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PRÆSTENS ORD



(1. Korintherbrev 3, 11)

”For ingen kan lægge en anden grundvold end den, der er lagt, Jesus Kristus.”
Hvad betyder det at være kristen? – dette spørgsmål drøftede vi forleden i konfirmandundervisningen. Og samme spørgsmål stillede vi den efterfølgende søndag
under gudstjenesten. Hvad menes der med at være kristen? At jeg går i kirke om
søndagen? At jeg overholder De 10 Bud? At jeg hverken drikker, ryger eller danser og altid overholder hastighedsbegrænsningen? At jeg - bogstaveligt talt - tror
på alt, hvad der står i Bibelen?At jeg ikke har sex før ægteskabet, eller kun dyrker
den med kondom? … listen kunne fortsættes. Dette, ved første blik så enkle
spørgsmål, viser sig ved nærmere eftertanke slet ikke at være så nemt at besvare.
Sikkert, jeg kunne beskrive hvad der, for mig, hører til det at være kristen, men at
beskrive, hvad det afgørende er, er dog sværere.
Fra tid til anden ser jeg lidt misundeligt på den der, som et skud fra en pistol,
kan besvare spørgsmålet, men så efterlades jeg også for det meste med en mærkelig fornemmelse i maven. I det hele taget bliver jeg skeptisk, når nogen kan besvare vigtige spørgsmål i livet i et splitsekund, som skud fra en pistol. For, desværre
er det at skyde med våben, for nogen ikke langt fra at skyde med ord. Jeg tænker
på den religiøse fanatisme, som findes i verden, den kristne, den muslimske, den
ateistiske. Her bliver jeg angst, når jeg ser, hvordan vi behandler mennesker, der
tror og tænker anderledes. Og tanken strejfer mig - pas på: faren er stor for, at vores forestilling om Gud forveksles med Gud selv. Faren er stor, for at vi forveksler
den måde vi lever og tror på med den sande tro og det sande liv.
Der findes så mange forskellige trosretninger, læremeninger og livsmodeller,
at tanken må være tilladt; mon deres eneste berettigelse er at bortlede os fra det
egentlige?
Apostlen Paulus befandt sig i en lignende situation, da han skrev sit første brev
til menigheden i Korinth. (Mange af menighedens medlemmer var svage i troen
og derfor glade for at kunne være medløbere, andre derimod kendte til svarene,
nærmest inden spørgsmålet overhovedet blev stillet. Nogle var tilhængere af det
ene parti, nogle af det andet.) Til alle dem – og til os - i Korinth - eller i Fredericia,
eller hvor som helst, skriver apostlen: ”I, som slås om, hvilken kristen lære nu er
den rigtige, hvilken apostel, man bør følge, hvem den bedste præst nu er, hvilken
menighed, man skal tilslutte sig fordi dér – og kun dér – bliver troen prædiket og
levet sandt (dvs. der, hvor man holder det for sandt, som jeg selv synes er rigtigt),
besind jer på det væsentlige!”
Ligegyldigt om det var Apollos (sandsynligvis en konkurrent i det kristne
landskab ved Korinth) eller Paulus, den nærmeste menighed eller den tre gader
længere henne, eller den uden for volden, lige meget -om det var den reformerte
eller lutherske eller katolske eller en frikirke -, jeg ville tilføje, glem i jeres søgen
og leden ikke, glem i alle jeres stridigheder ikke: ”Ingen kan lægge en anden
grundvold end den, der er lagt, Jesus Kristus”.
Dvs. ved alt, hvad der siges om den kristne tro og det kristne liv, må der spør-

