Ved Alfreds dåb den 9. april hentede børnene dåbsvandet uden for kirken.
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PRÆSTENS ORD

(Jeremias` Bog 23,23)

”Er jeg kun Gud her på stedet? siger Herren, er jeg ikke også Gud langt borte?”
Kees, en hollandsk-reformert sydafrikaner, som jeg mødte under en konference,
fortalte mig, at han var blevet irriteret over, da han første gang hørte, at dansktalende landsmænd, lutheranere, tiltalte Gud med ”Du”. Han oplevede det som respektløst, ja næsten blasfemisk. For i hans kirke tiltales Gud med ”De”, med ”U”.
Det, som for os i første øjeblik synes mærkeligt og forårsager, at der rystes på
hovedet, peger på et større problem. Et problem, som beskæftiger både jøder og
kristne, protestanter og katolikker, lutheranere og reformerte - indtil dagen i dag.
Længe var det et omstridt emne, spørgsmålet om den fjerne og den nære Gud,
spørgsmålet om, hvor Gud findes.
Striden beskrives allerede gennem Det Gamle Testamente. I Jeremias` Bog, i
vers 23, og der omkring, tales der om ”de falske profeter”. For disse profeter er
Gud nærværende og tilgængelig i templet i Jerusalem. De glemte øjensynligt,
hvad Den Første Kongebog, som også har templet for øje, siger om Gud: ”Himlen
og himlenes himmel kan ikke rumme dig”. (1. Konge Bog 8, 27)
Normalt ville vi sige, Gud må komme os nær og berøre os, for at vi oplever
ham. Men Gud er kun Gud, når han også er os fjern, når han er helt anderledes
end vi selv. Skaberen skiller sig fundamentalt ud fra sine skabninger. ”Gud er i
himlen – og vi er på jorden”, konstaterede den schweiziske reformerte teolog Karl
Barth (1886-1968) næsten lapidarisk, selvom det, at Gud blev menneske i Jesus
Kristus, er centrum for Barths teologi. Men han ville forhindre, at det skulle føre
til, at Gud blev misbrugt for alle menneskelige ønsker, fornødenheder og interesser – for det havde teologen selv oplevet under Den Første Verdenskrig, i Nazitiden og under Den Kolde Krig.
Sikkert er det, at faren for at miste Gud, præger begge forestillinger om Gud:
Billedet af Gud, der troner i himlen, viser tit umenneskelige træk. Her ligner Gud
den strenge, kolde, absolutistiske hersker, som ser alt og bare gør det, han alene
vil. Og det i andet billede, billedet af den nære Gud, rykker ”Herren” hurtigt i
baggrunden, ”Herren”, som stiller høje krav til de døbte.
I kirken må vi holde os denne fare for øje. Igen og igen, må vi tænke over det
og diskutere, at Gud forvrænges, - af billedet af alt for stor nærhed eller af billedet af alt for stor fjernhed. Men som kristne må vi stole på: Gud tillader ikke,
at nogen tager friheden fra ham eller kræver ene-ejerskab over ham. Gud holder
afstand. Men han lader os heller ikke være i sin kærlighed og er os ”tættere end
hud og halspulsåren”, som Berner-præsten Kurt Marti udtrykker det i et af sine
digte. Gud forbliver altså ”den i frihed elskede”, som Karl Barth så rammende
udtrykte det.
Pastor Sabine Hofmeister


