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         PRÆSTENS ORD                                                  (Matthæus ��,28)

”Jesus Kristus siger: Kom til mig, alle I, der slider jer trætte og bærer tunge 
byrder og jeg vil give jer hvile.”

Bibelverset findes på forsiden af næsten alle skrifter af den schweiziske reforma-
tor Ulrich Zwingli (�484-�53�). 
     Slidt trætte og bærende på tunge byrder: sådan følte mange mennesker sig i 
Zwinglis tid. Formelt var de ”Eidgenossen” neutrale, men i praksis var de blevet 
til en slags ”legetøj” for andre landes interesser. Det rumlede i samfundet, de so-
ciale forhold var præget af problemer. Og kirken? Den var ikke et sted for frihed, 
men derimod for angst. Dagligt truedes der med skærsilden og helvede. Midt i 
denne atmosfære pegede Zwingli, ved hjælp af bibelverset, på at: Jesus Kristus er 
troens midte. Han fører ikke mennesket til angst, men til frihed. Han tager dem i 
favn, der oplever sig som slidt trætte og bærerende på tunge byrder.     
    Hvilken en indbydelse! Ikke at blive afvist, men i stedet at blive budt velkom-
men. Ikke at forblive udenfor, men at blive inviteret indenfor. Slidt trætte og bæ-
rende på tunge byrder uden oven i købet at blive svigtet, men at kunne slippe for 
alt, der ligger tungt på skulderne og på hjertet. ”Kom til mig, alle I, der slider jer 
trætte og bærer tunge byrder og jeg vil give jer hvile”. Dette budskab lokker ikke 
med tomme løfter, lover ikke himlen. Når Jesus møder mennesker, kalder dem til 
sig, siger han samtidig: ”Lær mig at kende som den, der åbner dørene og sørger 
for frisk vind i en forældet verden.” Derpå genkendte disciplene allerede deres 
Herre: ikke, at han smækker med dørene, som menneskene igen og igen gør det 
over for hinanden. Men, at han trækker mennesker til sig, særligt dem, der slider 
sig trætte og bærer tunge byrder. Ingen tvivl: de er æresgæster hos Jesus og i Guds 
rige.
    Også i dag spørger vi mennesker: Hvor går vi hen med al den last, der ligger 
tungt på vores hjerte og gør livet mørkt? Der tales ikke kun om dem, der åbenlyst 
har slidt sig trætte og bærer tunge byrder: de, der mangler det mest nødvendige til 
livet, de, der frygter for liv og legeme, de, der er på flugt for krig og nød. Slidt sig 
trætte og bærende på tunge byrder, det gælder også så mange andre. De, der dri-
ves af spørgsmålet: Er jeg overhovedet vigtig? Giver livet mening? Er jeg elsket? 
Hvem kan jeg stole på?
    Zwingli gav denne længsel efter aflastning udtryk i en salme, som han selv 
digtede – og fordi han var en meget begavet musiker, også skrev noderne til. 
Hele salmen er skrevet som en stor bøn. Salmen, ”Herr, nun selbst den Wagen 
halt” (Herre, hold nu selv vognen fast) fra året �529, findes stadig både i tyske og 
schweiziske salmebøger.
                                                                                          Pastor Sabine Hofmeister
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         BAKSPEJLET
       Pinseaktiviteter
Vores præst, Sabine Hofmeister, havde en travl pinse i år. Pinsedag holdt hun 
gudstjeneste om formiddagen i Reformert Kirke. Derfra tog hun direkte til Ha-
derslev Domkirke, hvor hun af biskoppen var inviteret til at deltage i den store 
reformationsgudstjeneste, som repræsentant for den reformerte kirke i Danmark. 
Blandt festgudstjenestens mange opgaver fik Sabine Hofmeister tildelt opgaven: 
at lyse velsignelsen. 
    Blandt de mange deltagere var Hendes Majestæt Dronningen, repræsentanter 
for regeringen, repræsentanter for flere myndigheder og organisationer samt bi-
skopper og kirkerepræsentanter fra ind- og udland. 
    Festgudstjenesten var et af de officielle højdepunkter i reformationsåret, og det 
var alle folkekirkens biskopper, der inviterede. 
    At Haderslev er værtsby for to af årets største reformations-fejringer skyldes, 
at Haderslev var det første sted i Danmark, hvor Reformationen blev indført. Det 
skete, da den senere kong Christian 3., søn af Frederik �., allerede i �526 indførte 
den nye lutherske lære i sine to len, Haderslev og Tørning, i den nordligste del af 
hertugdømmet Slesvig.
    Festen var lagt i pinsen da denne markerer kirkens fødsel - i 500-året, og også 
den lutherske kirkes tilblivelse.
Fra festgudstjenesten ses fra venstre: Kongelig konfessionarius biskop Erik Norman Svendsen, 
statsminister Lars Løkke Rasmussen, Hendes Majestæt Dronningen, Folketingets formand Pia 
Kjærsgaard med ægtefælle og kulturminister Mette Bock.
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     Tur til Ribe Kunstmuseum
Onsdag den 2. august kl. 10.00. Eftermiddagsmødets udflugt til Ribe. 
Se kirkeblad 2-20�7.

