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         PRÆSTENS ORD                                                   (Lukasevangeliet �5,6)
)

”Og når han kommer hjem, kalder han sine venner og naboer sammen og 
siger til dem: Glæd jer med mig, for jeg har fundet det får, jeg havde mistet.” 
                                
Det er uretfærdigt. Altid får de særlig opmærksomhed, de der tillader sig afvigel-
ser, går deres egne veje. Dem beskæftiger man sig med, gør sig umage med. De 
andre må passe sig selv. Deres gode opførsel bliver derimod ikke belønnet. Ja, 
endnu værre: for de forvildede og tabte bliver der holdt sande glædesfester, når de 
først er blevet fundet igen og er kommet hjem. Hvem ser på dem, der aldrig gør 
oprør, ikke giver anledning til sorg? Det er uretfærdigt: Der er ikke forskel mel-
lem en hjord får og søskende til fortabte sønner.
   Sådan set er Guds efterfølgende kærlighed virkelig ingen fair play, når den sæt-
ter fokus på dem, der falder uden for rammerne. Sådan set kan man argumentere, 
når det gælder om at afskaffe solidariske fællesskaber. At det med tiden ikke beta-
ler sig altid at tage hensyn til dem, der ikke kan følge med, der koster for meget.
    Vores lignelse fra Lukasevangeliet ser anderledes på det. Nemlig, at den ene, 
uden de andre, ikke kan være god, de stærke uden de svage, de målsikre uden de 
orienteringsløse, de tilpassede uden de oprørske. Sikkert fordi begge sider hører 
til livet og fordi begge sider ganske ofte blander sig i ens eksistens. Ingen er kun 
succesfuld og ingen er kun svag. Ingen er kun synder og ingen kun retfærdig. 
Og begge er altid en del af noget større, om det nu er af en flok får, en familie, 
et fællesskab eller en anden verden. Og så længe behovene for dem, der lever 
sammen i de rum, er så forskellige og ubalancerede, så længe vil der findes Guds 
efterfølgende kærlighed. Siger i hvert fald vores lignelse – og inviterer os alle til 
at deltage, ikke mindst i livslysten.
                                                                                          Pastor Sabine Hofmeister
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Menighedsforsamlinger
Der har i år været afholdt to menighedsforsamlinger, henholdsvis den 29.04.20�8 
og den 28.05.20�8, hvorfra der nedenfor gives beslutningsreferater.

Referat fra 29.04.2018
Beretninger fra henholdsvis formanden og præsten, der begge berettede om, hvad 
der var sket siden sidste menighedsforsamling den 08.�0.20�7. Begge beretninger 
blev godkendt. 
    Årsregnskabet for 20�7 blev fremlagt og godkendt, ligesom budgettet for 20�8 
blev vedtaget. 
    Valg af forstandere: Jan Christensen og Peter Honoré blev genvalgt og Erik 
Deleuran Rand blev valgt som ny forstander. Desværre var der ingen emner til 
suppleanter til forstanderskabet. Der er i øjeblikket ingen suppleanter til forstan-
derskabet.
    Martin Mortensen blev genvalgt som billagskontrollant, og Line Honoré blev 
genvalgt til ligningskommissionen.
    Der har igennem længere tid været arbejdet med nye vedtægter, og et vedtægts-
forslag blev gennemgået og enstemmigt vedtaget. Vedtægterne skal vedtages 
igen på en ekstraordinær menighedsforsamling, der allerede var fastsat til den 
28.05.20�8.

Referat fra 28.05.2018
På den ekstraordinære menighedsforsamling blev vedtægterne gennemgået på ny 
og enstemmigt vedtaget. 
                                                                                 Jørgen Honoré Møller, referent
Synoden 2018,
blev afholdt i Reformert Kirke, København den 2�. - 22. april.
Sten Holmgaard Sørensen fra den Tyske Reformerte Menighed, fortalte om hø-
ringsmøder vedr. den nye lov for trossamfund uden for folkekirken, og hvad det 
betyder for de fire menigheder i Danmark.
    Persondataloven fortalte Sten også om, og kom med en række gode råd om, 
hvordan man skal forholde sig, når man behandler personoplysninger på vores 
medlemmer.
    Valg af moderator: Der var kampvalg mellem Axel Bargheer og Sabine Hof-
meister, 2 stemmer til begge. Hvorefter der blev omvalg, og Axel fik 3 stemmer 
og dermed valgt.
    Den Presbyterian Churh of Ghana København søger om optagelse i Synoden.
Dernæst foredrag af Kwame Danquah om kristendom i Ghana, meget god fortæller.
                                                                                                      Anne-Lise Honoré

