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Maries konfirmationsdag med forstandere og familie. Foto: Jørgen Honoré Møller
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         PRÆSTENS ORD                                                  (Johannesevangeliet 5,39)
)

”I undersøger Skrifterne fordi I tror at I får evigt liv gennem dem, og 
Skrifterne fortæller jo om mig”.             
 ”Syndens betaling er døden, men Guds gave er det evige liv i Jesus Kristus. 
- Bibelen – Guds ord!”, sådan kan der læses på Berliner Skriftmissions plakater 
i Berlins U-baner. Den, der ønsker evigt liv, der søger efter pålideligt hold i livet 
og holdbare værdier, må altså læse i Bibelen, den Hellige Skrift. Det er budska-
bet! Men ikke alene Bibelen er en Hellig Skrift, for både jødedom, kristendom og 
islam kaldes for bog-religioner, for alle tre påberåber sig på hellige skrifter.
    Hvor vigtigt de hellige skrifter, de 5 Mosebøger, er for jødedommen, under-
streger Jesus i monologen, som vores bibelvers stammer fra. Monologen er en del 
af en hidsig diskussion mellem Jesus og hans modstandere. Disse havde stillet 
spørgsmålstegn ved hans troværdighed og fuldmagt. ”Slå op hos Moses”, svarer 
han dem, ”han skrev om mig”. Det er Jesus legitimering.
    Ethvert muslimsk barn kan give oplysning om Koranen, også hvis barnet ikke 
har besøgt koranskolen. Og for os kristne er Bibelen med Det Gamle og Det Nye 
Testamente grundlaget for vores tro. Den, der vil vide noget om de andre religio-
ners tro, om det nu er af intellektuel interesse eller fordi man søger orientering 
for sit liv, må beskæftige sig med deres Hellige Skrift. Og den, der allerede hører 
til, burde igen og igen, helst dagligt, læse deri. Men: det er ikke nok kun at læse! 
At kende til ordlyden rækker ikke til at vinde evigt, altså varigt opfyldt liv. Dette 
”Alene Skriften” som reformatorerne pegede på, betyder nemlig ikke, at man skal 
forstå Bibelen ordret i en fundamentalistisk forståelse. I stedet skal man spørge 
efter: Hvad står der bag ordene? Til hvilken tid og under hvilke forhold opstod 
teksten? Og så: Hvad betyder Guds ord i dag? Hvad har det at sige i vores livs-
situation?
    Det betyder for os, at følge Jesus eksempel og at spørge efter: Hvad bevæger 
de mennesker omkring mig? Hvilken sorg og nød, hvilke spørgsmål har de? Hvad 
har de brug for i deres liv og for deres liv? 
    Jesus Kristus er for os kristne Guds levendegjorte ord, Skriftens midte. Men 
det, som er vigtigt for alle ved læsningen af den pågældende hellige skrift, - hvor-
med den nemlig tjener menneskene til livet og ikke bliver instrumentaliseret, altså 
misbrugt til falske formål, - siger Koranen ligesom Jesus: ”I skriftens folk! Kom 
lad os enes om et ord, som er fælles for os og jer. At vi tjener Gud alene, at vi ikke 
sætter noget andet ved Hans side, og at ingen af os tager andre til herrer foruden 
Gud” (Sure 3,64).
                                                                                           Pastor Sabine Hofmeister

Th. Et lille udsnit af gaven: ”�00 Salmer”, som blev festlig markeret søndag den 4. marts.



3

         MENIGHEDSFORSAMLING
MENIGHEDSFORSAMLING 

HUSK indkaldelsen til menighedsforsamlingen for medlemmer 
i henhold til vedtægternes §3

i Skolen søndag den 29. april kl. ��.�5. Efter gudstjenesten.
Dagsorden ifølge sidste blad. Kan evt. læses på: www.reformert.dk

Hvis tiden tillader, vises en billedserie over ”Årets gang i Menigheden 2017”.

Nye vedtægter
I forbindelse med udarbejdelse af nye vedtægter, som har været et krav fra SKAT 
for, at menighedens medlemmer fortsat kan få fradrag for bidrag på selvangivel-
sen, har forstanderskabet nedsat et udvalg bestående af Sabine Hofmeister, Rosa 
Engelbrecht og Jørgen Honoré Møller. 
    Udvalget har – med slutbistand fra en advokat – udarbejdet nye vedtægter.  
Disse er forelagt forstanderskabet, der har godkendt dem. Vedtægterne, som er 
vedlagt denne udgave af kirkebladet til orientering, forelægges herefter til god-
kendelse på den kommende menighedsforsamling den 29. april.

