
�

 Den Reformerte Menighed Fredericia

Nr. 4. November - December - Januar - 20�7-�8

N Y T



2

         PRÆSTENS ORD                                                  (Lukas Evangeliet �0,33-34)

”En samaritaner, som var på rejse, kom hen til ham, og han fik medynk med 
ham, da han så ham. Han gik hen og hældte olie og vin i hans sår og forbandt 
dem, løftede ham op på sit ridedyr og bragte ham til et herberg og sørgede 
for ham.”  

Navnet ”samarit” har i dag et godt renommé. Det står for mennesker, der har med-
lidenhed og handler barmhjertigt. Og selv kirkefjerne hjælpeorganisationer kalder 
sig for ”samaritter”.
    I Jesu tid var det anderledes. Samaritanere – dem findes der stadig ca. 560 af 
i dagens Israel – for jøderne var de kættere. For de anerkendte kun de første 5 
Mosebøger som Hellige Skrifter. Og for dem var den – i det nuværende Vestbred-
den liggende – Garizim det hellige bjerg og ikke Sion. Når Jesus nu mærkeligt 
nok nævner en samaritaner som forbillede, provokerer han sine landsmænd og 
religionsfæller. 
    I dag kan lignelsen om den barmhjertige samaritaner vende de kristnes blik 
mod dem, der anses som ikke-kristne eller ”smalspor”-kristne – eller simpelthen 
bliver set ned på. Der findes Mahatma Ghandi. Hinduen som levede og handlede 
i Bjergprædikenens ånd, mens kristne retfærdiggjorde både religiøse krige og 
undertrykkelse. Og der er Oskar Schindler. Han gjorde tvivlsomme forretninger, 
drak og havde affærer. Og samtidigt reddede han hundredevis af jøders liv, mens 
hæderlige borgere vendte ryggen til de forfulgtes skæbne. En hellig i almindelig 
forstand var han sikkert ikke. Paven vil nok ikke erklære ham salig. Derimod har 
jøderne - med rette– æret katolikken Schindler som en ”Retfærdig blandt fol-
kene”.
    Selvfølgelig skal kristne være taknemmelige for, hvad de fik overleveret, hvad 
der giver mening i deres liv og hvad der er helbredende for alle mennesker.  Lige-
som Jesus ikke bare vælter sit folks traditioner, kun fordi fromme jøder, en præst 
og en levit, svigter. Men kristne har ingen grund til at se ned på andre, at inddele 
verdenen i kristne og ikke-kristne og samtidig at attestere sig selv en højere moral. 
De burde hellere imødekomme ikke-kristne uanfægtet og være indstillet på, at 
lære fra dem. For ikke sjældent formår de andre at begribe og praktisere næste-
kærligheden og kærligheden til fjender bedre, end de, der fører Gud i munden. 
Med andre ord: ydmyghed er en kristen dyd, særligt i mødet med ikke-kristne.

                                                                                          Pastor Sabine Hofmeister.
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         BAKSPEJLET
Referat fra menighedsforsamlingerne
Til begge møder deltog ca. 30 medlemmer.
På mødet den 14. maj aflagde formand Peter Honoré og pastor Sabine Hofmei-
ster beretning for året 20�6.
Vedtagelser:
Årsresultatet for 20�6 og budgettet for 20�7 blev godkendt.
Det udsendte forslag til nye vedtægter for menigheden blev ikke vedtaget. Et nyt 
forslag er under udarbejdelse.
Det udsendte forslag til nye vedtægter for ligning af bidrag til menigheden blev 
vedtaget og er således trådt i kraft.
Valg:
Frank Deleuran blev valgt for to år.
Annelise Deleuran Petersen ønskede ikke genvalg.
Peter Honoré ønskede ikke genvalg. Begge udtrådte.
Annie Devantier Lauritzen ønskede alligevel ikke genvalg og udtrådte.
Ingen andre stillede sig til rådighed for valg til forstanderskabet.
Til Ligningskommissionen valgtes Line Honoré.