ges, taler vi her om Kristus som troens grund? Måske på en måde, jeg ikke selv
bryder mig om, måske med andre accenter og hovedpunkter – men dog klart og
tydeligt: Kristus som grund? Eller bliver noget andet gjort til grundlag?
Vi får kun Kristus formidlet gennem Det Gamle og Det Nye Testamente og
2000 års kristendom. Vi har brug for at fortolke, at tyde troens grund igen og
igen, at udlægge den her og nu. Og dette her og nu er lige så talrigt som der findes
mennesker, som dengang levede her og der og som nu lever her og der. Mangfoldigheden, som afgør det at være kristen – dengang i Korinth og i dag i Fredericia
– kan vi ikke skippe til fordel for en enkelt lære eller en enkelt måde at leve og tro
på. Ja, jeg ville oven i købet sige: når nogen konstaterer, at han eller hun kender
til den eneste sande måde at være kristen på, så kan vi være sikre på: Grunden er
ikke Kristus, men derimod en menneskelig grund.
Pastor Sabine Hofmeister

MENIGHEDSFORSAMLING

MENIGHEDSFORSAMLING
Hermed indkaldes der til menighedsforsamling for menighedens
medlemmer i henhold til vedtægternes §3
i Skolen søndag den 29. april kl. 11.15. Efter gudstjenesten.
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Præstens beretning
5. Fremlæggelse af årsresultat 2017 til godkendelse
6. Fremlæggelse af budget 2018 til godkendelse
7. Fremlæggelse af vedtægtsændringer til godkendelse
8. Evt. indkomne forslag
9. Valg til forstanderskabet: 3 skal vælges
9a. På valg er: Jan Christensen, villig til genvalg
Peter Honoré, villig til genvalg
Et medlem yderligere skal vælges
9b. Valg af 2 suppleanter til forstanderskabet
10. Valg til bilagskontrollant. På valg er:
Jens-Martin Mortensen, villig til genvalg
11. Valg til Ligningskommissionen. På valg er:
Line Honoré, villig til genvalg
12. Eventuelt
Stemmeret ved valg kræver personligt fremmøde.
Evt. forslag skal være formanden i hænde senest 5 dage før menighedsforsamlingen.
Menigheden byder efterfølgende på spisning.


BAKSPEJLET
Zwingli-Egen blev plantet

Søndag den 19. november, efter
gudstjenesten, deltog de mange
kirkegængere i plantningen af
det nye træ i skolegården.
Alle brugte skovlen for at
lægge jord omkring træet, inden
man samledes til et hyggeligt
efterårsmåltid. Hovedingredienserne var græskar, med opskrifter
fra Zwinglis tid (næsten).
Det gamle kastanjetræs alder
var gentagende gange til debat.

Dette nye egetræs plantedato bliver dokumenteret af et messingskilt med oplysning om dato og anledning for plantningen, sponsoreret af Anders Engelbrecht.
Skiltet bliver monteret på den bænk, som senere bliver sat omkring træet.

Jul i den gamle Skolegård

Den 1. weekend i december var første gang vi i menigheden prøvede at arrangere
”Julemarked i den gamle Skolegård”. Det blev to rigtig gode dage, hvor der blev
solgt juletræer og grønt, lotteri, gaveartikler og grillpølser.
Cafeen i de gamle lokaler, hvor der blev solgt blandt andet æbleskiver, gløgg,
kaffe, kage vin og vand, blev pænt besøgt. Mange sad længe og hyggede sig til
den stille julemusik og levende lys.
Rigtig mange gjorde et stort arbejde med at skaffe og levere juletræer, returnere de tiloversblevne, sætte pavilloner og lyskæder i massevis op i skolegården,
og holde ild i bålfadene. Andre grillede pølserne, eller stod for salg, servering og
opvask i cafeen. Et andet hold passede salgsboderne i gården.
Ikke mindst fik mange besøgende en god snak med hinanden og dem som passede boderne. Til den afsluttende gudstjeneste om søndagen kl. 16 mødte mange
både kendte og nye ansigter.
Hele arrangementet gav et overskud, som er stort nok til at vi satser på at gentage det her i 2018 og gerne også i jubilæumsåret 2019. Det vil sikkert vise sig at
endnu flere finder vej til julemarkedet de kommende år. Overskuddet bliver indsat
på vores nyoprettede jubilæumskonto.
Sluttelig en kæmpe tak til alle som med arbejdskraft og besøg i dagene støttede
op om projektet.