          BAKSPEJLET
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Afsked med organist
 Den 24. juni spillede jeg for sidste gang ved gudstje-
nesten. Da gudstjenesten var slut, klappede menighe-
den, hvilket overraskede og glædede os meget.
    Bagefter gik vi over i skolen, hvor forstanderne 
havde arrangeret en flot reception. Vi fik dejlig mad og 
tilhørende drikke. Lidt senere spillede jeg et par jazz-
numre for at afveksle lidt fra den vanlige kirkemusik.
     Til sidst holdt Peter Honoré tale og overrakte os 
menighedens gave – en check på 500 kr, som vi siger 
mange tak for. Vi siger farvel og tak for femten gode år 
hos Den Reformerte Menighed i Fredericia.
 
                                                    Anni og Poul Deleuran

Haderslev Stiftsudvalg
Da jeg repræsenterer menigheden i Haderslev Stiftsudvalg vil jeg fortælle lidt om, 
hvem der er medlem og hvad vi laver.
Der er 5 medlemmer i udvalget:
� fra Vejlefjordkirken ved Daugård (Adventistkirke)
� fra Hedensted Kirke
� fra Notmark Kirke ved Augustenborg
� fra Christianskirken i Fredericia
og undertegnede.

”Poul organist” spillede 
dejlig jazz ved afskeds-
receptionen.

Sommervejret gjorde en hyggelig gril-
laften ekstra fin.

Stemningsfoto fra en vellykket udflugt til Skærup Zoo 
den 2. maj. Foto: Jørgen Honoré Møller.
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         AKTIVITETER

    Der bliver lavet �-2 arrangementer om året for medlemmernes menigheder.
I juni måned havde vi arrangeret en Camini på Haderslev Næs på ca. 7 km. Det 
var en lille del af Caminoen på Næsset. 
    Der er planer om at lave et møde senere på året, der omhandler dåben, og det 
bliver sandsynligvis afholdt i Vejlefjordkirken.
    Som medlem af Stiftsudvalget er man også medlem af Bibelselskabets Re-
præsentantskab. Der var Repræsentantskabsmøde den 3�. maj, hvor jeg var med. 
På mødet blev fremlagt årsberetning og regnskab for 20�7. Der blev også uddelt 
Bibelselskabet Pris 20�8, og den gik til Charlotte Rørth, som har skrevet bogen 
”Jeg Mødte Jesus”. Mødet sluttede med middag.
    Dette er, hvad jeg indtil nu har været med til, og håber at det har givet et lille 
indblik i, hvad jeg har påtaget mig.
                                                                                                   Tove Sminge Møller

På tur til Grønland 
                                – et besøg hos SAGAMAPS
Onsdag den 19. september kl. 19.00
Vi kender Grønland, men ved alligevel ikke me-
get om det store og smukke land - heller ikke, at 
der findes mange flotte kort over øen, fremstillet 
og solgt gennem det lokale firma Sagamaps. Ejer 
og direktør, Tage Schjøtt, har i mere end 25 år 
drevet firmaet med udgangspunkt i en omfattende 
viden efter et årelangt ophold på Grønland, samt 
de mange efterfølgende rejser i området.     
    Tage Schjøtt tager imod og fortæller om sit 
arbejde med grønlandskort, samt fremviser sit 
store lager af spændende kort. ALLE er velkom-
ne til en hyggelig og lærerig aften. Tage Schjøtt 
er vært ved en kop kaffe.
    Adressen er Rasmus Gyes Vej 40. Af hensyn 
til arrangementets afholdelse er der tilmelding til 
Rosa og Anders Engelbrecht, tlf. 759� �922 evt. 
2360 9060, eller mail: anders.engelbrecht@c.dk 
senest  fredag den 14. september. 
Evt. samkørsel kan aftales. Deltagelse er gratis.
Alle er velkomne – på gensyn. 
Arr.: UNGE HJEM 
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Kirkegårdsdag – hjælp søges
Lørdag den 29. september fra kl. 9.00
Sidste eftersommer indførte vi en ny hyggelig og meget nyttig tradition, ”Kirke-
gårdsdag”. Det er vigtigt at passe på vores historiske minder på kirkegården, og at 
den fremstår pæn og velholdt, også i respekt for de afdøde slægter. Vores gart-
nerfirma, TEFAX Aps, tager sig på udmærket vis af den grundlæggende vedlige-
holdelse. Men de mange gamle planter skal holdes i ave, for ikke at overskygge 
gravsten og lignende. Den varme sommer har taget to træer, som skal fældes.
    Netop det at gøre arbejdet den 29. september, er i år historisk, det er datoen for 
de første reformertes ankomst til Fredericia, men det er også dagen før høstguds-
tjenesten. En del af de plantedele, som klippes af, kommer til at gøre gavn ved 
udsmykningen af kirken dagen efter.
    Så – fat haveredskaberne og giv en hjælpende hånd. Menigheden giver kaffe og 
en let frokost.
    Tilmelding til Peter Honoré. Tlf.: 7592 8368. Mail: tomme-pierre@mail.tele.dk
                                                                                  På gensyn. Kirkegårdsudvalget
Høstgudstjeneste
Søndag den 30. september kl. 10.00
Denne gudstjeneste tager udgangspunkt i høsttiden. I år i øvrigt en meget tidlig og 
tør høst. Under gudstjenesten indbydes der til et udvidet nadvertraktement, hvor 
deltagerne samles ved de ekstra nadverborde.
                                                                                          Alle er hjertelig velkomne