På mødet den 8. oktober orienterede Jørgen Honoré Møller om nogle af årsager-
ne til de sidste par års udskiftninger i forstanderskabet. Frank Deleuran var udtrådt 
af forstanderskabet den 30.7.�7. Orienteringen blev taget til efterretning.
Valg:
Under valg til forstanderskabet blev Annie Devantier Lauritzen igen valgt, og 
indtræder straks.
Peter Honoré blev valgt som suppleant og indtræder igen straks i forstanderskabet.
Jan Christensen blev valgt som suppleant og indtræder straks i forstanderskabet.
Dermed består forstanderskabet nu af:
Sabine Hofmeister, Annette Holm, Peter Honoré Marcussen, Annie Devantier 
Lauritzen, Peter Honoré og Jan Christensen. Forstanderskabet konstituerede sig 
mandag den 23. oktober. Udvalgsfordelingen ses på bladets bagside.

     Et reformationstræ fra de Reformerte
I anledning af Reformationsåret forærede Den Reformerte Menighed, fredag den 
24. august, et stort lindetræ til børnehaven Duponts Gård. Børnehaven er opkaldt 
efter den reformerte slægt Dupont, hvis avlsbrugergård tidligere lå på grunden i 
Dronningensgade.
    Børnehavens børn og personale ”hentede” en flok menighedsmedlemmer i Re-
formert Skolegård. Derfra gik man på rad og række tilbage over Dronningensgade 
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til børnehavens legeplads for at plante træet. At det blev et lindetræ, var børneha-
vens eget ønske, fordi træets blomster fx kan tørres og bruges til at brygge te af. 
Som en smagsprøve overrakte pastor Sabine Hofmeister en lille gave bestående af 
en pose lindete, en flaske lindeeddike og en dåse honning. Især honningen vakte 
børnenes begejstring.

Børnene hjalp på skift med at fylde vand i plantehullet, bære træet og sætte det 
på plads og derefter fylde jord tilbage omkring det nye træ. Da plantningen var 
veloverstået blev børnehavesangen, skrevet til lejligheden, sunget. Festligheden 
sluttede med en is til børnene og kaffe til de voksne, som i tilgift fik en hyggesnak 
med især de glade børn.

     Tesedøren
Blandt de mange tiltag for at fejre Reformationen var en opfordring til at skabe 
Den Reformerte Menigheds tesedør. Menighedens reformationsudvalg valgte på 
den ene side af tesedøren at vise en billedkavalkade. Den øverste del er glimt fra 
huguenotternes flugt fra religionsforfølgelserne i Frankrig i �500tallet. Kong Fre-
derik IV´s indbydelse i �7�9 til at komme til Fredericia for at dyrke tobak, for at 
bidrage til statens økonomi. Desuden nævnes de medbragte kartofler, og sporene 
som ses endnu i bybilledet med avlsbrugergårde, franske navne i telefonbogen, 
gadenavne, mindesmærker og tobaksdyrkning på Museerne i Fredericia.
    På dørens nederste halvdel vises glimt fra den stadig aktive menighed. Aktivite-
terne og menighedens historiske betydning ses fx på kirkegården fra �725, kirken 
fra �735 og skolebygningen fra �82�. 
    Dørens anden side er tænkt som en ”kopi” af menighedens første kirkedør. Den 
var udformet som en ”sildebensdør”. På dørens venstre halvdel er ”opslået” ud-
sagn og citater som er eksempler fra det kirkelige grundlag og indhold. Den højre 
halvdel er fremadrettede ”opslag” om menighedens ønsker for det fremtidige 
virke og forholdet til naturen og vores medmennesker.
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Døren var udstillet på Rådhuspladsen og er nu midlertidig opstillet i Skolegården.

”Den franske forbindelse”
Søndag den 27. august havde menigheden besøg af 24 franskmænd fra den lille by 
La Motte. Omkring 80 personer deltog i dagens festlige gudstjeneste med efterføl-
gende udstilling og spisning i Skolen. Heldigvis ramte vi en af de få solskinsdage 
i år, så skolegården også kunne bruges til spisning og hyggeligt samvær. 
    Blandt deltagerne var, ud over menighedsmedlemmer og andre interesserede, 
også en fransk konsul, medlemmer af Huguenotsamfundet og foreningen Aliance 
Francaise. En flot dag. Franskmændenes tak kan læses under spalten TAK.