Koncerter i kirken 2017

Hele tre koncerter trak i juletiden virkelig mange mennesker til kirken. Ud over
den traditionelle julekoncert med Lyngsoddekoret, blev der også afviklet to gospelkoncerter. Menigheden fik tilbudt en koncert af Fredericia Gospel Service,
som hvert år øver sig i Lyng Kirke. Derudover låner Michaelis Kirke vores kirke
til visse lejligheder. Deres traditionelle ”De ni læsninger, med gospelsang” blev
afviklet i Reformerte Kirke, som denne aften var så fyldt, at rummene bag forhængene ved indgangen også blev taget i brug.

AKTIVITETER
Økumenisk gudstjeneste

Søndag den 4. februar 2018 i Christiansfeld
Der inviteres hjerteligt til fælles gudstjeneste, denne søndag i Brødremenigheden
i Christiansfeld. Der indledes med kaffe, honningkage og præsentation af Brødremenigheden kl. 16.00 i den lille sal, inden gudstjenesten fejres kl. 17.00 i kirken.
Vi vil gerne etablere en tradition for økumeniske gudstjenester i Haderslev Stift
i forlængelse af den første, som fandt sted i februar 2017 i anledning af reformationsåret, og som i alle deltagende kirkesamfund blev oplevet som en glæde. Den
3. februar 2019 vil Den Reformerte Kirke i Fredericia gerne være vært. Det vil da
blive optakten til fejringen af 300-året for, at menigheden blev inviteret til byen.

Menighedsliv 2017 - i ord og billeder

Onsdag den 7. februar kl. 14.30 v/Eftermiddagsmødet
Året 2017 var på mange måder et meget aktivt og spændende år i vores menighed.
Reformationsåret gav mange muligheder for givende oplevelser både i og udenfor
menigheden. Men mange andre aktiviteter blev gennemført i årets løb. Nogle som
engangsoplevelser, andre bliver stående for eftertiden.
Denne onsdag viser Rosa Engelbrecht en ”lysbillede” kavalkade over de mange
fine begivenheder.

Salmegudstjeneste over ”100 salmer”

Søndag den 4. marts kl. 10.00 i Reformert Kirke
”Der efterspørges og skrives i disse år salmer i stort tal, for salmer kan på bedste
vis sætte nye ord på gamle sandheder og være med til at åbne både evangelium og
kirkedør for nutidsmennesker”, sådan indledes et nyt tillæg til salmebogen.
Takket være ”Tove Bjørnshauges Fond” kunne menigheden erhverve et helt sæt
af de ”100 salmer”. For at blive fortrolige med de nye salmer og melodier, inviteres denne søndag til en særlig salmesangsgudstjeneste. Organisten Martin Djursaa
vil hjælpe os sagkyndigt på vej.
Alle er velkomne. Forstanderskabet


Mellem Himmel og Jord

Onsdag den 7.marts kl. 14.30 v/ Eftermiddagsmødet
Sognepræst ved Garnisonskirken i København, Claus Oldenburg, broder til den
reformerte teolog Merete Nielsen (forfatter til bl.a. bogen om Johannes Calvin), udgav tilbage i året 2014: ”Mellem Himmel og Jord, Bibelhistorier for store og små”.
Forfatteren tager sig al den frihed, han behøver, og fortæller Den store Historie,
altså bibelhistorien, som én lang sammenhængende beretning. Levende, engageret
og morsomt. Historien fortælles som et ægte plot mellem Den Almægtige og Hans
Modstander i kampen om mennesket og verden.
Denne eftermiddag læses der udpluk af dette fornøjelige værk.
Alle er velkommen