Kirken, pyntet til høstgudstjeneste, med nogle af de afklippede plantedele i 20�7.
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Liv i tro – Hvad er typisk reformert?
Onsdag den 31. oktober kl. 19.00 i Skolen
Årets Bibelværksted beskæftiger sig med vores egen (reformerte?) tro. Findes der 
en sammenhæng mellem ”teologi” og ”fromhed”? 
    Ordet ”fromhed” er sikkert ikke særligt populært for tiden. For slår man op 
under ”from” i Den Danske Ordbog, finder man ved siden af forklaringen ”dydig, 
blid og føjelig” også, ”dydig på en påtaget, hyklerisk måde, ironisk eller spotten-
de”, og så henvises der oven i købet under orddannelser til ”lammefrom”. Måske 
ville ordet ”spiritualitet” ramme bredere, men med dets enorme udbredelse i det 
20. og 2�. århundrede har det fået en sådan uskarphed, at man næsten kan betegne 
alt og ingenting med det.
    I løbet af fire aftener vil vi i lyset af elementerne fra vores gudstjenester forsøge 
at iagttage, spore og tyde reformert fromhed. 
    Vi mødes både onsdag den 3�. oktober og onsdag den 7., 2�. og 28. november 
kl. �9.00 i Reformert Skole.
                                                            Alle er velkomne.  Pastor Sabine Hofmeister

         SÆT  X
Onsdag den  7.- 2�. - 28. november kl. �9.00 i Skolen. Bibelværksted.
Lørdag den  �. og søndag den 2. december. Julemarked i Skolen.
Der afsluttes med adventsgudstjeneste og luciasang i kirken.

”Jul i den gamle Skole”
Jo - den er god nok - midt i den varmeste og mest tørre sommer i ”mands minde”, 
så skriver vi om julearrangementet :-)
    Vi glæder os til at fortsætte traditionen fra sidste år, med salg af juletræer, jule-
kager og meget andet. Så vær allerede nu forberedt på, at årets juletræ kan købes 
fordelagtigt ved menigheden den �. og 2. december. Weekendens overskud vil gå 
til fejringen af 300-års menighedsjubilæet den 29. september 20�9.
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         DE KORTE
De nye vedtægter
Som nævnt blev Den Reformerte Menigheds nye vedtægter, som tager højde for 
ændrede og skærpede regler, udstukket af Kirkeministeriet, vedtaget af medlem-
merne på menighedsforsamlingen i maj. De blev vedtaget med den ordlyd, som 
alle medlemmer fik tilsendt med blad nr. 2 - 20�8. Derefter er de sendt til endelig 
godkendelse ved Kirkeministeriet. Hvis man ønsker et eksemplar af de under-
skrevne vedtægter, efter ministeriets godkendelse, kan det ske ved henvendelse til 
forstanderskabet ved gudstjenester eller ved arrangementer i Skolen. Det vil også 
blive muligt at få dem tilsendt ved henvendelse til undertegnede.
                                                                                 Venlig hilsen Rosa Engelbrecht