Kirkegårdsdagen
Den 23. september blev en meget aktiv 
og hyggelig dag for de ni menighedsmed-
lemmer, som udnyttede en solskinsdag 
og fik sved på panden ved at beskære 
diverse træer buske og forvoksede efeu. 
Resultatet er i den grad synligt, kirkegår-
den tager sig meget flot og velplejet ud. 
Den kæmpestore bunke afskårne grene 
blev efterfølgende kørt væk på en lånt 
trailer. En stor tak for indsatsen.
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Kirkejubilæum i Groos-Ziethen
I weekenden den �6.-�7. september rejste pastor Sabine Hofmeister til Gross-Ziet-
hen i Uckermark. Den lille reformerte menighed fejrede 300 året for genopbyggel-
sen af deres kirke. Det blev til en fest med fascinerende møder og mennesker, klas-
sisk-nyfortolket musik fra Geneve psalteren og spændende foredrag. Vores præst 
benyttede lejligheden til, allerede nu, at invitere ”Zietherne” til festgudstjenesten, 
søndag den 29. september 20�9 i anledning af 300-år for vores egen menighed.

1517 - mere end Reformation
Onsdag den 1. november kl. 14.30 v/ Eftermiddagsmødet 
Vi kigger ikke kun på ”navlen” Wittenberg, men på hele verden. Hvordan så 
verden egentlig ud på Luthers og Zwinglis tid? Vi begiver os på en fascinerende 
tidsrejse, som fører os til Italien og Spanien, til osmannerne og moskovitterne, til 
det kinesiske kejserhof og til aztekernes rige. Opdag at hele verden var i bevæ-
gelse i begyndelsen af �500-tallet, og ikke kun kristendommen.
                                                                                         Alle er hjertelig velkomne

Reformerte bekendelser
Bibelværkstedet, onsdag den 8., 15., 22. og 29. nov. kl. 19.00 i Reformert Skole
Talrige reformerte kirker har i de seneste årtier givet deres tro udtryk i nye be-
kendelser. I den reformerte tradition er man til alle tider indstillet på nye formu-
leringer. Reformationen i det �6. århundrede førte ikke til en statisk bekendelse, 
som skulle gældende - uforandret - for alle reformerte kirker verden over, gennem 
århundreder. Mangfoldige bekendelser findes i dag, som har deres berettigelse ved 
siden af hinanden.
    Over fire aftener kastes der, sammen med pastor Sabine Hofmeister, et blik på 
et udvalg af disse bekendelser, der alle er forskellige i form og intention. 
                                                                                                 Hjertelig velkommen

Gospelkoncert i Den Reformerte Kirke
Torsdag d. 16. november 2017 kl. 19.30. Reformert Kirke
Vi har fået tilbudt en gospelkoncert med 45 korsangere og et band under ledelse 
af organist Jens Ole Jespersen fra Sct. Michaelis Kirke. Det er Fredericia Gospel 
Service som afholder gospelarrangementer hele året rundt, herunder også arran-
gementet efterårsgospel, der nu har fundet sted �7 år i træk. Koret indstuderer et 
koncertrepertoire i Lyng Kirke hen over sensommeren og efteråret, hvorefter der 
afsluttes med typisk 2 kirkekoncerter. Arrangementet er præget af stor entusiasme 
og gospelhygge. Ved koncerterne akkompagneres koret af et tilknyttet band (kla-
ver, bas og trommer). Der er ofte numre med fra Oslo Gospel Choir’s repertoire 

         AKTIVITETER
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og ligeledes numre komponeret og skrevet af danske Hans Chr. Jochimsen.
                                                                                   Alle er velkomne. Gratis entré

     ”Zwingli-egen” plantes
Søndag den 19. november, efter gudstjenesten, 
hvor de nye forstandere er blevet indsat, skal menighedens eget reformationstræ 
plantes.
    Træet, en 8 m høj søjleeg, plantes i skolegården, hvor det gamle kastanjetræ 
stod. Et messingskilt vil fastholde historien og datoen for plantningen for efterti-
den. Messingskiltet tænkes anbragt på den bænk, som fremstilles af produktions-
skolen, og som er planlagt til at blive monteret rundt om træet til foråret 20�8.

