderskabet. Vi skal 
i fremtiden have fokus på vedtægterne. Sabine foreslår, at der fremover ved 
udskiftning i forstanderskabet laves en overlapning inden man træder helt ud af 
forstanderskabet.
    Begge beretninger blev godkendt.
    Kassereren Jørgen Honore´ Møller redegjorde for menighedens økonomi. 
Regnskab og budget blev fremlagt, og Jørgen besvarede spørgsmål til økonomien.
Regnskab og budget blev godkendt. Ingen forslag er indkommet.
   Valg til forstanderskabet: 
Supleanterne Annette Dahl Holm og Peter Honore´ Marcussen er valgt for de 
resterende � år til forstanderskabet. Frank Deleuran er valgt til �. suppleant og 
Annie Devantier Lauritzen er valgt som 2. suppleant. Rikke Honore´ Pajbjerg er 
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        NYT OM NAVNE

genvalgt til bilagskontrollant for 4 år. Marianne Nowak Schrøder er genvalgt som 
suppleant til bilagskontrollant.
    Ingelise Hermann er genvalgt til ligningskommissionen og Rosa Engelbrecht 
valgt som suppleant til ligningskommissionen. 
    Under evt. Pierre Devantier efterspørger et forum hvor der kan kommunikeres 
mellem forstanderskabet og menigheden.
                                                                                                              Peter Honoré

Søndag den 4. september blev de to suppleanter til forstanderskabet, 
Frank Deleuran og Annie Devantier Lauritzen indsat i embedet. An-
nie præsenterer sig herunder:

Jeg hedder Annie Devantier Lauritzen. Jeg er født ind i menigheden, er 
døbt og viet i den Reformerte Kirke.
   Jeg har to døtre, fem børnebørn og to oldebørn og et tredje på vej.
Som forstander vil jeg bestræbe mig på at få et godt samarbejde med de 
øvrige forstandere og menigheden. Jeg vil deltage i både det administra-
tive og praktiske arbejde, i det omfang jeg kan.

        AKTIVITETER
90-års fødselsdag
Onsdag den 2. november kl. 14.30. v/Efter-
middagsmødet i Reformert Skole
Til næste år er det 90 år siden at vores nuvæ-
rende orgel blev taget i brug. Det vil medlem-
merne af eftermiddagsmødet fejre med en særlig 
orgel-gudstjeneste og efterfølgende kirkemiddag, 
søndag den ��. november kl. �0.00. 
    Gudstjenesten forberedes i samarbejde med 
præsten ved mødet, onsdag den 2. november kl. 
�4.�0. Denne eftermiddag informeres der om or-
gelets historie, ønskes musik og udvælges salmer 
til gudstjenesten. 
                                                  Alle er velkomne.

Reformert Kirkes orgel fra �927, set fra organisternes plads.
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     Bibelværkstedet: Reformation
Onsdag den 2. november kl. 19.00 i Reformert Skole
Reformationen er en ”verdensborger”. Reformationen tilhører 
alle. Det kan heller ikke være anderledes. For Luther, Zwingli, 
Calvin og alle de andre reformatorer drejede det sig altid om på 
ny at pege på Jesus Kristus. Derfor var målet med deres refor-
matoriske impulser heller ikke at grundlægge en ny kirke. De 
havde hele tiden den ene, hellige katolske (altså: universale!) og 
apostolske kirke for øje.     
    Det som gælder for den økumeniske horisont, gælder ligeså 
meget for den geografiske og den kulturelle. Den ENE verden er 
derfor udgangspunkt for impulserne, som reformationsjubilæet 
bør sætte. For den ENE verden er truet af krig og vold og af øko-
nomisk gøren og laden, der ødelægger vores natur mere og mere.
    Onsdag den 2., 9., 2�. og �0. november 20�6, kl. �9.00 i Re-
formert Skole ser vi både tilbage på 500 års reformation, analyse-
rer kritisk vores nutid og vover et blik i fremtiden. 
Alle er velkomne. 
                                                               Pastor Sabine Hofmeister