MENIGHEDSFORSAMLING
MENIGHEDSFORSAMLING
den 14. maj 2017 kl. 11.15

Hermed indkaldes der til menighedsforsamling for menighedens
medlemmer i henhold til vedtægternes §3
i Skolen søndag den 14. maj kl.11.15. Efter gudstjenesten.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
1a. Valg af stemmetællere
2. Formandens beretning
3. Præstens beretning
4. Fremlæggelse af menighedens årsresultat 2016 til godkendelse
5. Fremlæggelse af menighedens budget 2017 til godkendelse
6. Evt. indkomme forslag
6a. Vedtægtsændringer samt ændringer af ligningsvedtægterne
7. Valg til Forstanderskabet. På valg er:
Frank Deleuran (for 2 år) ifølge § 8
Annie Devantier Lauritzen (villig til genvalg)
Peter Honore´(ønsker ikke genvalg)
Annelise Deleuran (ønsker ikke genvalg)
8. Valg af suppleanter til Forstanderskabet
8a. Valg til ligningskommission
9. Fremlæggelse af ny hjemmeside ved Pierre Devantier
10. Eventuelt
På menighedsforsamling skal der vælges 3 forstandere og 2 suppleanter. Vi vil
gerne have emner.
Kontakt formand Peter Honore´ på telefon 75928368.
Peter Honore´
Stemmeret ved valg kræver personligt fremmøde.
Evt. forslag skal være formanden i hænde senest 5 dage før menighedsforsamlingen.
Menigheden byder efterfølgende på spisning.

NYE VEDTÆGTER
Det vedlagte forslag til nye Vedtægter skyldes hovedsageligt ændrede krav fra
Staten. Blandt andet skal en formålsparagraf nu indgå i vedtægterne, for at vi kan
beholde fradragsretten hos SKAT.
Ændringerne i Vedtægter for Ligning er mindre omfattende og tager blandt
andet højde for en mere digital verden.
Medbring gerne alle de vedlagte print til Menighedsforsamlingen.



BAKSPEJLET
Jan E. Janssens franske fortællinger

Søndag den 9. april, efter gudstjenesten, holdt Jan et spændende indlæg om sin
kommende bog om de fransk-reformertes historie i København.
Jan, som er cand.mag. i nordisk filologi, tidligere universitetsdocent og gymnasielektor, med undervisning i fagene tysk og historie, fortalte levende om de mange
franske familier, som har præget Københavns liv og udvikling siden 1600 tallet.
Steder som d´Angleterre, Petitgas og Education Nationale, franske caféer og
forretninger vidner om historiske relationer til Frankrig og dermed om fransk
indflydelse på byens historie.
Jan E. Janssen er specialiseret i Københavns
historie, herunder den historiske indvandring
sydfra. Men med et udvalg af byvandringer
med over 50 forskellige emner, spændende
over vinstuer, tyske spor, reformationen,
pengenes historie, særlige kvarterer, prostitutionens historie, ejendommenes historie og
meget mere, rækker hans viden vidt.
Tak til Jan for en fin indføring i den kommende bogs indhold.

AKTIVITETER
”Befri Bibelen - Fra pavestol til kirkebænk”



Bibelvandring 2017
Den 2. juni kl. 11.00 – 12.00 i Haderslev Domkirke. Efterfølgende i byen
Bibelselskabet arrangerer hvert år bibelvandring. I anledning af 500 års jubilæet
for reformationen foregår årets vandring som en kirkegang i Haderslev Domkirke, samme dag som Haderslev by og Stift
fejrer reformationen.
Velkommen til en lille times finurlig refleksion i Haderslev Domkirke, hvor vi med
bibeltekster, Luther-citater og salmesang sætter fokus på Reformationen.
Bibelvandringen/kirkegangen er arrangeret, så man efterfølgende har mulighed for at
deltage i de mange spændende arrangementer,
der foregår resten af ”Reformationsdagen” i
Haderslev.
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PINSEGUDSTJENESTE
Fredericia Kastel



Pinsegudstjenesten bliver et stort måltids-fællesskab

Som det ses af plakaten på forrige side er pinsens store, udendørs fællesgudstjeneste
blevet udformet som et festmåltid med tre retter mad. Hovedretten består eksempelvis af tunmousse, laksetærte og provstens prædiken over beretningen om de tre fisk
og de fem brød, der bliver til mad i overflod til en kæmpe menneskemængde.
Det bliver dog ikke et overdådigt måltid 2. pinsedag, mandag d. 5. juni kl.
10.30 i Fredericia Kastel, men til gengæld mættende og fyldt med fællesskab. For
pinsens Ånd handler om fællesskab på tværs af forskelle. Og både den reformerte
og den katolske menighed deltager i gudstjenesten sammen med folkekirkens
lutherske sogne fra Fredericia Provsti.
Her - i det lutherske reformationsår vil vi gerne understrege det fælleskirkelige
på tværs af konfessioner. Derfor fik vi ideen til at holde selve gudstjenesten som
en form for nadverfællesskab, som vi alle kan deltage i, fortæller sognepræst
Mariane Sloth fra Erritsø.
Hun er med i planlægningsgruppen og oplyser også, at det traditionen tro er
gratis at deltage. Men alle er velkomne til at bidrage til indsamlingen, der foregår
under måltidet og går ubeskåret til Kirkens Korshærs Varmestue i Danmarksgade.