     Ny publikation 
Samme dag, den �9. nov., genåbner plakatudstillingen 
med præsentation af 27 af de mange reformatorer, samt 
nogle af de fyrster, som også havde stor indflydelse på 
Reformationen.   
    I den anledning præsenterer Rosa Engelbrecht sit 
nye illustrerede hæfte om de nævnte personer. Rosa 
financierer selv trykningen, og et evt. overskud vil gå til 
menighedens orgelfond. Publikationen er på 40 sider, A5 
i farver og prisen er 30 kr. Den sælges i menigheden og 
hos byens boghandlere fra den �8. november.

               JUL I MENIGHEDEN 2017

Kirkegården
Julen nærmer sig, så nu er det også tid til plantning 
af juleblomster og granpyntning. 
    Hvis man har spørgsmål, eller ønsker om nye 
aftaler, eller evt. ændringer af bestående aftaler ved-
rørende gravsteder, bedes man hurtigst muligt rette 
henvendelse til: Peter Honoré, tlf.: 7592 8368,
      Mail: tomme-pierre@mail.tele.dk

Julehjælp i Menigheden
Tiderne bliver mere økonomisk trængte for nogle, det oplever vi også blandt vores 
egne menighedsmedlemmer. Derfor glæder det Kirkeudvalget, at et enigt Forstan-
derskab har besluttet, at der kan uddeles julehjælp til evt. trængende medlemmer 
af Den Reformerte Menighed fra december i år.
    Ansøgningen sendes, indtil begyndelsen af december, til pastor Sabine Hofmei-
ster, s.hofmeister@reformert.dk, eller tlf. 3054 0320.
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Julegaver til børnene i kirken
Den Reformerte Kirkes tradition fra �883 med gaver til de børn, som kommer i 
Reformert Kirke juleaften, og som er tilmeldt, fortsætter stadig.
     Hvis man ønsker at tilmelde børn til julegaver denne aften, udfyldes den ved-
lagte julegaveseddel, som sendes til den påtrykte adresse senest den �. dec.
    Det er som vanligt også muligt selv at medbringe en gave til uddeling, men af 
hensyn til de andre børn, beder 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.: 43889 58486, mærket ”julegaver”.
                                                                                 Venlig hilsen, Forstanderskabet

Jul i den gamle skolegård
Lørdag den 2. og søndag den 3. december 
udskifter vi den traditionelle adventshygge med hele to dage, hvor der i skolegår-
den bliver julemarked med salg af juletræer, grillpølser og meget andet. Der vil 
være boder med lotteri, gaveideer, pyntegrønt og grene, aktiviteter for børn, salg 
af gløgg og æbleskiver, kaffe og kage. Gården vil være julepyntet og der er åbent:
Lørdag den 2. fra kl. 11.00 -17.00. Søndag den 3. fra kl. 11.00 - 15.30.
Søndagen afsluttes med gudstjeneste kl. 16.00 med Luciaoptog.
    Efterlysning: Vi tager meget gerne imod gevinster til lotteriboden og evt. 
nogle lærkegrene til pyntegrøntboden.
                                                                              Vi glæder os til at se rigtig mange