      Plant håb – plant et træ
Fredag den 25. august kl. 10.00, mødested Reformert Kirke
Denne fredag bliver det vores menigheds tur til at forære et træ i anledning af 
500-året for Reformationen.
    Det er os en glæde at børnehaven Duponts Gård, på den anden side af Dronnin-

Pinsefrokost i det grønne
Dagen efter, anden pinsedag, deltog Sabine Hofmeister som vores præst i den 
store traditionelle fællesgudstjeneste i Kastellet i Fredericia. 
    Denne gang var arrangementet lagt an som en fællesgudstjeneste med spisning 
undervejs i gudstjenesteforløbet. Rigtig mange fredericianere deltog i det vel-
lykkede arrangement. Selv om der var opstillet mange borde og stole, måtte nogle 
deltagere tage plads på græsset. Der var korsang og Fredericia Postorkester spillede.
    Takket være flittige menighedsmedlemmers store praktiske hjælp, fik det store 
arrangement et fint forløb.

         AKTIVITETER
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gensgade, vil tage imod gaven. Vi imødekommer gerne deres ønske om et linde-
træ. Lindetræer er ”allrounder”, de pynter også på vores kirkegård, de er anti-al-
lergene, dufter dejligt og af deres blomster kan der tilberedes velsmagende te.
    Vi mødes alle sammen i kirken, inden vi i procession krydser gaden og planter 
træet i børnehavens gård.
                                                                                                        Alle er velkomne

Menighedsjubilæum 1719-2019
Vores menighedsmedlem Kirsten Hermann Bjerre er primus motor i det følgende 
arrangement med gudstjeneste og en udstilling om huguenotfamiliers flugt fra 
Frankrig.

”Den franske forbindelse”
Søndag den 27. august kl. 11, gudstjeneste og fernisering
Denne søndag får menigheden besøg af 24 franskmænd, som åbner en udstilling 
om familien Armands og huguenotternes flugthistorie og dermed begynder fejrin-
gen af 300-året for de første franske huguenotters ankomst til Fredericia.
    ”Uledsaget teenager på flugt gennem Europa, forfulgt af Ludvig den 14.s dra-
goner, snydt af menneskehandlere, druknedøden nær på floden Isère, sendt ud af 
Genève, underbetalt i Bützow, modtages i Fredericia, bliver en af Kongens (Fre-
derik den 4.s) kolonister og ernærer sig som tobaksavler til sin død som 71-årig.”
    Disse linjer kunne være historien om min 5 x tipoldefar, Jean Armand, der for 
ca. 300 år siden som �8-årig forlod sin landsby, La Motte Chalancon i Le Dauphi-
né, i dag La Drôme, hvor han var ældste søn i en tryg smedefamilie. Han gik til 
fods ad smalle æselstier til Genève, op gennem Tyskland, hvor han ernærede sig 
som uldkæmmer og sæbesyder, giftede sig i Bützow med en huguenotpige på �5 
år, for til sidst at drage til Fredericia, hvor han bliver en del af huguenot-kolonien. 
Han ankommer med kone og to sønner og får yderligere en stribe børn, der er ar-
bejdskraft i tobaksmarkerne. Nogle år senere forlader også hans far, Jean Armand 
(senior), smedjen i La Motte med kone og 3 små børn. Jeg har tit tænkt på, om 
familien Armand nogensinde fandt hinanden i Tyskland, om de blev ”familiesam-
menført”.
    Næsten alle os med navnet Hermann er efterkommere af denne Armand familie 
fra La Motte Chalancon. 
    For fem år siden besøgte jeg, sammen med Knud Hermann og hans familie, 
vores fælles forfaders landsby og blev på det smukkeste modtaget i Jean Armands 
barndomshjem, den gamle smedje, af det nuværende ejerpar, hr. og fru Angély.
    Nu er La Motte ikke en by, hvor der sker ret meget, så vores besøg var en 
begivenhed, som hr. og fru Angély fortalte om i landsbyen, og inden længe vakte 
smedefamilien Armands flugthistorie interesse på egnen hos en gruppe historikere 
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med byens præst som primus motor. På forbløffende kort tid får disse ildsjæle ud-
arbejdet og etableret en udstilling, der fortæller om huguenotternes livsvilkår, for-
følgelse og flugt ud af Frankrig efter tilbagekaldelsen af Ediktet i Nantes i �685. 
De har sat fokus på fire familiehistorier fra La Motte, hvoraf familien Armands er 
den ene. Et stykke egnshistorie, der var gået tabt, er blevet genfortalt. 
    Det har været en stor fornøjelse for mig at kunne bidrage til udstillingen med 
Armand-familiens flugthistorie, som er blevet alt for aktuel i vore dage. Vi kan 
lære af historien. Vi må ikke glemme, hvad intolerance, religiøs fanatisme og 
totalitære styreformer kan føre til, ligesom vi heller ikke må glemme, at nogle ge-
nerøse mennesker tog imod vores forfædre på flugt. Lad os give denne generøsitet 