Den nye Persondatalov
Den 25. maj 20�8 trådte den nye EU-forordning, også kendt som Persondatafor-
ordningen, i kraft.
    Vores menigheds ledelse er i besiddelse af personlige data for alle vores med-
lemmer. Det være sig navn, adresse, personnummer, telefonnummer, mailadresse 
og medlemsnummer. Alle data, som vi bruger til f.eks. at sende dig kirkebladet, 
indberette dit bidrag til SKAT, så du kan få fradrag på selvangivelsen, og i øvrigt 
til andre meddelelser, opbevares på betryggende vis. 
    Personkredsen, der har hel eller delvis adgang til dine data, er begrænset til 
medlemmer af forstanderskabet, medlemmer af ligningskommissionen, skatteind-
beretteren, kassereren og medlemslisteføreren.
    Dine data bruges alene i forbindelse med administration og drift af menigheden 
og må ikke bruges af enkeltpersoner til andre personlige formål. 
                                                                                  Venlig hilsen Forstanderskabet
Indberetning af skat
For de medlemmer, der endnu ikke har indberettet skattepligtig indkomst for 
20�7, kan det stadig nås. Der mangler en hel del endnu!
    Der er nye skærpede regler for menighedens pligt til at indhente selvangivel-
serne og indberette det korrekt pålignede bidrag til det officielle SKAT.
    Ønsker man at indberette til menigheden via mail kan: engelbrecht@c.dk 
benyttes. 
    Kan man ikke finde sit medlemsnummer, er det nok at sende mig 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 �6, 7000 Fredericia. 
                                                                                 Venlig hilsen Rosa Engelbrecht
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Om godt et år kan Den Reformerte Menighed fejre, at den har eksisteret 300 år i 
Fredericia. Jubilæumsudvalget har allerede nu flere aktiviteter i ”støbeskeen”. Ar-
rangementerne involverer både interne og eksterne tiltag, og vil være fordelt over 
året 20�9.
    Et af de helt store ønsker er at skaffe midler til nyt kirkesølv. Eksempelvis er 
vores tindåbsfad fra �9�9 ved at være ”metaltræt”, og bør udskiftes med et, som 
kan være til glæde og gavn for de næste mange generationer. Sølvsmeden og 
udformningen er, som tidligere nævnt fundet, og der er søgt en række fonde, men 
endnu en ansøgningsrunde sættes i værk efter sommerferien.
    Det er allerede nu muligt for alle, som har lyst, at bidrage til indsamlingen til 
sølvtøjet på konto: Nordea, reg.nr. 2440 konto nr. 43889 58486. Mærket Jubi-
læum. Eller på MobilePay: 40025.
                                                                              Venlig hilsen Jubilæumsudvalget

        MENIGHEDSJUBILÆUM

Nykalkede gule bygninger, ”Skolen” og kirken, 
skyldes igen Gunnar Spindler, som utrættelig 
vedligeholder vores gamle fine bygninger – tak 
– endnu engang! 
    Og tak til alle dem, som i en gevaldig fart 
fik klippet ”fødder” på alle lindetræerne. De 
skyder hvert år store mængder af lange skud fra 
rødderne. 
    Vores nye ”Zwingli-Eg” trives trods tørken, 
takket være Arno Holm og andre, som flittigt 
har sørget for at give det de nødvendige 70 l 
vand hver dag. 
    Søs Honoré. Sabine Hofmeister og Folke 
Ejvang var flittige med vand og klude på 
en varm sommerdag, så alle skolens mange 
vinduer blev vasket både ude og inde – tak for 
indsatsen! 
    Også pastor emeritus Jørgen Juul Petersen 
skal have en tak for at holde gudstjenesterne 
hos os i juli måned.

         TAK

Senere på sommeren bygges en bænk rundt om 
”Zwingli-Egen”.
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En 80 årsfødselar
Hvem skulle nu tro det – hurtig og flittig på både hænder og ben, og med stor om-
sorg, træder hun til i mange situationer, hvor hjælp behøves – og nu står der snart 
et 8-tal foran alderen! 
    Men fakta er, at Søs Honoré inden længe fylder 80 år. Vi ønsker stort tillykke 
og siger kæmpe tak for indsatsen. 

Ny forstander
Erik Deleuran Rand blev valgt som ny forstander på menighedsforsamlingen den 
29. april, og blev indsat ved pinsegudstjenesten. Erik vil være de fleste bekendt, 
idet han før har lagt sine kræfter i arbejdet som forstander, fra 2005 til 20��, og nu 
har fundet tid til endnu en tørn. 
    Vi byder Erik velkommen og glæder os til samarbejdet.