Julekoncert med Lyngsoddekoret
Tirsdag d. 5. december kl. 19.30 i Reformert Kirke
En mangeårig tradition bliver også gennemført denne jul. I år bliver vi præsen-
teret for korets nye dirigent Per Hyttel. Han vil stå for en hyggelig aften og lede 
koncerten og de planlagte fællessalmer.
                                                                                       Alle er velkomne. Fri entré
Eftermiddagsmøde med julefrokost                                                                                         
Onsdag den 6. dec. kl. 13.00 i Reformert Skole
Den hyggelige tradition med fælles frokost ved Eftermiddagsmødet arrangeres 
også i år. Man samles til julefrokost omkring bordet, som deltagerne selv har fyldt 
op med lækre retter. Der synges advents- og julesange og læses historier eller 
andre festlige indslag.
   Til at koordinere menuen, hænges en tilmeldingsliste op i Skolen. For nærmere 
aftale om fx de medbragte retter kontakt:
Søs Honoré, tlf.: 7592 2886, eller Karin Ejvang tlf: 4129 3144.
                                                                                                        Alle er velkomne
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         NYTÅR I MENIGHEDEN 2018

De ni læsninger - julegospel 
Mandag 11. december kl. 19.00 til 20.30
Den Reformerte Kirke, Dronningensgade 87 
Sct. Michaelis Kirke er arrangør denne aften, hvor 
pastor Bjarne Hvid og Saint Michael Voices med-
virker
    Der inviteres til Michaelis Kirkes traditionen 
med De 9 læsninger og gospelkorsang. 
    Man glæder sig allerede i koret og er i fuld gang 
med at lave musikalske gospel-lækkerier til jer. Så 
skal julen synges ind! 
                                       Alle er velkomne. Fri entré
”Præstebytte”
Den 3. søndag i advent kan præsten ved Den tyske Reformerte Kirke og vores 
præst ikke ”bytte” prædikestole i år. Traditionen kan ikke gennemføres, fordi me-
nigheden i København afholder julearrangement om eftermiddagen.
  Pastor Axel Bargheer kommer hertil søndag formiddag og han og Sabine Hof-
meister vil holde en gudstjeneste sammen.
    Senere vil man finde en mulighed for at pastor Sabine Hofmeister kan holde 
gudstjeneste i København.

Godt Nytår
Søndag den 7. januar kl. ca. 11.00
Denne dag bliver første gang i det nye år, at vi mødes efter gudstjenesten. Det vil 
vi igen i år benytte til et hyggeligt samvær i skolen. Menigheden byder på gode 
smagsoplevelser og fint pyntede borde.
                                                                                       Vi glæder os til at se jer alle

           NYT OM NAVNE
I september kunne Lizzie og Wilhelm Honoré fejre deres diamantbryllup. Me-
nigheden gratulerer hjerteligt med de 60 år.
    Søndag den �0. december fejrer Karin og Folke Ejvang deres guldbryllup med 
en gudstjeneste i kirken. Det er forstanderskabet en glæde, at kirken kan bruges 
også denne dag.
    Tirsdag den 5. 9. mødtes Merete Funch og vores præst med den nyvalgte præ-
sident for Det Reformerte Verdensforbund Najla Kassab og hendes mand Joseph i 
anledning af et besøg i Danmark i Den Reformerte Kirke i København.
    Forstanderskabet har bedt Rosa Engelbrecht om at deltage med rådgivende 
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stemme ved forstanderskabsmøder. Hun tager sig i det daglige af menighedens 
kirkeskat og er sammen med sin mand Anders primus motor i en række arrange-
menter i den nærmeste fremtid.
    Med glæde kan forstanderskabet meddele menigheden at vores nye konfirmand 
er Marie Mortensen. Hun vil præsentere sig selv i det næste kirkeblad. Vi glæder 
os over samarbejdet.

            TAK
Denne gang siger vi tak til Annelise Deleuran for hendes indsats i forstanderska-
bet gennem 4 år. Og tak fordi hun vil fortsætte med at vedligeholde medlemskar-
toteket og papirdelen ved optagelse af nye medlemmer samt forpligtelseserklærin-
ger m.m.
    Tak til Jaques og Gunnar Spindler for alle forberedelserne med at skaffe 
”reformationstræerne”, grave hullerne og etablere professionelle plantepinde, 
vandingsanlæg m.m.
    Tak til Kirsten Hermann Bjerre og hendes mand Johan for at hente og brin-
ge den fine udstilling i Frankrig. Tak for oversættelsen alle teksterne til dansk og 
for at organisere besøget med privat overnatning m.m. for de mange franskmænd.
    Fra den 27. august, har vi fået nedenstående takketekst fra Kirsten Hermann 
Bjerre og alle franskmændene. Den giver vi med glæde og TAK videre til alle jer.