Hvor ORDET skaber rum

Onsdag den 4. april kl. 14.30 v/ Eftermiddagsmødet
Kirkerum i evangelisk-reformert tradition.
Ved dette ”Eftermiddagsmødet” viser pastor Sabine Hofmeister billeder af kirkerum, der afspejler den evangelisk-reformerte billedforståelse, som er formuleret
i det 2. Bud: ”Du må ikke lave dig noget gudebillede i form af noget som helst
oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden. Du må ikke tilbede
dem eller dyrke dem”.
Dette såkaldte ”billedforbud”, mener hverken den absolutte fraværelse af billeder og heller ikke en generel afvisning af billeder. Og følges dette bud konsekvent i kirkerummet, siger det heller ikke noget om menighedens forhold eller
ikke-forhold til kunst og æstetik. Det modsatte er sagen og derfor stilles der denne
eftermiddag spørgsmålet, hvordan takler vi billeder og rum og hvad betyder det
for vores evangelisk-reformerte protestantisme.
Hjertelig velkommen

Præsentationsgudstjeneste
Søndag den 18. marts kl. 10.00

Det vil glæde os at præsentere vores
konfirmand 2018, Marie Mortensen.
Mange har allerede hilst på hende
og oplevet hendes medvirken ved
gudstjenester. Denne søndag inviteres
menighedens medlemmer til Maries
fremvisning af, hvad hun har lært i løbet af året. Marie holder gudstjenesten
sammen med præsten.


Storebror Kaare hælder vand i dåbsfadet til
Maries dåb den 30. april 2006.

Alle inviteres også hjerteligt til konfirmationsgudstjenesten for Marie, palmesøndag den 25. marts kl. 10.
Venlig hilsen Forstanderskabet

Synode

Der inviteres til synode for de reformerte menigheder i Danmark. Synoden finder
sted hvert andet år, en weekend, enten i april eller maj, i år i København. Selve
synodemødet, med foredrag, finder sted om lørdagen fra kl. 14.00 til ca.18.30.
Der bydes på aftensmad.
Om søndagen fejres fælles reformert gudstjeneste kl. 11.00 i Reformert Kirke,
Gothersgade 111, København K.
Hold venligst øje med kalenderen på www.reformert.dk/fredericia .
Forstanderskabet

SÆT X
Onsdag den 2. maj fra kl. 10.30. Udflugt v/ Eftermiddagsmødet.

NYT OM NAVNE
Vores konfirmand i 2018 præsenterer sig herunder.
Jeg hedder Marie Mortensen. Jeg går til konfirmationsundervisning her i den Reformerte Kirke. Jeg skal konfirmeres her til marts.
Jeg startede med konfirmationsundervisningen lidt efter efterårsferien. Jeg går
til præst her fordi mine to ældre søskende også gik til konfirmationsundervisning
her, så det var oplagt at jeg også skulle.
Da jeg skulle starte havde jeg forventet at der skulle være en til konfirmand,
men sådan blev det ikke. Men så blev det i stedet afslappet og koncentreret undervisning. Som foreløbig går godt.

TAK
En stor tak til alle for uvurderlig hjælp, arbejdsindsats og sponsorering i forbindelse med gennemførelsen af ”Jul i den gamle Skolegård. Tak også til Inge-Lise
Hermann, som endnu engang havde påtaget sig at købe julegaverne til børnene i
kirken, og tak til de familier og venner, som selv medbragte gaverne eller skænkede beløb til indkøb.
Jaques Spindler sponsorerede og leverede det kæmpeflotte juletræ til kirken,
stor tak for det, og til hele holdet som pyntede træet. Der skal også sendes en stor
tak til alle jer, som år efter år bidrager til eftermiddagsmødets julefrokost med
lækre retter, og til Karin Ejvang og Søs Honoré for deres altid store engagement
med fx borddækning og andre praktiske, vigtige opgaver ved arrangementerne.



KIRKELIGE HANDLINGER
Bisættelser fra Reformert Kirke Fredericia
Lørdag den 9. december 2017 blev Pierre Honoré,
Assens, bisat fra Reformert Kirke, Fredericia.
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.”