        NYT OM NAVNE

Vores nye forstander, Erik Deleuran Rand, i midten, efter indsættelsen ved pinsegudstjenesten 20�8.
Han er flankeret af Peter Honoré, Annie Devantier Lauritzen, Peter Honoré Marcussen og Sabine 
Hofmeister. Foto: Jørgen Honoré Møller.



��

Karl-Barth-året 2019
Til næste år bliver det �00-året for at den schweizisk evangelisk-reformerte teolog 
og senere professor og medlem af den ”Bekennende Kirche”, Karl Barth, udgav 
sin opsigtsvækkende fortolkning af Romerbrevet. 
    I sine år som sognepræst i Safenwil, kanton Aargau (CH), var Barths teologi 
begyndt at vokse. Udgående fra problemet prædikenen, spurgte han sig selv, hvad 
han hjælpsomt kunne sige til menneskene. Han begyndte at læse apostlen Paulus` 
Romerbrev på ny og at kommentere det på skrift. 
    Udgivelsen i året �9�9 stødte på megen interesse og fandt et enormt ekko. 
Inden for de europæiske evangeliske kirker kaldes han, på grund af sine samlede 
værker, for ”kirkefaderen” af det 20. århundrede.
    www.karl-barth-jahr.eu er den nye hjemmeside til Karl-Barth-året. Her finder 
man hele året igennem aktuelle informationer til Karl-Barth-året 20�9. Bag hjem-
mesiden står reformerte og lutherske kirker fra både Tyskland og Schweiz. 

        UPD@TE

Karl Barth, 1886-1968 
Barth var hele sit liv reformert. Efter sin uddannelse var han fra �9�� præst i lands-
byen Safenwil. I �9�3 blev han gift med en dygtig violinist Nelly Hoffman. Med 
hende fik han fem børn. Efter sin præstegerning i Safenwil blev han i �92� teo-
logiprofessor i Göttingen i Tyskland, og fik i �925 professorat i München, hvor 
han virkede indtil han i �930 blev professor i Bonn, her var han indtil �935. Barth 
fik stor betydning for den tyske kirkes interne kamp mod Hitlerstyret. Han var 
en åbenlys kritiker af det nazistiske styre og den protestantisk-konservative elites 
positive holdning til Hitlers indtræden som tysk rigskansler i �933. Da han i �935 
nægtede at aflægge troskabsed overfor Hitler, måtte han på grund af naziregimets 
forfølgelser flygte tilbage til Schweitz. Her blev han professor i Basel, hvor han 
virkede indtil �962. 
    Flere præster nægtede at tilslutte sig Hitlers kirkeordning. De dannede en sam-
menslutning i protest. Barth blev en af hovedkræfterne i arbejdet med at danne den-
ne protestorganisation, som oprettede ”Bekendelseskirken”. Det skete i maj �934 
i Wuppertal-Barmen, hvor ”Barmenerklæringen” blev vedtaget. Denne erklæring 
har også i dag status af selvstændig bekendelseserklæring i den evangeliske kirke 
i Tyskland. Det kan nævnes, at Karl Barth var hovedforfatter til Barmenerklærin-
gen: ”Barmer Theologischer Erklärung” i �934, ligesom han i �936 skrev en bog 
om Calvin som grundlag for et foredrag på Zürich universitet. Karl Barth døde i 
Basel den �0. dec. �968. Han betegnes som en af de mest betydningsfulde teologer 
i nyere tid.  (Fra bogen ”Kongelig indbydelse”)
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         KIRKELIGE HANDLINGER
Begravelse fra Reformert Kirke Fredericia

Onsdag den 23. maj 20�8.
Arne Deleuran, Fredericia.    

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 i Reformert Kirke Fredericia
Søndag den �0. juni 20�8, blev døbt: Emilia Meyhoff Knudsen, datter af 
Michelle Honoré Meyhoff og Kasper Knudsen, Taulov.