Efterkommere af Jean Armand fra La Motte: Alfred, Hans, Johan og Marie Hermann.
Fotofraferet i �890erne hos fotograf Sofus Christensen, Danmarksgade 2�, Fredericia.
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videre i dag til dem, der i deres nød banker på vores dør.
Jeg håber, at mange vil komme at se udstillingen og møde franskmændene. 
Se vedlagte invitation.
                                                                                            Kirsten Hermann Bjerre

P.s. Hvis der er nogle, der ligger inde med gode gamle portrætter fra Hermann fa-
milien, som kan kopieres og komme på en opslagstavle, ville det være interessant. 
De kan sendes til kirsten.bjerre@mail.tele.dk 

I Fredericia markeres reformationsåret på mange fronter. En række fællesarrange-
menter, som er arrangeret af kirkerne i Fredericia, finder sted under ”Trekantom-
rådets Kulturfestival” i slutningen af august og begyndelsen af september. 
    Bliv inspireret under de følgende emner.
    Reformert Menighed vil være repræsenteret med en dør under temaet ”Døre og 
Teser” på Rådhuspladsen fra den 3�. august til den 3. september.
                                                                          Alle kan deltage i arrangementerne!

Mød Luther på volden
Lørdag den 26. august mellem kl. 10 & 13
Kom tur-retur til Middelalderen i dette oplevelsesarrangement for alle sanser og 
alle aldre. Tag børnene i hånden og Bedste under armen og mød Luther og djævle, 
præster og pestramte samt andet godtfolk. Det handler om reformation og over-
gange. 
    Arrangør: Kirkerne i Fredericia. Det er gratis. Uden tilmelding.
Sted: Volden. Start fra pladsen ved Landsoldaten og følg skiltene.

Mad og Meninger 
Onsdag den 30. august kl. 18.30 - 20.30
Den gode samtale opstår, når vi ikke kæmper for egne mærkesager, men taler 
sammen om det, som angår os alle. Denne aften sættes rammerne for en engageret 
samtale om livets store emner over en god middag med stærke bordtalere, som 
lægger op til at fortsætte samtalerne ved bordene.
    Forudsætning for deltagelse er alene lysten til den gode samtale. Ideen er hentet 
fra de inspirerende bord-samtaler hos Martin Luther i Reformationens tid. 