HISTORISK NYT
Jubilæumsåret 2019

Næste år, den 29. september, er 300-årsdagen for de reformertes ankomst til
Fredericia. I denne forbindelse har forstanderskabet i eftersommeren 2017 nedsat
et jubilæumsudvalg. Derudover er der i begyndelsen af 2017 rettet henvendelse
til kongehuset om invitation til Dronningen. Blandt de tiltag som er i gang nu,
er arbejdet med anskaffelse af midler til fremstilling af nyt kirkesølv. I øjeblikket er
valget af kunstner til opgaven ved at være på plads. Næste skridt bliver ansøgning af
fondsmidler. Kongehuset har på forhånd givet tilsagn om støtte, men der skal mere til.
Som en optakt til jubilæumsåret vil Haderslev Stift arbejde på at afholde den
årlige økumeniske gudstjeneste i Reformert Kirke den 3. februar 2019. Få andre
planer for markeringen er også i støbeskeen, og flere kommer til. Forstanderskabet glæder sig til en festlig markering af Den Reformerte Menigheds 300-års
fødselsdag. Der er nu oprettet en jubilæumskonto som evt. overskud og bidrag
bliver indsat på.

Zwingliåret 2019

Dette år bliver også 500 året for ” den zwinglianske reformations” begyndelse. I
1519 sluttede Zwingli sig til Luthers reformtanker, men brød dog med ham 10 år
senere. Året vil blive markeret på forskellig vis på verdensplan.

CD med fotos af reformerte familier

Fra Det Danske Huguenotsamfund har vi købt nogle CD-rom med 180 billeder,
samt nogletekster om gamle reformerte slægter.
Der findes omtale og fotos af 36 slægter, både navne vi kender fra Fredericia og
andre, som vi mest har hørt om fra København.
CD-en kan købes hos forstanderne for kun 30 kr, hvoraf de 10 kr. går til Det
Danske Huguenotsamfund.


DE KORTE
WCRC-Europe

Som nævnt i sidste blad afholder bestyrelsen for WCRC-Europe møde i København i weekenden den 2.-4. februar. Der vil være mulighed for at hilse på og
diskutere med repræsentanterne for de reformerte kirker i Europa. Mødet afholdes
i Den Tysk-reformerte Kirkes menighedslokaler, Gothersgade 109, København K.
Hold venligst øje med kalenderen på www.reformert.dk/fredericia .

BOGKASSEN
”Haabet”

af Mich Vraa
Forlag: Lindhardt og Ringhof, 416 sider, udgivet 2016
Roman om Dansk Vestindien og negerslaveri.
Som der står i en anmeldelse på bagsiden af bogen: ”En barsk, smuk og medrivende roman, der antænder både fantasi, medfølelse og indignation”. - og det er
så rigtigt. Det er en god og godt skrevet roman om et sort kapitel i dansk historie,
hvor både kongehuset, bl. a. Christian den Sjette, og mange fremtrædende personer i det danske samfund, i en lang årrække tjente formuer på at sejle negerslaver
fra Afrika til Vestindiens sukkerplantager, hvor de måtte slide og slæbe til de
døde af sult, straffe eller sygdomme.
Romanens handling samler sig om skibsrederen Anton Frederiksen, som ejer
skibet ”Haabet”, hans datter Maria, og den unge professor Eide. Anton Frederiksen og datteren bliver, da Maria er 15 år, tvunget til at sejle med til Afrika efter
slaver til Sct. Thomas i Vestindien. Samtidig med at vi følger dem, hører vi om
den unge professor Eide, der er kommet til øen for at skrive om det meget negative ved slaveriet, som stadig finder sted mange år efter at det er blevet forbudt.
Historien strækker sig over godt 30 år, hvor vi følger flere af personerne,
navnlig Maria, som er en stærk teenager, og senere en stærk kvinde. Vi følger
hende fra hun bliver født til hun er ca. 35 år, og man må vist betragte hende som
omdrejningspunktet i bogen. Romanen gør et stærkt indtryk på sin læser ved at
fortælle en sand historie, som vi kender meget lidt til. En historie om handel med
mennesker, en ting, som desværre finder sted den dag i dag i andre dele af verden.
Rigtig god læselyst - Herdis Frahm Honoré