         REFORMATIONSJUBILÆET 2017

500 ÅRET FOR
REFORMATIONEN

Med dette logo gør vores menig-
hed, i løbet af det næste år, op-
mærksom på aktiviteter for fejring 
af 500 året for reformationen. 
    Udgangspunktet er det R som 
Schweizerischer Evangelischer 
Kirchenbund (SEK) har ladet de-
signe: et grønt R – 500 år reformation som fælles kendetegn for at gøre opmærk-
som på de særlige foranstaltninger og fejringer af reformationsjubilæet. Enhver 
region i Schweiz har deres eget R. Vores R viser et indsat huguenotkors, fordi 
dette var de flygtende huguenotters forbudte tegn i Frankrig, og omgivet af en blå 
kant fordi den blå farve er gennemgående i vor kirkes nuværende interiør. 
    I det følgende år fejrer de evangeliske kirker i Europa og nogle evangeliske 
kirker verden over reformationsjubilæum. For 500 år siden, den ��. oktober �5�7 
skal Martin Luther have slået 95 teser op på slotskirkedøren i Wittenberg. Om 
det virkelig skete, kan historisk set diskuteres – men tydeligt er det, at ønsket om 
forandring af trospraksissen og kirkens fornyelse prægede en hel epoke og foran-
drede verden.

Katolske gejstlige 
og bankrepræ-
sentanter sælger 
afladsbreve, som 
lover syndsforla-
delse til ejeren.
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         JUL I MENIGHEDEN 2016
Kirkegården i vinterdragt

Som det ses af dette billede sendt af 
Frank Deleuran, er det ikke kun vores 
gartnerfirma, som arbejder på kirkegår-
den. Jævnligt tager menighedsmedlem-
merne en ekstra tørn for at holde det hele 
pænt vedlige. Her er det Peter Honoré og 
Peter Marcussen, der er ved at beskære 
de gamle træer.
   Men nu er det også tid for plantning af 
juleblomster og granpyntning. 
    Hvis man har spørgsmål, eller ønsker 
om nye aftaler, eller evt. ændringer af 
bestående aftaler vedrørende gravsteder, 
bedes man hurtigst muligt rette henven-
delse til:
Peter Honoré, tlf.: 7592 8368,
Mail: tomme-pierre@mail.tele.dk

Julegaver til børnene i kirken
En af de traditioner vi stadig fastholder i Den Refor-
merte Kirke, er traditionen fra �88� med gaver til de 
børn, som kommer i Reformert Kirke juleaften, og som 
i forvejen er tilmeldt. Vi fortsætter også i 20�6.
     Hvis man ønsker at tilmelde børn til julegaver denne 
aften, udfyldes den vedlagte julegaveseddel, som sendes 
til den påtrykte adresse senest den �. december.
    Det er som vanligt også muligt selv at medbringe en 
gave til uddeling, men af hensyn til de andre børn, be-
der vi om, at der kun afleveres/ønskes én gave pr. barn.
   I lighed med de foregående år modtager vi med glæde 
bidrag, som kan afleveres til én af forstanderne, til 
Ingelise Hermann, som står for indkøbene, eller overfø-
res/indbetales på:
reg. nr.: 2440 kontonr.: 4�889 58486, mærket ”julegaver”.

Venlig hilsen, Forstanderskabet
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Den 1. søndag i advent, gløgg og gevinster
Søndag d. 27. november kl. 17.00 i Skolen, efter gudstjenesten kl. 16.00
Menigheden indleder julen med at fejre eftermiddagsgudstjeneste med det stem-
ningsfulde Luciaoptog. 
   Ved den efterfølgende sammenkomst i Skolen serveres gløgg og æbleskiver, og 
der afsluttes med lodtrækning om en mængde sponserede gevinster.
    For at fortsætte traditionen har vi brug for at indsamle bidrag til gevinstbordet.
    Hvis man har lyst til at bidrage med noget, det være sig hjemmegjorte hobby-
fremstillede genstande, hjemmebagte julekager, julepynt, dekorationer m.m., eller 
indkøbte genstande, tager vi meget gerne imod. Stort set alt kan bruges.
    Eventuelle gevinster kan fx afleveres i skolen fredage om formiddagen, eller
når der er kirkelige handlinger. 
Alle er velkomne.                                                     Venlig hilsen, Forstanderskabet