”ENORMOUS THANKS” (og en masse fransk, skrev franskmændene til Kir-
sten) ”Jeg og franskmændene kan ikke nok takke jer og alle de gæve folk i me-
nigheden, der stillede op og gjorde et stort arbejde for at gøre søndagen til noget 
særligt, en mindeværdig munter festdag i forfædrenes ånd! Alt var så hjertevarmt 
og I hyllede de franske gæster og os andre i en dejlig atmosfære af samhørighed 
og venskab. Vi følte os SÅ velkomne.
    Udstillingen præsenterede sig på det smukkeste og Sabines prædiken var stærk 
og vedkommende og vil blive læst op i fransk oversættelse både i La Motte og i 
La Charce på søndag, og den vil komme i kirkebladet og bladet for l’Association 
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histoire et culture des huguenots en Baronnies Provençales.
    Tak for mad til kokkene i køkkenet. Det var en dejlig gryderet, som sandelig 
også gled lige ned hos de franske, der elsker varm mad midt på dagen. Og tak for 
oprydning og hvad der ellers skal til rundt omkring en fest.
    På vegne af de franske, der var kede af ikke at få sagt ordentlig farvel, og alle 
os der var med: af hjertet TAK, MERCI for en mindeværdig dag i Reformert Me-
nighed!             Kærligst Kirsten”
    Tak til Peter Honoré for at stille sig til rådighed men sin viden og fortælleevne 
om Menigheden da Radio P4 Trekanten sendte live om Fredericia i �700tallet fra 
et telt på Landsoldatpladsen den 2. oktober kl. �5-�8. 
    Reformationsåret går på hæld, derfor en tak til reformationsudvalget, som bl.a. 
tilrettelagde indholdet i Reformationsgudstjenesten i kirken i januar og udarbej-
delsen af tesedøren til Rådhuspladsen. Udvalget bestod af Sabine Hofmeister, 
Folke Ejvang, Annelise Deleuran, Inge Møller og Rosa Engelbrecht med 
praktisk bistand.

        KIRKELIGE HANDLINGER
Bisættelser fra Reformert Kirke Fredericia
Fredag d. 4. august, Niels Bjørn Pelsen Sørensen.
Onsdag d. 27. september, Gerda Jepsen.
    Apostlen Paulus skriver i Romerbrevet �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.”