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
Februar
Søndag d. 4. kl. 10.00 Sabine Hofmeister.
Søndag d. 4. kl. 16.00 Økumenisk gudstjeneste. Christiansfeld. Se i bladet.
Søndag d. 18. kl. 10.00 Jørgen Juul Petersen. Kirkekaffe.
Marts
Søndag d. 4.

kl. 10.00

Sabine Hofmeister. Salmesangsgudstjeneste.
”100 salmer”. Se i bladet.
Søndag d. 18. kl. 10.00 Præsentationsgudstjeneste. Se i bladet.
Søndag d. 25. kl. 10.00 Palmesøndag. Konfirmation. Nadver. Reception.
Fredag d. 30. kl. 10.00 Langfredag. Sabine Hofmeister. Nadver.

April
Søndag d. 1. kl. 10.00 Påskedag. Sabine Hofmeister.
Søndag d. 15. kl. 10.00 Sabine Hofmeister. Kirkekaffe.
Søndag d. 29. kl. 10.00 Sabine Hofmeister. Nadver. Menighedsforsamling.
Se i bladet.

Sammenkomster
Februar
Onsdag d. 7.

kl. 14.30

Marts
Onsdag d. 7.

Eftermiddagsmøde. ” Menighedsliv 2017 i ord og
billeder” m/ Rosa Engelbrecht. Se i bladet.

kl. 14.30

April
Onsdag d. 4.

Eftermiddagsmøde. ”Mellem Himmel og Jord”
m/Sabine Hofmeister. Se i bladet.

kl. 14.30

Søndag d. 29.

Eftermiddagsmøde. ”Hvor ORDET skaber rum”
m/ Sabine Hofmeister. Se i bladet.
kl. 11.15 Menighedsforsamling. Se i bladet.

BIDRAG TIL BLADET
Vi har modtaget fra: L.B.N. 200 kr., I.F.C.100 kr., I..L. 200 kr. B.B.J. 100 kr.,
H.+P. H. 400 kr., A.B. 300 kr., S.H.S. 200 kr. Tusind tak - det glæder os meget!

Deadline for indlæg til næste nummer er den 11. april 2018!
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Menighedens adresser:
Kirke og Skole
Dronningensgade 87, 7000 Fredericia
tlf. 7592 7297. Bank: Nordea,
Reg.: nr. 2440 kontonr.: 43889 58486
MobilePay 40025.
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
Kirkeudvalg
Annette Dahl Holm
Havepladsvej 179
7000 Fredericia. Mobil: 2445 4912
dahlholm58@gmail.com
Annie Devantier Lauritzen
Indre Ringvej 187 1. tv.
7000 Fredericia, tlf. 3138 4900
anniegeert@live.dk
Ejendomsudvalg
Peter Honoré Marcussen
Olafsvej 6, 7000 Fredericia
Tlf. 2033 8021
Jan Christensen
Vandværksvej 20, 7080 Børkop
Tlf.: 40239418.
jamachr@gmail.com
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Økonomi
Kasserer og løn
Jørgen Honoré Møller, Sauersvej 1,
7000 Fredericia, mobiltlf. 4037 2261
jomotomo@post10.tele.dk
Skat
Rosa Engelbrecht, Gefionsvej 16,
7000 Fredericia tlf.:7591 1922.
engelbrecht@c.dk
Menighedskartotek
Annelise Deleuran Petersen
Dalsvinget 27, 7000 Fredericia
Tlf.: 7594 1218
a.deleuran.p@outlook.com
Ministerialbogsfører
Kristina Devantier, Højstrupvej 142
2700 Brønshøj, tlf. 5133 9084
k.devantier@reformert.dk
Repræsentant v/ Det Danske
Bibelselskabs Stiftsudvalg
Tove Sminge Møller, Sauersvej 1
7000 Fredericia. Tlf.: 21 40 14 17
jomotomo@post10.tele.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!