Eftermiddagsmøde med julefrokost
Onsdag den 7. dec. kl. 13.00 i Reformert Skole
Eftermiddagsmødet i december er en rigtig hyggelig tradition. Man samles til 
julefrokost omkring bordet og nyder den lækre julemad fra et tá selvbord, som 
deltagerne selv har fyldt op med indbydende retter. Der synges advents- og jule-
sange og læses historier eller andre festlige indslag.
   Til at koordinere menuen, hænges der en tilmeldingsliste op i Skolen. For nær-
mere aftale om fx de medbragte retter kontakt:
Søs Honoré, tlf.: 7592 2886, eller Sabine Hofmeister tlf: 7592 0551,
                                                                                                        Alle er velkomne

Julekoncert med Lyngsoddekoret
Onsdag den 7. december kl. 19.00 i Reformert Kirke
Lyngsoddekoret har også i år været så venlige at sætte Reformert Kirke på deres
julekoncertprogram. Alle er velkomne til at opleve endnu en dejlig tradition i
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Reformert Kirke. Vi glæder os til at høre koret, som ledes af Thomas Hove, og til
at synge med på de programlagte fællessalmer.
   Der er gratis adgang. 
   Vi håber at se rigtig mange.
                                                                                 Venlig hilsen, Forstanderskabet

Præstebytte
Den 3. søndag i advent, den 11. december
Reformerte menigheder i Fredericia og København bytter igen prædikanter i jule-
måneden. Dette sker i år den ��. december, hvor Axel Bargheer holder gudstjene-
ste hos os i Fredericia og Sabine Hofmeister holder gudstjeneste i Tysk Reformert 
Kirke. Bagefter er der kirkekaffe begge steder.
                                                                                                        Alle er velkomne

         NYTÅR I MENIGHEDEN 2017
”Godt Nytår”
Søndag den 8. januar, kl. ca. 11.00, efter gudstjenesten
Vi har fået en dejlig ”vane” i Menigheden. Vi mødes i Skolen på årets første søndag.
   Også året 20�7 vil vi indlede med, efter årets første gudstjeneste, at ønske hin-
anden et godt nytår og takke for året der gik. Hver gang har ihærdige sjæle sørget 
for lidt godt til ganen og smukt pyntede borde. Det sker helt sikkert også i år.
   Så glæd jer til dagen!                                                  Alle er hjertelig velkomne!
   
     Kirken på vej… Reformationsjubilæet
Med sidste nummer af menighedsbladet modtog alle en folder om reformationsju-
bilæet. Deri kan man blandt andet følge med i kalenderen over Fredericia Prov-
stis �2 gudstjenester rundt i alle provstiets sogne og i Den Reformerte Kirke fra 
september 20�6 til december 20�7. Programmet giver folk lejlighed til at komme 
godt omkring i kirker og steder, og med forskellige nedslag i historien, at blive 
klogere på hvad reformation i grunden betyder. 
    Sammen med foredrag og fortælling, mad og bordtaler, musik og sang, kan 
det bringe os på sporet af, hvor dybt reformationens tanker præger vores kirke og 
samfund, og af hvad det var reformationen betød.
   Derfor er disse gudstjenester nævnt i gudstjenestelisten her i bladet. Når der 
fremover står ”Se i Kirken på Vej”, henvises der til denne folder.