Barnedåb 
Lørdag den 23. september blev 
Adda Durmus Honoré Nielsen, 
datter af Michelle Honoré Johan-
sen og Dennis Durmus Nielsen, 
Hellerup, døbt af pastor Sabine 
Hofmeister, i Reformert Kirke i 
København.
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Det perfekte menneske!
Findes det? Hvordan kommer det perfekte til udtryk? Er det en person, som lever 
op til alle forventninger?
    Som menneske er vores største forpligtelse måske at være her i et fællesskab. 
Vi vil i reglen gerne leve op til de forventninger, der stilles til os – vi udvikler os 
af dem. Men kun til en vis grad. Forventningerne, både dem vi møder privat, på 
arbejdspladsen, i debatter eller andre relationer – og ikke mindst de forventnin-
ger vi sætter op for os selv, kan nemt overstige vores formåen. Når vores tid og 
muligheder ikke kan honorere forventningerne, bliver vi opfattet som ”uperfekte”, 
især i andres øjne, men også i vores egenopfattelse. 
    At leve op til forventninger kræver stadige valg og beslutninger. Men hvilke 
valg skal vi træffe? Skal en far tage til fodbold med sønnen og glæde ham, eller 
få ryddet op, som han havde lovet konen? Skal han besøge en ensom kammerat, 
eller lave aftensmaden som han havde lovet?
    Skal en mor hente sit barn tidligt i børnehaven som lovet, eller arbejde lidt 
over, som chefen ønsker? Skal hun gå til et vigtigt aftenmøde, eller få bagt kage 
til klassefesten og hygget sig med familien?
    Små daglige eksempler på modsatrettede forventninger. Rigtig mange men-
nesker mødes med meget større dilemmaer. Vi kan ikke honorere dem til alles 
tilfredshed? Nogle bliver vrede og skuffede. En skuffelse, som langsomt kan over-
stige den positive opfattelse af en person. Vi oplever derved ikke mere personen 
som den perfekte partner, kammerat, kollega eller medlem af fællesskabet.
    Egentlig en dømmende, irrationel og uretfærdig reaktion. Vi leder efter ”det 
perfekte” hos vores medmennesker, men for mig at se er det en umulighed! Det 
perfekte menneske findes ikke, alene af den grund, at ingen har eller kan definere 
hvordan et sådant menneske skulle agere i en verden fuld af modsatrettede og 
skiftende krav. 
    Vi bør i stedet glæde os over at være i et fællesskab, hvor de fleste gør deres 
bedste for at vælge rigtigt i forventningsjunglen, og ikke bevidst sårer eller skader 
andre. Undtagelserne findes desværre også, men de bør ikke få lov at sætte dagsor-
denen for, hvordan vi imødekommer forventninger og træffer vores daglige valg.

                                                                               Venlig hilsen  Rosa Engelbrecht 

        LÆSERSPALTEN

        NYT MEDLEM
Alain F.E. Coutte, Brædstrup.
Vi byder hjertelig velkommen.
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         BOGKASSEN
”En ny tid”
Af: lda Jessen
Forlag: Gyldendal, 208 sider

lda Jessen, som er en virkelig dygtig forfatter, har skrevet en roman fra sin hjem-
egn og by, Thyregod. Romanens personer er fiktive, men omgivelserne er korrek-
te, og det giver læseren en særlig oplevelse, for det er spændende med en virkelig 
lokalitet, som man måske oven i købet har kendskab til.
    Romanen fortælles i en slags dagbogsform af Lilly Høy, en tidligere friskolelæ-
rer, nu lægekone. Den starter, da hendes mand gennem 22 år, distriktslæge Vigand 
Bagge, er kommet på sygehuset i Give for at dø, noget han selv som læge ved, 
men ikke har fortalt sin kone. Efterhånden, og navnlig efter at dr. Bagge er død, 
oprulles historien om deres mislykkede ægteskab. lkke mislykket udadtil, men ab-
solut indadtil. I små indirekte sætninger får vi indsigt i deres samliv, eller mangel 
på samme.
    Som læser føler man med Lilly Høy, da hun, efter sin mands død får at vide, at 
han ikke ønskede nogen begravelse, men selv i forvejen har ordnet alle aftaler om 
”sin sidste rejse” uden at have snakket med sin hustru om det. Som læser undrer 
man sig og føler med enken, for en begravelse er vel i bund og grund en begiven-
hed for de efterladte i deres sorg, men det har dr. Bagge ikke taget hensyn til.
    Da de for 22 år siden giftede sig, havde de kun kendt hinanden i 3 uger, og da 
de på det tidspunkt boede i hver sin by, og begge var tilflyttere, var det kun af 
omtale de vidste lidt, endda meget lidt om hinanden.
    Lilly Høy er en stærk kvinde, der formår at komme videre i sin tilværelse, men 
først efter at have gennemlevet en turbulent tid efter sin mands død.
    Romanen er meget læseværdig med sine skildringer af både menneskelig varme 
og kulde, men sådan kan lda Jessen skrive, fængslende, enkelt, og alligevel spæn-
dende.
                                                              Rigtig god læselyst - Herdis Frahm Honoré

         SÆT  X
Weekenden den 2.- 4. februar 2018 holder bestyrelsen af WCRC-Europe deres 
møde i København. Der bliver arrangeret mulighed for at fortælle om hinanden, at 
diskutere med hinanden og måske at fejre gudstjeneste sammen.
Onsdag den 7. februar 2018 viser Rosa Engelbrecht ”lysbilleder” fra årets gang 
20�7 i menigheden.