Øjeblikke fra Emilia Meyhoff Knudsens barnedåb. Fotos: Jørgen Honoré Møller.
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         BOGKASSEN
”Doktor Bagges anagrammer”
Af: lda Jessen
Forlag: Gyldendal - �56 sider

På bagsiden af romanen ”Doktor Bagges anagrammer” står, at det er en selvstæn-
dig fortsættelse af ”En ny tid”, og det er rigtigt, at man behøver ikke at have læst 
”En ny tid”, som jo beskriver doktorens kone, Lilly Bagge, for at forstå og få ud-
bytte af romanen, men det er nu alligevel en fordel, så man som læser kan komme 
lidt nærmere på, og der igennem forstå disse to meget intelligente, dannede og 
menneskeligt set også meget sammensatte personer.
    Doktor Bagge har i næsten 40 år været læge på Vejles vestegn, først i Give, 
derefter i Thyregod. Han ved en masse om hygiejne, et emne folk i almindelig-
hed ikke beskæftigede sig med den gang (�904), og prøver at overbevise egnens 
befolkning om vigtigheden ved både personlig- og køkkenhygiejne. Bagge holder 
også foredrag om emnet. På et sent tidspunkt i sit liv gifter han sig med friskolelæ-
rerinden Lilly Høy. Hun bliver en dygtig kone. Der er tilsyneladende en vældig or-
den og system i tingene i det lægehjem, men det bliver ikke et lykkeligt ægteskab. 
De er to intellektuelle mennesker, der ikke forstår at mødes og snakke om tingene, 
men i stedet kapsler følelserne inde og helt undgår at snakke om de problemer, de 
begge to slås med. Som om de hver for sig lever deres eget liv.
    På et tidspunkt bliver doktor Bagge syg. Han tror først, at han har fået influ-
enza, men må senere erkende, at han har en alvorlig sygdom, sandsynligvis en 
kræftsygdom i det indre, men han holder det hemmeligt for sin kone, som først 
virkeligt opdager det, da han lader sig indlægge på Give 
sygehus. Inden indlæggelsen har han selv reflekteret på 
tanken om en slutning på sit liv. Han ser den komme, 
slutningen, og ved at han ikke kan slippe.
    Selv om doktor Bagge opfattes som en hård mand, så 
tror jeg, han er det for at dække over sine bløde sider, 
som han hverken kan eller vil være ved. lda Jessen er en 
dygtig forfatter. Hun formår at beskrive doktor Bagge 
for os, så vi, om ikke forstår ham, så dog forstår, at en 
mand som ham, der elsker anagrammer, og derfor tager 
et ord, ”splitter” det ad og danner et nyt ord af bogsta-
verne, også tager en følelse, ”splitter” den efter eget 
ønske, og står så med noget, der passer ham.

Rigtig god læselyst - Herdis Frahm Honoré



�4

Billunds Boghandel
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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 2018!

Vi har modtaget fra: L.B.N. 200 kr., Tusind tak - det glæder os meget!

        BIDRAG TIL BLADET

Gudstjenester

August
Søndag d. 5. kl. �0.00    Sabine Hofmeister.
Søndag d. �9. kl. �0.00    Sabine Hofmeister. Nadver. 

September
Søndag d. 2. kl. �0.00    Sabine Hofmeister. Kirkekaffe.
Søndag d. �6. kl. �0.00    Sabine Hofmeister.
Søndag d. 30. kl. �0.00    Høstgudstjeneste. Sabine Hofmeister. Nadver. 
                                            Se i bladet.
Oktober
Søndag d. �4. kl. �0.00    Sabine Hofmeister. Kirkekaffe.
Søndag d. 28. kl. �0.00    Sabine Hofmeister. Nadver.

Sammenkomster

August
Onsdag d. �. kl. �4.30    Eftermiddagsmøde. ”Den danske sommer er …”.

September
Onsdag d. 5. kl. �4.30    Eftermiddagsmøde. ”Fødselsdag gennem tiden”.
Onsdag d. �9.    kl. �9.00    Aftentur til SAGAMAPS. Se i bladet.
Lørdag d. 29. kl.   9.00    ”Kirkegårdsdag”. Se i bladet.

Oktober
Onsdag d. 3. kl. �4.30    Eftermiddagsmøde. ”Høstfest – fra jord til bord”.
Onsdag d. 3�. kl. �9.00    Bibelværksted. ”Liv i tro - Hvad er typisk reformert?”  
                                            v/ Sabine Hofmeister. 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
MobilePay 40025.
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�

Jan Christensen
Vandværksvej 20, 7080 Børkop
Tlf.: 402394�8. 
jamachr@gmail.com

Erik Deleuran Rand
Kongensgade 8�, �.tv. 7000 Fredericia.
Mail: erikrand�4��@gmail.com
Tlf.: 209� 9823

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

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!