         NYE MEDLEMMER
Michelle og Mikkel Devantier Lassen, Fredericia.
De bydes hjertelig velkommen.
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Plant håb – plant et træ
Som medlem af Grøn Kirke vil vi bakke op om arrangementet ”Plant håb – plant 
et træ”.
   En anekdote fortæller, at Martin Luther engang blev spurgt: ”Hvad ville du gøre, 
hvis du fik at vide, at verden gik under i morgen?” Han svarede: ”Så ville jeg 
plante et æbletræ.”
   Vi ser alt det herlige på jorden, som vi har fået og har fået medansvar for. Men 
vi ser også de kæmpestore udfordringer med menneskeskabte ændringer i klima, 
miljø og livsvilkår. Det er nemt at miste modet. Men som kristne kan vi følge 
Luther, vælge håbet og kærlighed til skaberværket – og plante et træ.

         GRØN KIRKE

på reformationsdagen, planter 
Fredericias borgmester det �. 
træ. Ved Allehelgen planter hver 
enkelt menighed i Fredericia 
Provsti et træ hos sig selv. Vi re-
formerte gør det lidt senere, fordi 
vi stadig afventer tilbagemelding 
fra ”træ-doktoren” om sundheds-
tilstanden på vores kastanjetræ 
i skolegården. Og i løbet af de 
efterfølgende �2 måneder forærer 
enhver menighed et træ væk til en 
institution i deres nærhed. Vores 
tur bliver til august næste år. (Følg 
med i kirkebladet.)

Vi gør det – STORT - i Fredericia.
Mandag den 31. oktober 2016, 

         FRA KØBENHAVN
Med sorg 
… har vi modtaget meddelelsen om presbyter (forstander) ved Den Tysk-refor-
merte Kirke, Bøyd Hardonks dødsfald. 
   Apostlen Paulus skriver i Romerbrevet kap. �4, 7-8: 
   ”For ingen af os lever for sig selv, og ingen dør for sig selv; for når vi lever, 
lever vi for Herren, og når vi dør, dør vi for Herren. Hvad enten vi altså lever eller 
dør, tilhører vi Herren.” 

Kastanjetræet i skolegården blev plantet i �895. Efter 
�2� år afventer det nu en ”diagnose”.
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REFORMERT KIRKE

Årets  mandelgave
Købes hos Menigheden

Vi sælger bøger om menigheden, 
, postkort, vin med 

særetiketter og 
huguenotkors til 
forskellige priser.
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        KALENDEREN

Deadline for indlæg til næste nummer er den 11. januar 2017!

Vi har modtaget fra: L.B.N. kr. �00,-. K.D.H. kr. 250,-.  Vi siger tusind tak!

        BIDRAG TIL BLADET

Gudstjenester
November
Søndag   d. ��. kl. �0.00    Orgelgudstjeneste. Nadver. Kirkemiddag. Se i bladet.
Søndag   d. 20. kl. �0.00    R Egeskov Kirke. Se Kirken på Vej.
Søndag   d. 27. kl. �6.00    �. søndag i advent. Sabine Hofmeister. Gløgg og 
                                             æbleskiver. Se i bladet.
December
Torsdag   d. �. kl. �7.00    R Sct. Michaelis Kirke. Se Kirken på Vej.
Søndag   d. ��. kl. �0.00    �.søndag i kirken. Aksel Bargheer. Præstebytte. 
                                            Kirkekaffe. Se i bladet.
Søndag   d. �8. kl. �6.00    R Trinitatis Kirke. Se Kirken på Vej.
Lørdag   d. 24. kl. �5.00    Juleaften. Sabine Hofmeister.
Mandag  d. 26. kl. �0.00    2. juledag. Sabine Hofmeister. Nadver.

Januar
Søndag   d. 8. kl. �0.00    Sabine Hofmeister. Godt Nytår. Se i bladet.
Søndag   d. �5. kl. �4.00    R Reformert Kirke. Nadver. Kirken på Vej. 
                                            Se i bladet.
Søndag   d. 22. kl. �0.00    Sabine Hofmeister. Barnedåb.