�4

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.



�5

        KALENDEREN

Deadline for indlæg til næste nummer er den 11. jabuar 2018!

Vi har modtaget fra: L.B.N. 400 kr., K.D.H.�00 kr., I.M.L. 240kr. Tusind tak!

        BIDRAG TIL BLADET

Gudstjenester
November
Søndag   d. 5. kl. �0.00    Forstanderskabet. Læseprædiken.
Søndag   d. �9. kl. �0.00    Sabine Hofmeister. Indsættelse af forstandere. Nadver.  
                                             Træplantning i Skolegården. Se i bladet.
December
Søndag   d. 3. kl. �6.00    �. søndag i advent. Sabine Hofmeister. Se i bladet.
Søndag   d. �0. kl. �2.00    2. søndag i advent. Guldbryllup.
Søndag   d. �7. kl. �0.00    3. søndag i advent. Sabine Hofmeister/ Axel Bargheer.          
                                             Nadver. Se i bladet.
Søndag   d. 24. kl. �5.00    Juleaften/4. søndag i advent. Sabine Hofmeister.
Tirsdag   d. 26. kl. �0.00    2. Juledag. Sabine Hofmeister.
Januar
Søndag   d. 7. kl. �0.00    Sabine Hofmeister. Godt Nytår. Se i bladet.
Søndag   d. 2�. kl. �0.00    Sabine Hofmeister. Nadver.

Sammenkomster
November
Onsdag   d. �. kl. �4.30    Eftermiddagsmøde. ”�5�7-mere end Reformation” v/             
                                            Sabine Hofmeister. Se i bladet.
Onsdag   d. 8. kl. �9.00    Bibelværksted ”Reformerte bekendelser”. Se i bladet.
Onsdag   d. �5. kl. �9.00    Bibelværksted ”Reformerte bekendelser”.
Torsdag   d. �6.  kl. �9.30    Gospelkoncert. Se i bladet.
Søndag   d. �9. kl. ��.�5    ”Zwingli-egen” plantes. Se i bladet.
Onsdag   d. 22. kl. �9.00    Bibelværksted ”Reformerte bekendelser”.
Onsdag   d. 29. kl. �9.00    Bibelværksted ”Reformerte bekendelser”.
December
Lørdag-søndag d. 2./3. kl. ��-�7 ”Jul i Den gamle Skole”. Se i bladet.
Tirsdag   d. 5. kl. �9.30 Julekoncert m/ Lyngsodde-kor. Se i bladet.
Onsdag   d. 6. kl. �3.00 Eftermiddagsmøde. Julefrokost. Se i bladet.
Mandag  d.��.    kl. �9.00 til 20.30 De Ni læsninger - julegospel fra Sct. Michaelis               
                                          Kirke. Se i bladet.
Januar
Onsdag d. 3.     kl. �4.30    Eftermiddagsmøde. ”Et nyt år er begyndt”.
Søndag d. 7.     kl. ��.00   ”Godt Nytår” efter gudstjenesten. Se i bladet.
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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
Peter Honoré, Lunavænget 2
7000 Fredericia, tlf. 7592 8368
tomme-pierre@mail.tele.dk
                                                               
Kirkeudvalg
Annette Dahl Holm
Havepladsvej �79
7000 Fredericia. Mobil: 2445 49�2
dahlholm58@gmail.com
 
Annie Devantier Lauritzen 
Indre Ringvej �87 �. tv. 
7000 Fredericia, tlf. 3�38 4900
anniegeert@live.dk

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

Jan Christensen
Vandværksvej 20, 7080 Børkop
Tlf.: 402394�8. 
Mail: jamachr@gmail.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. Mail: engelbrecht@c.dk

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 
Tove Sminge Møller, Sauersvej �
7000 Fredericia. Tlf.: 2� 40 �4 �7 
jomotomo@post�0.tele.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!