500 ÅRET FOR
REFORMATIONEN
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Sted: Tøjhuset, Gothersgade 34, Fredericia.  
    Arrangør: Kirkerne i Fredericia. Pris for middagen: �50 kr. Begrænsede pladser. 
Pladsreservering til mail: sognemedhj@lyngkirke.dk
 
Reformation og Demokrati 
Onsdag den 30. august kl. 15.30 - 17.30. Workshoppen 
Åben workshop om det demokratiske samfund og dets værdier. Er demokratiet 
den bedste måde at styre vort samfund på, eller hvordan ville verden se ud uden 
demokrati? 
    Demokrati er grundlag for vort samfund. Til dagligt tænker vi næppe over, hvor 
afgørende det er, eller hvor det har sine forudsætninger fra. En af demokratiets 
rødder er Reformationen i �5�7. Denne workshop vil sætte demokratiet i spil 
og give en oplevelse af, hvor vigtigt demokratiet er for vort samfund. Det sker i 
anledningen af fejringen af 500-året for Reformationen 20�7. 
    Arrangør: Kirkerne i Fredericia i samarbejde med Demokrati- og Borgerudval-
get, Fredericia. Tilmelding ikke nødvendig.
Sted: Byrådssalen i Rådhuset, Gothersgade, Fredericia.

Døre og Teser 
Torsdag den 31. august til søndag den 3. september
En spændende og sanselig labyrint af gamle, dekorerede døre – på Rådhusplad-
sen. Dørene vil være kunstnerisk udsmykket af forskellige grupper af børn, unge 
og voksne i Fredericia og omegn, og på dørene vil du blandt andet kunne finde 
korte replikker om, hvad reformation betyder i dag, eller hvad man synes, der 
trænger til at blive reformeret / ændret i vores tid. 
   Der bliver små pop-up arrangementer: 
* Udvalgte kulturfolk fra byen giver deres bud på, hvad reformation betyder i dag.
* Fællessang på Rådhuspladsen med nye og gamle sange og salmer.
* Kaffe med gratis ”Luther lagkage” til de første ca. 4-500 besøgende. 
Sted: Rådhuspladsen, Gothersgade, Fredericia 

Frihedsvandring i Fredericia 
Torsdag den 31. august kl. 17 - 19
To timers vandring i Fredericia til steder vi forbinder med frihed. Frihed og refor-
mation har for mange af os umiddelbart en høj grad af samklang. 
    Vi tager på en vandring rundt i vores by, hvor frihed og kampen for frihed altid 
har været i centrum og gør stop på steder, som giver anledning til at overveje, 
hvad frihed var, er og må være. 
    På vandringen vil vi møde forskellige mennesker med forskellig baggrund, 
historie og erhverv, som har gjort sig tanker om, hvad frihed betyder for dem. Vi 
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vil også synge sammen om frihed. Deltagelse er gratis. 
Startsted og nærmere beskrivelse af vandringen vil blive offentliggjort se-
nere. Sted: Fredericia Midtby. 

Luther take away
Fredag den 1. september kl. 15 – 22 og lørdag den 2. september kl. 10 – 13
Spis luthersk. Drik en lokalbrygget øl ved denne madbod i Kulturnatten. Tal om 
lidt mere end vind og vejr. Tag et Luther-citat med dig. 
Sted: Fredericia Midtby, mellem Riddergade og Vendersgade.

1517 tur-retur
Fredag den 1. september kl. 15 – 22. Og lørdag den 2. september kl. 10 – 13
Gå ind i en anden verden, oplev overgange og undergange og kom ud i din egen 
verden. Det er ideen bag oplevelsesteltet, som tager os igennem 500 år. 
    Det dufter af røgelse og lyder af messesang. Det klinger, når mønterne falder i 
skattekisten. Afladsbreve flyder i en lind strøm. Middelalderen var en overgang. 
Og undervejs oplever deltagerne flere overgange. Vi udfordres og opfordres til 
at tage stilling til, hvordan det, der skete for 500 år siden, også har betydning for 
vores liv. Hvad søger vi aflad for i dag? Hvilke teser betyder noget for os? Og 
hvilken dør vælger du ud til 20�7? 
    Arrangør: Kirkerne i Fredericia. 
Sted: Fredericia Midtby, mellem Riddergade og Vendersgade. 

Sofaer til samtale 
Fredag den 1. september fra kl. 15
Der er nok, der taler om vejret. Derfor stiller kirkerne i Fredericia i kulturnatten 
sofaer op rundt omkring i byen, hvor du er velkommen til at sætte dig og få en 
snak. I sofaerne er der tid og plads til at vende små og store vigtige emner. Og der 
er kaffe på kanden. Hold øje med sofaerne og slå dig ned til en snak.  
Sted: Fredericia Midtby.