Sammenkomster
November
Onsdag   d. 2. kl. �4.�0    ”Eftermiddagsmøde”. 90-års fødselsdag. Se i bladet.
Onsdag   d. 2. kl. �9.00    R Bibelværkstedet: Reformationen. Se i bladet.
Onsdag   d. 9. kl. �9.00    R Bibelværkstedet: Reformationen. Se i bladet.
Onsdag   d. 2�. kl. �9.00    R Bibelværkstedet: Reformationen. Se i bladet.
Søndag   d. 27. kl. �6.00    Gløgg og gevinster. Se i bladet.
Onsdag   d. �0. kl. �9.00    R Bibelværkstedet: Reformationen. Se i bladet.
 
December
Onsdag   d. 7. kl. ��.00    Eftermiddagsmøde. Julefrokost. Se i bladet.
Onsdag   d. 7. kl. �9.00    Julekoncert m. Lyngsoddekoret. Se i bladet.

Januar
Onsdag   d. 4. kl. �4.�0    Eftermiddagsmøde. Rosa og Anders Engelbrecht viser  
                                              lysbilleder fra deres tur til Færøerne og Island  �. del.
Søndag   d. 8. kl. ��.00    ”Godt Nytår” i Skolen. Se i bladet.

Årets  mandelgave
Købes hos Menigheden

Vi sælger bøger om menigheden, 
, postkort, vin med 

særetiketter og 
huguenotkors til 
forskellige priser.
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Menighedens adresser: 
Kirke og skole                              
Dronningensgade 87, 7000 Fredericia 
tlf. 7592 7297. Bank: Nordea,
Reg.: nr. 2440 kontonr.: 4�889 58486
www.reformert.dk/fredericia 
 
Præst  
Sabine Hofmeister, Danmarksgade �2,2.  
7000 Fredericia, tlf. 7592 055� 
s.hofmeister@reformert.dk  
Træffes så vidt det er muligt, 
i skolen fredage fra kl. �0 til �2, 
også på tlf. 7592 7297 
 
Formand
Peter Honoré, Lunavænget 2,
7000 Fredericia, tlf. 7592 8�68
tomme-pierre@mail.tele.dk
 
Økonomi 
Kasserer,
Jørgen Honoré Møller, Sauersvej �,
7000 Fredericia, mobiltlf. 40�7 226�
jomotomo@post�0.tele.dk

Skat og løn, Pierre Devantier
Dalegade �, 7000 Fredericia
Mobiltlf.: �024 954�
pierredevantier@youmail.dk

Kirkeudvalg
Annie Devantier Lauritzen, 
Indre Ringvej �87 �. tv. 
7000 Fredericia, tlf. 
anniegeert@live.dk

Annette Dahl Holm, Havepladsvej �79,
7000 Fredericia. Mobil: 2445 49�2
dahlholm58@gmail.com

Ejendomsudvalg 
Frank Deleuran
Havepladsvej �4, 7000 Fredericia
Tlf.: 2490 6�5�
dele-uran@hotmail.com

Samt menighedskartotek m.m. 
Annelise Deleuran Petersen
Dalsvinget 27, 7000 Fredericia 
Tlf.: 7594 �2�8
annelise-gert@profibermail.dk
 
Peter Honoré Marcussen
Olafsvej 6, 7000 Fredericia
Tlf. 20�� 802�
phmarcussen@hotmail.com

Ministerialbogsfører 
Kristina Devantier, Højstrupvej �42 
2700 Brønshøj, tlf. 5��� 9084
k.devantier@reformert.dk 
 
Repræsentant v/ Det Danske Bibel-
selskabs Stiftsudvalg 
Inge Møller, Roskildevej 2 
6000 Kolding, tlf. 7552 7264 
immm@stofanet.dk
 
Kirkebladsredaktion 
Rosa Engelbrecht, Gefionsvej �6,
7000 Fredericia, tlf. 759� �922
engelbrecht@c.dk

Sabine Hofmeister
Herdis Frahm Honoré 
 
Kirkegården 
Al henvendelse om kirkegården rettes 
til: Peter Honoré, Lunavænget 2,
7000 Fredericia, tlf. 7592 8�68

                                                                     tomme-pierre@mail.tele.dk
Husk at melde flytning til: Annelise Deleuran Petersen. Se ovenfor!