Reformatorernes hustruer

Onsdag den 7. juni kl. 14.30 v/ Eftermiddagsmødet i Skolen
Historien er skrevet af mænd – om mænd – til mænd. Men en talemåde siger også, at
bag enhver succesfuld mand står en stærk kvinde. At det ikke er en nutidig erkendelse,
viser reformatorernes hustruer, som fx Anna Reinhard, Zwinglis kone, Katharina von
Bora, Luthers kone, Idelette de Bure som var Calvins kone og alle de andre.
Denne onsdag vil pastor Sabine Hofmeister fortælle om kvinderne, der støttede
og prægede hver deres ægtemand og dedikerede deres liv til reformationen.
At der også fandtes kvindelige reformatorer, som fx den franske, tidligere
priorinde Marie Dentière, der var gift med Antoine Froment, præst i Geneve eller
Elisabeth von Carlenberg-Göttingen, der sammen med reformatoren Anton Corvinus gennemførte reformationen i det sydlige Niedersachsen i Tyskland belyses en
anden eftermiddag, senere på året.
Alle er velkomne

Grillaften: Fredag den 16. juni kl. 17.00 i Skolen



Menighedens traditionelle sommergrill for alle aldre,
er planlagt som sædvanligt. Vi mødes i skolegården,
hvor bordene er stillet op. Grillen tændes, medens de
som har lyst går en tur til fx stranden eller på volden.
Mad, service og bestik medbringes af deltagerne.
Drikkevarer kan købes eller medbringes.
Vi glæder os til at se jer alle!

Udflugt v/ Eftermiddagsmødet

Onsdag den 2. august, afgang kl. 10.00
Teser. Danske samtidskunstnere i dialog med reformationen
I anledning af Reformationsjubilæet er 25 danske kunstnere blevet inviteret til at
reflektere over reformationen og dens betydning. Tankerne er blevet omsat til 25
billedkunstneriske udtryk i forskellige medier som maleri, skulptur, installation,
foto og grafik. Alle værker er nye og lavet specielt til udstillingen.
Kunstværkerne blev i foråret vist i Rundetårn i København og kommer bagefter til Ribe. Her vil vi se dem i forbindelse med vores årlige udflugt arrangeret af
Eftermiddagsmødet.
Vi mødes kl. 10.00 i Reformert Skole og kører med private biler ad snoede veje
til Ribe, får en dejlig frokost, besøger udstillingen på Ribe Kunstmuseum og afslutter vores tur med kaffe og kage i den hyggelige købstad. Forventet hjemkomst
ca. kl. 17.30.
Medlemmerne af Eftermiddagsmødet betaler af gruppekassen. Øvrige deltagere
betaler udgifterne direkte.
Tilmelding til: Karin Binzer Ejvang tlf: 4129 3144 eller Søs Honoré tlf: 2227 8840.
Senest søndag den 18. juni.
Alle er hjertelig velkomne
Dronning Dagmar skuer
ind mod Ribe.

TAK
Tak

En rigtig stor tak til de ca. 25 friske frivillige, som om kap med regnvejret, stynede alle de gamle lindetræer på kirkegården. De medbragte stiger, klipperedskaber
og trailere blev flittigt brugt, medens andre sørgede for at en dejlig og velfortjent
frokost blev serveret. Superflot!
Lige så stor tak til Pierre Devantier for at have udarbejdet en helt ny hjemmeside, med mange nye tidssvarende funktioner. Pierre vil præsentere og demonstrere indholdet på den kommende menighedsforsamling.


KIRKELIGE HANDLINGER
Barnedåb i Reformert Kirke, Fredericia

Søndag den 22. januar 2017
Melias Bo Devantier Lassen, søn af Michelle og Mikkel Lassen, Fredericia.

Søndag den 9. april 2017. Alfred Devantier Juhl Jones, søn af Rie og
Alexander Jones, Kastrup.