Fællessang ved Gadeklaveret
Tid: Tilfældigt mandag til fredag mellem kl. 16-17 og måske lørdag kl. 11-12.
Fællessang giver nye fællesskaber. Der skal være fællessang i Fredericias gågader. 
Flere af byens sangkor vil stille op i gaden ved Gadeklaveret og andre steder og 
starte fællessang. 
    Alle kan synge med, og sangblade udleveres på stedet. 
    Ideen er hentet fra Martin Luther, som gav fællessangen stor opmærksomhed. 
Arrangør er Kirkerne i Fredericia sammen med flere af byens sangkor.
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Kirkejubilæum i Gross-Ziethen/Uckermark 
Lørdag-søndag den 16.-17. september. Festweekend
I anledning af 300-året for kirken i landsbyen Gross-Ziethen i Uckermark, i nær-
heden af den tyske hovedstad Berlin, inviteres der hjerteligt til festweekend.  
    Det var huguenotterne, nogle af dem var vores egen menighedens forfædre, 
andre var slægtninge, der i sin tid genopbyggede kirken. Landskabet var dengang 
stadig tydeligt påvirket af 30-års krigen tilbage fra �600-tallet.
    Det er huguenotforeningen, i samarbejde med menigheden i Gross-Ziethen, der 
står for arrangementet. Weekenden begynder med en festgudstjeneste om lør-
dagen kl. �4.00, hvor bl.a. Neue Kantorei synger fra Geneve Psaltern. Nærmere 
informationer, se også:  
Lebendiges Hugenottenerbe e.V. / www.hugenottenerbe.de 
    Interesserede er velkomne til at henvende sig til pastor Sabine Hofmeister, 
Fredericia eller direkte til pastor Cornelia Müller, Gross-Ziethen. 

Kirkegårdsdag – hjælp søges
Lørdag den 23. september fra kl. 9.00, på Reformert kirkegård
Det er dejligt, at vi har vores egen kirkegård. Et sted til ro, til at holde inde og 
føle at vi er vores afdøde nær.  Kirkegården fortæller menighedens historie, min-

      Kvindelige reformatorer 
Onsdag den 6. september kl. 14.30. Ved eftermiddagsmødet i Skolen

Pastor Sabine Hofmeister fortæller om 
kvindelige reformatorer, helt tilbage fra 
reformationstiden. 
    Luther, Zwingli og Calvin er velkendte 
navne, måske også John Knox, Heinrich 
Bullinger og Sebastian Hofmeister, men 
hvad med Marie Dentierè, Elisabeth von 
Göttingen-Carlenberg og alle de andre 
kvinder, der aktivt gennemførte reforma-
tionen i hver deres område?
    Kom og hør mere om stærke kvinder 
i reformationstiden. Tiden bød på flere 
markante kvinder end kun hustruerne bag 
de store mandlige reformatorer.
                               
                                         Alle er velkomne

Jeanne d’Albret var reformator og regeren-
de dronning af Navarra fra �555 til �572. 
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der os om vores nuværende ansvar overfor menigheden og byder både mennesker 
og dyr et sted til rekreation.
    Men … den skal passes! Mange tak til TEFAX Aps for at yde et flot stykke 
arbejde året igennem. Mange tak til alle dem, der styner vores lindetræer hvert 
andet år. Mange tak til de spontane, der hjælper kirkegårdsudvalget med ad hoc 
opgaverne, som fx at ”pudse” lindetræerne forneden ved stammen. Men …
    Lørdag den 23. september fra kl. 9.00 mødes vi på kirkegården for at begrænse 
bl.a. efeuen i at klatrer op ad buske og stammer og kvæle vores planter. Og, og, og 
… . så:
    Tag haveredskaber med og giv en hånd. Vi byder på kaffe og let frokost.
                                                                                Mange tak. Kirkegårdsudvalget

Høstgudstjeneste
Søndag den 24. september kl. 10 i Reformert Kirke
Temaet for dagens gudstjeneste vil være tak for årets høst, som er ved at være 
bjærget. Nadveren bliver fejret med en let anretning i fællesskab sidende omkring 
et udvidet nadverbord.
                                                                                          Alle er hjertelig velkomne