EKSTRAORDINÆR MENIGHEDSFORSAMLING
Da vedtægtsændringer kræver behandling på to på hinanden følgende 

menighedsforsamlinger, indkaldes til møde:
Mandag aften den 28. maj kl. 19. 00 i Skolen

 

Menigheden er vært ved en kop kaffe.

Dagsorden
�. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Anden behandling af vedtægtsændringer
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         AKTIVITETER
Menighedsforsamling
Mandag den 28. maj kl. 19.00 i Skolen.
De nye vedtægter skal færdigbehandles. Derefter skal de sendes til godkendelse 
og underskrift af Hendes Majestæt Dronning Margrethe. De største ændringer 
i forhold til tidligere vedtægter er den nye nuværende  §3, Formålsparagraffen, 
som, sammen med §��, Opløsningsbeslutning, er et nyt krav fra SKAT til reli-
giøse og velgørende institutioner, for at vi som bidragydere kan få fradrag for 
indbetalte beløb i den personlige indkomst. Der stilles også krav til ordlyden i 
§��, for at denne kan godkendes.  

Udflugt v/ Eftermiddagsmøde
Onsdag den 2. maj. Mødetid er kl. 10.30 i Reformert Skole.                       
Traditionen tro tager medlemmerne ved Eftermiddagsmødet og andre interesse-
rede på udflugt i det sene forår. I år bliver vi indenfor de gamle provstigrænser. Vi 
besøger Skærup Zoo og kan stifte personligt bekendtskab med blandt andre nyan-
skaffelserne, ”De grimme fugle”, og alle de andre dyr i denne private zoologiske 
have. Efter picnic, som Sabine skaffer, på matriklen går turen videre til Brejning 
Kirke. Her venter os en rundvisning. Dagen afsluttes med eftermiddagskaffe i Jan 
og Marianne Christensens smukke have ned til Vejle Fjord.
   Der afregnes direkte. Vi kører i private biler. Tilmelding skal ske til:
Karin Ejvang, tlf: 4129 3144 eller Søs Honoré, tlf: 2227 8440, senest søndag 
den 29. april 2018. 
                                                                                                        Alle er velkomne

Grillaften i skolegården
Fredag den 15. juni kl. 17.00
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.                                      Alle er velkomne
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Afskedsreception
Søndag den 24. juni. 
Denne dag spiller vores organist Poul Deleuran for sidste gang til en af vores 
gudstjenester i kirken.
    Det skal ikke foregå ubemærket!  Utroligt meget må vi takke Poul og hans 
kone Anni for. I mange år har de på vidunderlig vis beriget vores menighed musi-
kalsk, både til gudstjenester i kirken og sammenkomster i skolen. 
    Denne søndag fejres med musik og salmesang under gudstjenesten og bagefter 
med noget godt til ganen, sange i dagens anledning og det ene eller andet vemo-
dige ”Øv”. 
    Alle er hjerteligt inviteret til gudstjenesten i Reformert Kirke og efterfølgende 
afskedsreception i Reformert Skole.  
                                                                                                       Forstanderskabet.

Sct. Michaelis Kirke
Som bekendt har Sct. Michaelis Kirke gennem hele vinteren arbejdet på en omfat-
tende restaurering af kirkens interiør. Det hele er gået planmæssigt, og de tager 
den fine kirke i brug til deres konfirmationssøndag den 29. april. Senere bliver 
kirken genindviet af Hendes Majestæt Dronning Margrethe.
    Det betyder også at deres lån af vores kirke til forskellige kirkelige handlinger 
slutter. Vi takker for et fint samarbejde og ønsker alt mulig held og lykke frem-
over med de restaurerede lokaler.

         DE KORTE
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Kærlighedens Ånd suser i det fri
Fredericia Kastel
2. pinsedag, mandag d. 21. maj kl.10.30
Medbring selv noget at sidde på. 
Ved vedvarende dårligt vejr flyttes gudstjenesten til Trinitatis Kirke.

    Arrangør: Sognene i Fredericia Provsti
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         KIRKELIGE HANDLINGER
Bisættelser fra Reformert Kirke Fredericia

Fredag d. �6. marts. Tidligere organist Marie-Louise 
Hviid Jensen, Kolding.
Lørdag den 3�. marts. Michael le Fevre Honoré, 
Aalborg.
    Apostlen Paulus skriver i Romerbrevet �4,�-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

Konfirmation
Palmesøndag, den 25. marts, 
Marie Mortensen, Fredericia.