”Find Alfred”

Beskeden blev givet til de mange børn, som var med til at fejre Alfreds barnedåb
i Reformert Kirke søndag den 9. april. Lille Alfred, der er oldebarn af Alfred
Devantier, som mange medlemmer stadig husker som en markant skikkelse i
ledelsen af skolen og menigheden, blev døbt på 100 årsdagen for sin oldefars dåb
i Reformert Kirke i Fredericia.
Men lille Alfred syntes det var lidt kedeligt at være i kirke, så han fik sin mor til
at gå lidt ud til en ”formiddagstår”. Da det var tid til dåben, måtte både børn og
præst ud at lede efter ham. Han blev heldigvis fundet i den lune skole, børnene
hentede dåbsvandet og Alfred blev døbt på behørig vis.

Bisættelse fra Reformert Kirke Fredericia,



d.10. april 2017, Finn Honoré, født Sørensen, Ballerup.
Apostlen Paulus skriver i Romerbrevet 14,7-8:
”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.”

DE KORTE
Udlån af Reformert Kirke

Af forskellige årsager har Sct. Michaelis Kirke udsat perioden for lånet af vores
kirke til den 7. juli.

Generalforsamling

Fra den 28. juni – 7. juli er der generalforsamling for Det Reformerte Verdensforbund i Leipzig i Tyskland. Den Reformerte Synode i Danmark bliver repræsenteret af moderator, pastor Axel Bargheer, København og pastor Sabine Hofmeister.
Verdenskonferencen afholdes under mottoet: ”Living God – renew and transform us”.

”Reformation i gågaden”

25. august - 3. september 2017
Reformationsudvalget arbejder med opgaven, at designe/plakaterer én af en række
”reformationsdøre”. Sammen med andre kirker og foreninger i Fredericia er vi blevet bedt om at ”slå” vores ”teser” for fremtiden op på en dør. Objekterne bliver vist
på gågaden under Trekantområdets Festuge, der er en del af Kulturugen i Fredericia.

Rengørings-/karklude

Da menigheden er Grøn Kirke, er det nok ikke OK at bruge klude, til rengøring
m.m., der indeholder plastik.
Derfor synes jeg, det kunne være en god idé, om nogle af menighedens medlemmer, m/k, vil donere hjemmestrikkede klude til brug i køkkenet. Jeg har doneret de første fire, og håber, der er nogle, der er med på ideen.
Det hjælper på sugeevnen, hvis kludene lægges i blød i koldt vand i ca. 12
timer, inden de vaskes før brug.
Venlig hilsen, Tove Sminge Møller

UPD@TE
www.wcrc.ch/gc2017
Læs mere om indholdet i Det Reformerte Verdensforbunds generalforsamling 2017.
www.trekantfest.dk
Her kan læses mere om de spændende aktiviteter i Trekantområdets Festuge, når
kulturen og kreativiteten slippes løs de mange steder i samme uge.
http://www.haderslevstift.dk
Læs mere om hele arrangementet i Haderslev den 2. juni.
http://www.rundetaarn.dk
Viser mere om blandt andet kunstnerne bag reformationsudstillingen.


REFORMERT KIRKE
Billunds Boghandel
Gothersgade 24
www.billunds.dk

Menighedens historie
Købes hos Menigheden

Vi sælger bøger om menigheden,
postkort, vin med
særetiketter og
huguenotkors til
forskellige priser.
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KALENDEREN
Gudstjenester
Maj
Søndag
Torsdag
Juni
Søndag
Mandag
Søndag
Juli
Søndag
Søndag
Søndag

d. 14. kl. 10.00 Sabine Hofmeister. Nadver. Menighedsforsamling.
d. 25. kl. 10.00 Kristi Himmelfart. Sabine Hofmeister.
d. 4. kl. 10.00 Pinsedag. Sabine Hofmeister.
d. 5. kl. 10.00 Pinsegudstjeneste i Kastellet. Se i bladet.
d. 18. kl. 10.00 Sabine Hofmeister. Nadver.
d. 2. kl. 10.00 Jørgen Juul Petersen. Kirkekaffe.
d. 16. kl. 10.00 Jørgen Juul Petersen.
d. 30. kl. 10.00 Forstanderskabet. Nadver.