Muren i den gamle skolegård, har længe trængt til en grundig restaurering. Igen 
er Gunnar og Jaques Spindler blandt de mange flittige som skal takkes for en 
ihærdig indsats. Muren er nu så flot som ny. Også kirken er strålende flot med ny 
kalk. Tusind tak for det. 
    Fredericia er ved at være en attraktiv by for de store krydstogtskibe. Blandt det 
gæsterne gerne vil opleve er Reformert Kirke. Mange tak til Peter Honoré, som 
hver gang sørger for at kirken er tilgængelig. 
    Inger Groot Petersen og Tove Sminge Møller har været flittige med strikkepin-
dene, så der nu er fine ”Grøn Kirke” karklude til brug i Skolen. Dejligt, tak for det.  
    Tak også til alle dem som hjalp til med afviklingen af de praktiske opgaver i 
forbindelse med pinsegudstjenesten i Kastellet.

      TAK

    De mange gamle linde-
træer på kirkegården, sætter 
hvert år et mylder nye skud 
på stammernes ”fødder”, 
som det ses på billedet.
    De fjernes mest skånsomt 
med håndkraft. TAK til de 
flittige medlemmer som har 
udført arbejdet i år!
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    Også mange tak til pastor emeritus, Jørgen Juul Petersen, Middelfart, vores 
nye vikar, og til forstanderne, for at have afholdt gudstjenester og taget sig af det 
daglige virke under pastor Sabine Hofmeisters deltagelse i den årlige generalfor-
samling for Det Reformerte Verdensforbund i Leipzig i Tyskland, og hendes ferie. 
.

Menigheden gratulerer, både Inge Lise og Knud Hermann og Annelise og Peter 
Honoré hjerteligt med guldbrylluppet. Anno �967 blev der viet rigtig mange unge 
par i vores menighed. Sammen grundlagde de dengang ”Unge Hjems Aften”. 
Efter en længere pause blev sammenkomsterne genoplivet i �998 under receptio-
nen i Reformert Skole, i anledning af vielsen af vores præstepar. I dag mødes man 
stadig fra tid til anden under samme navn, - til gavn for menigheden. 

Bisat fra Reformert Kirke
Lørdag den 27. maj, Pierre Devantier, 
Fredericia. 
”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.”
(Romerbrevet �4, 7-8)

De korte

Sct. Michaelis Kirkes restaurering
Med lidt forsinkelse kan Sct. Michaelis Kirke nu sætte gang i den store restaure-
ring. Som tidligere omtalt lukkes kirken og man vil benytte Missionshuset i Nørre 
Voldgade �8 til højmesserne. Den første højmesse, som er planlagt efter kirkens 
lukning, afholdes i Missionshuset søndag den 27. august.
    Derimod vil Reformert Kirke som aftalt blive benyttet i forbindelse med deres 
kirkelige handlinger som dåb, bryllup og begravelse.
    Restaureringen forventes at vare indtil april 20�8.
                                                    Vi ønsker velkommen og ser frem til samarbejdet

Ny hjemmeside
Gennem længere tid har en ny hjemmeside for Reformert Menighed været under 
konstruktion.

        NYT OM NAVNE

        KIRKELIGE HANDLINGER

         DE KORTE
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    Den er endnu ikke færdigudbygget, men gå gerne lidt på opdagelse i de mange 
nye funktioner som, når de er færdige, vil kunne gøre det lettere at følge med i 
aktiviteterne og menighedslivet, især for de mange medlemmer som bor rundt i 
landet, og derfor ikke kan have deres ”daglige” gang til gudstjenester og arrange-
menter.
    Hvis man fra hjemmesiden opretter sig med et personligt password kan man få 
adgang til at læse fx regnskaber, budgetter og deltage i debatter m.m. på siderne.
   Fra fællessiden www.reformert.dk kan man klikke sig ind på de tre reformerte 
hjemmesider.
                                                                                                        God fornøjelse! 