Præsteordination
Pastor Sabine Hofmeister medvirkede ved
Simon Langeskov Jylovs ordination i 
Viborg Domkirke, fredag den 9. marts.

Menighedens 300 års jubilæum
Søndag den 29. september, næste år, fejrer vi i menigheden, at det er 300 år siden 
den danske konge inviterede en række huguenotfamilier til Fredericia. Og ikke 
mindst, at det er lykkedes for menigheden at bestå og udvikle sig som menighed, 
men også som en markant del af Fredericias historie.
    Som nævnt i sidste nummer er et af tiltagene i den forbindelse at anskaffe nyt 
kirkesølv. Forstanderskabet har, efter jubilæumsudvalgets indstilling, valgt sølv-
smed Lone Løvschal. Hun er født i �9�6. Uddannet hos Georg Jensen og har en 
mastergrad fra Royal College of Art, London.
    Lone Løvschal har en fin produktions- og udstillingsrække bag sig, men først 
og fremmest er hun valgt på grund af sin rene og klare organiske stil.
    Der er nu udsendt en lang række fondsansøgninger, som vi håber giver resul-
tater. Planen er, at det ikke skal være en udgift for menigheden, så vi satser på at 
skaffe alle midlerne fra fonde og en jubilæumsindsamling.
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         BOGKASSEN
”Kirstine”
Af: Lars Novrup Frederiksen
Forlag Hovedland, 599 sider

Man skal ikke lade sig skræmme af, at denne roman er på 599 sider, for den er for-
talt så fængslende, at man som læser bliver fanget ind i fortællingen og hele tiden 
har lyst til at læse meget mere.
    Romanen foregår i årene �2�5-�28� i kong Erik Klippings regeringstid, og 
handler om den unge Kirstine, der mod sin vilje kommer til Stubber Kloster 
ved sydsiden af Limfjorden, i nærheden af Vinderup, for at blive nonne og leve 
klosterlivet. Dengang var det en almindelig livsgerning for adelige og halvadelige 
piger, og der var mange klostre rundt omkring i landet, der var parate til at mod-
tage disse piger, og måske navnlig til den sum penge, der fulgte med.
    Gennem romanen får vi et godt indblik i både Danmarks historie, den katolske 
kirkes store magt dengang, og livet i et godt og veldrevet kloster, som Stubber 
Kloster. Hovedpersonen, Kirstine, kommer man til at holde af og kende så godt, at 
man husker hende senere.
    At kong Erik Klipping, både i den virkelige historie og i romanen, myrdes af 
sine egne, forstår man godt, for han var en utrolig dårlig konge, både som regent 
og som privat person. Der er heller ikke meget godt at sige om de ledende mænd 
i den katolske kirke. Man får indtryk af, at de mest tænkte på penge og verdslige 
ting, og man forstår godt, at Luthers, Zwinglis og Calvins tanker og protester langt 
senere fik så godt hold i Nordeuropas befolkninger, for allerede her i slutningen af
�200 årene, havde den katolske kirke fraveget sine egne kristne principper. Jeg 
tror, at forfatterens beskrivelse af livet i et kloster er tæt på det rigtige i den tid. I 
hvert fald bliver man meget optaget af de gode beskrivelser.
                                                              Rigtig god læselyst - Herdis Frahm Honore’

Lars Novrup Frederiksen er midt i 60-erne. Bogen her er hans 
debutroman. Som en vigtig forudsætning for romanen har Lars 
Novrup Frederiksen, der er bosiddende i Sevel, i nærheden af 
klosterruinen ved Stubber sø, beskæftiget sig med lokalhistorie 
i en årrække. Lars Novrup Frederiksen har brugt fem år på at 
researche og skrive bogen. Han begyndte, da finanskrisen var på 
sit højeste, som en som en slags adspredelse. Med 40 år i finans-
sektoren, med en baggrund som bankdirektør i bl.a. Grønland 
og København, blev krisen springbræt til begyndelsen på et nyt 
kapitel i den alsidige bankmands liv. Han beskriver også sig 
selv som blandt andet, Grønlandsfarer, kajaksejler, og i høj grad 
historieinteresseret.
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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 4. juli 2018!

Vi har modtaget fra: L.B.N. �00 kr., Tusind tak - det glæder os meget!