Sammenkomster
Maj
Onsdag d. 3.

kl. 14.30

Søndag d. 14. kl. 11.15
Juni
Fredag d. 2. kl. 11.00
Onsdag d. 7. kl. 14.30

Velkommen til pastor emeritus,
Jørgen Juul Petersen, Middelfart,
som bliver vores nye vikar.

Eftermiddagsmøde. ”Se, det summer af sol over engen”,
en anderledes majfejring.
Menighedsforsamling. Se i bladet.
Bibelvandringen i Haderslev. Se i bladet.

R Eftermiddagsmøde. ”Reformatorernes hustruer”,

v/ Sabine Hofmeister. Se i bladet.
Fredag d. 16. kl. 17.00 Grillaften i Skolen. Se i bladet.
August
Onsdag d. 2. kl. 10.00 R Teser. Udflugt v/ Eftermiddagsmøde. Se i bladet.

SÆT X
Fredag den 25. august
Reformert menighed planter et reformationstræ hos børnehaven Duponts Gaard.
Søndag den 27. august
Fransk besøg fra La Motte. Fælles gudstjeneste, foredrag, reception og udstillingsåbning m.m.

BIDRAG TIL BLADET
Vi har modtaget fra: B.K.S. 250 kr., L.B.N. 100 kr.Vi siger tusind tak!

Deadline for indlæg til næste nummer er den 11. juli 2017!
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Menighedens adresser:
Kirke og skole
Dronningensgade 87, 7000 Fredericia
tlf. 7592 7297. Bank: Nordea,
Reg.: nr. 2440 kontonr.: 43889 58486
http://reformertfredericia.dk
Præst
Sabine Hofmeister, Danmarksgade 12,2.
7000 Fredericia, tlf. 7592 0551
s.hofmeister@reformert.dk
Træffes så vidt det er muligt,
i skolen fredage fra kl. 10 til 12,
også på tlf. 7592 7297
Formand
Peter Honoré, Lunavænget 2,
7000 Fredericia, tlf. 7592 8368
tomme-pierre@mail.tele.dk
Økonomi
Kasserer,
Jørgen Honoré Møller, Sauersvej 1,
7000 Fredericia, mobiltlf. 4037 2261
jomotomo@post10.tele.dk
Skat og løn, Pierre Devantier
Dalegade 3, 7000 Fredericia
Mobiltlf.: 3024 9541
pierredevantier@youmail.dk
Kirkeudvalg
Annie Devantier Lauritzen
Indre Ringvej 187 1. tv.
7000 Fredericia, tlf. 3138 4900
anniegeert@live.dk
Annette Dahl Holm
Havepladsvej 179
7000 Fredericia. Mobil: 2445 4912
dahlholm58@gmail.com

Ejendomsudvalg
Frank Deleuran
Havepladsvej 14, 7000 Fredericia
Tlf.: 29119455
dele-uran@hotmail.com
Samt menighedskartotek m.m.
Annelise Deleuran Petersen
Dalsvinget 27, 7000 Fredericia
Tlf.: 7594 1218
a.deleuran.p@outlook.com
Peter Honoré Marcussen
Olafsvej 6, 7000 Fredericia
Tlf. 2033 8021
phmarcussen@hotmail.com
Ministerialbogsfører
Kristina Devantier, Højstrupvej 142
2700 Brønshøj, tlf. 5133 9084
k.devantier@reformert.dk
Repræsentant v/ Det Danske Bibelselskabs Stiftsudvalg
Inge Møller, Roskildevej 2
6000 Kolding, tlf. 7552 7264
immm@stofanet.dk
Kirkebladsredaktion
Rosa Engelbrecht, Gefionsvej 16,
7000 Fredericia, tlf. 7591 1922
engelbrecht@c.dk
Sabine Hofmeister
Herdis Frahm Honoré
Kirkegården
Al henvendelse om kirkegården rettes
til: Peter Honoré, Lunavænget 2,
7000 Fredericia, tlf. 7592 8368
tomme-pierre@mail.tele.dk

Husk at melde flytning til: Annelise Deleuran Petersen. Se ovenfor!
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