Indberetning af kirkeskat
For de medlemmer der endnu ikke har indberettet kirkeskat for 20�6, kan det 
stadig nås. Der mangle en hel del endnu!
    Da Pierre Devantier desværre uventet er død, har Rosa Engelbrecht igen overta-
get opgaven med at indhente selvangivelserne og indberette den pålignede skat til 
det officielle SKAT.
    Ønsker man at indberette til menigheden via mail kan: engelbrecht@c.dk igen 
benyttes. Kan man ikke finde sit medlemsnummer, er det nok at sende en mail 
med navn og adresse, og det skattepligtige beløb. 
    For de medlemmer, der ønsker at sende med brev, men ikke kan finde den ”of-
ficielle” selvangivelse, kan et brev med navn og beløb sendes til: 
Rosa Engelbrecht, Gefionsvej 16, 7000 Fredericia. 
    Modtager vi ikke en indrapportering, vil Ligningskommissionen foretage en 
skønsmæssig ansættelse. 
                                                                                 Venlig hilsen Rosa Engelbrecht

Onsdag d. 1./8./22./29. november 2017 
Bibelværksted: ”(Reformerte) Bekendelsesskrifter”. 
Ved pastor Sabine Hofmeister.

Lørdag d. 2. december 2017
Der planlægges et nyt tiltag: ”Jul i den gamle Skolegård”. 
Juletræer m.m. vil være til salg. Læs nærmere i næste kirkeblad.

         SÆT  X
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Billunds Boghandel
Gothersgade 24
www.billunds.dk 

REFORMERT KIRKE

Menighedens historie
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. oktober 2017!

Vi har modtaget fra: L.B.N. �00 kr. Vi siger tusind tak!

        BIDRAG TIL BLADET

Gudstjenester

August
Søndag   d. �3. kl. �0.00     Sabine Hofmeister. 
Søndag    d. 27. kl. ��.00(!) ”Den franske forbindelse”. Sabine Hofmeister. 
                                             Nadver. Se i bladet.
September
Søndag    d. �0. kl. �0.00     Sabine Hofmeister. Kirkekaffe.
Søndag    d. 24. kl. �0.00     Høstgudstjeneste. Sabine Hofmeister. Nadver. 
                                             Se i bladet.
Oktober
Søndag    d. 8. kl. �0.00     Sabine Hofmeister. Kirkekaffe.
Søndag    d. 22. kl. �0.00     Sabine Hofmeister. Nadver.

Sammenkomster

August
Onsdag    d. 2.  kl. �0.00     Udflugt v/Eftermiddagsmødet. Se kirkeblad 2-20�7.
Fredag    d. 25.  kl. �0.00    ”Plant håb - plant et træ”. Se i bladet.
Fre.-søn.  d. 25./8.-3./9.       Trekantområdets Festuge. Se i bladet.
Søndag    d. 27.  kl. �2.�5    Reception ”Den franske forbindelse”. Se i bladet.

September
Onsdag    d. 6.  kl. �4.30    Eftermiddagsmødet. ”Kvindelige reformatorer”, 
                                             v/Sabine Hofmeister. Se i bladet.
Lørdag-søndag d. �6.-�7.   Gross-Ziethen/ Uckermark. Jubilæum. Se i bladet.
Lørdag    d. 23.  kl. 9.00      ”Kirkegårdsdag”. Se i bladet.

Oktober
Onsdag    d. 4.  kl. �4.30    Eftermiddagsmødet. ”Efterårets musthaves”.
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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 �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
Frank Deleuran
Havepladsvej �4, 7000 Fredericia
Tlf.: 29��9455
dele-uran@hotmail.com
 
Økonomi 
Kasserer og løn
Jørgen Honoré Møller, Sauersvej �,
7000 Fredericia, mobiltlf. 4037 226�
jomotomo@post�0.tele.dk

Skat 
Rosa Engelbrecht 
Gefionsvej �6, 7000 Fredericia 
tlf.: 759� �922
engelbrecht@c.dk

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

Ejendomsudvalg 
Frank Deleuran
Havepladsvej �4, 7000 Fredericia
Tlf.: 29��9455
dele-uran@hotmail.com

Peter Honoré Marcussen
Olafsvej 6, 7000 Fredericia
Tlf. 2033 802�
phmarcussen@hotmail.com

Menighedskartotek  
Annelise Deleuran Petersen
Dalsvinget 27, 7000 Fredericia 
Tlf.: 7594 �2�8
a.deleuran.p@outlook.com

Ministerialbogsfører 
Kristina Devantier, Højstrupvej �42 
2700 Brønshøj, tlf. 5�33 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 �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 8368
tomme-pierre@mail.tele.dk                                                               

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