        BIDRAG TIL BLADET

Gudstjenester

April
Søndag   d. 22.  kl. ��.�5    Ref. Kirke København. Synodegudstjeneste. Nadver.
Søndag   d. 29. kl. �0.00    Sabine Hofmeister. Nadver. Menighedsforsamling.                
                                             Se i bladet.
Maj
Torsdag   d. �0. kl. �0.00    Kristi Himmelfart. Sabine Hofmeister.
Søndag   d. 20. kl. �0.00    Pinsedag. Sabine Hofmeister.
Mandag  d. 2�.  kl. �0.30    2. Pinsedag. Fællesgudstjeneste i Kastellet. Nadver.            
                                            Se i bladet. 
Juni
Søndag   d.�0.(!) kl. �0.00  Sabine Hofmeister. Barnedåb. Nadver.
Søndag   d. 24. kl. �0.00    Sabine Hofmeister. Afskedsreception. Se i bladet.
Juli
Søndag   d. 8. kl. �0.00    Pastor emeritus Jørgen Juul Petersen. 
Søndag   d. 22. kl. �0.00    Pastor emeritus Jørgen Juul Petersen. Kirkekaffe.

Sammenkomster

April
Lørdag   d. 2�. kl. �4.00    til ca. �8.30. Synode i København.                                             
                                            Se www.reformert.dk/fredericia .
Søndag   d. 29. kl. ��.�5    Menighedsforsamling. Se i bladet.
Maj
Onsdag   d. 2. kl.�0.30(!) Eftermiddagsmøde. Udflugt. Se i bladet.
Mandag  d. 28. kl. �9.00    Ekstraordinær menighedsforsamling. Se i bladet.
Juni
Onsdag   d. 6. kl. �4.30    Eftermiddagsmøde. ”På hellig mark. 
                                            At vandre som en pilgrim” m/ Sabine Hofmeister.
Fredag   d. 8. kl. �5.00    ”Gå Caminien” v/ Bibelvandring. Se i bladet.
Fredag   d. �5. kl. ��.00    Grillaften. Se i bladet.
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Menighedens adresser: 
Kirke og Skole                              
Dronningensgade 8�, �000 Fredericia 
tlf. �592 �29�. Bank: Nordea,
Reg.: nr. 2440 kontonr.: 43889 58486
MobilePay 40025.
http://reformertfredericia.dk 
 
Præst  
Sabine Hofmeister, Danmarksgade �2,2.  
�000 Fredericia, tlf. �592 055� 
s.hofmeister@reformert.dk  
Træffes så vidt det er muligt, 
i Skolen fredage fra kl. �0 til �2, 
også på tlf. �592 �29� 
 
Formand
Peter Honoré, Lunavænget 2
�000 Fredericia, tlf. �592 8368
tomme-pierre@mail.tele.dk
                                                               
Kirkeudvalg
Annette Dahl Holm
Havepladsvej ��9
�000 Fredericia. Mobil: 2445 49�2
dahlholm58@gmail.com
 
Annie Devantier Lauritzen 
Indre Ringvej �8� �. tv. 
�000 Fredericia, tlf. 3�38 4900
anniegeert@live.dk

Ejendomsudvalg 
Peter Honoré Marcussen
Olafsvej 6, �000 Fredericia
Tlf. 2033 802�

Jan Christensen
Vandværksvej 20, �080 Børkop
Tlf.: 402394�8. 
jamachr@gmail.com

Økonomi 
Kasserer og løn
Jørgen Honoré Møller, Sauersvej �,
�000 Fredericia, mobiltlf. 403� 226�
jomotomo@post�0.tele.dk

Skat 
Rosa Engelbrecht, Gefionsvej �6, 
�000 Fredericia tlf.:�59� �922. 
engelbrecht@c.dk

Menighedskartotek  
Annelise Deleuran Petersen
Dalsvinget 2�, �000 Fredericia 
Tlf.: �594 �2�8
a.deleuran.p@outlook.com

Ministerialbogsfører 
Kristina Devantier, Højstrupvej �42 
2�00 Brønshøj, tlf. 5�33 9084
k.devantier@reformert.dk 
 
Repræsentant v/ Det Danske 
Bibelselskabs Stiftsudvalg 
Tove Sminge Møller, Sauersvej �
�000 Fredericia. Tlf.: 2� 40 �4 �� 
jomotomo@post�0.tele.dk

Kirkebladsredaktion 
Rosa Engelbrecht, Gefionsvej �6
�000 Fredericia, tlf. �59� �922
engelbrecht@c.dk

Sabine Hofmeister
Herdis Frahm Honoré 
 
Kirkegården 
Al henvendelse om kirkegården rettes 
til: Peter Honoré, Lunavænget 2
�000 Fredericia, tlf. �592 8368
tomme-pierre@mail.tele.dk

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


