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         PRÆSTENS ORD                                                   ((Markus 9, 23+24))
)

”Alt er muligt for den, der tror”.  Straks råbte drengens far: 
”Jeg tror, hjælp min vantro!”                                
Det er faderen, der trækker én ind i denne uvirkelige historie. Denne far, som 
søger hjælp til sin uhelbredelig syge søn. En far der ikke skammer sig over sit 
handikappede barn, der ikke frygter for menneskemængden, og heller ikke for 
denne arrogant virkende Jesus. Hvad har manden vel alt oplevet? Hvordan taler 
naboerne om ham, om hans familie? Medlidende – i bedste tilfælde. Denne sni-
gende snak om den ”onde ånd”, de hviskende spekulationer. De grimme antyd-
ninger, mon alt virkelig er i orden med forældrene til sådan et barn? Sådan, som 
det nu skal være? Eller de, der står og glor, viser deres afsky, når drengen endnu 
engang kaster sig på jorden. Når skum står ham om munden og øjnene drejer sig 
vildt, når alt kramper. Og kender han ikke selv til disse sorte øjeblikke, hvor han 
tænker: ”Hvorfor mit barn? Hvorfor?” – Og nu, denne Jesus, kort for hovedet, 
utålmodig. ”Hvad er det for en generation, der ikke tiltror Gud noget”, brummer 
han. – Hvad skal der svares? Men faderen lader sig ikke ryste af – ”Hjælp os, hvis 
du kan”. Godt nok har han ikke den mindste idé om, hvordan denne hjælp kunne 
se ud, men for sin drengs skyld forsøger han det umulige, latterliggør sig selv 
foran denne uvenlige fyr.
    Evangelisten Markus koncentrerer handlingen ved dette bibelsted om: Jesus, 
faderen, barnet. Den anstødelige sætning: ”Alt er muligt for den, der tror”, som 
bygger bro mellem årtusinde og tvinger én selv til stå ved siden af denne far. Der 
står man i midten af menneskemængden og smiler forlegent. Intet er umuligt? Det 
må jeg nok sige, det var som pokker! Ens egen tro er da også kun en kujon. 

    Jeg kan lide faderen, som evangeli-
sten Markus beskriver ham. En jødisk 
far med en kujons tro. Jesus er en frem-
med for ham. Hvad han synes om ham, 
er ligegyldigt. Men han elsker sin søn 
– og altså springer han midt ind i det 
umulige: ”Jeg stoler jo på ham – og kan 
det alligevel ikke. Hjælp mig til at have 
tillid”.
    Drengen bliver helbredt, fortæl-
ler historien. Det er vidunderligt. Men 
måske er det et større underværk, at 
faderen overvinder sine grænser og tror 
på det umulige, grundet kærligheden til 
sin søn.
                        Pastor Sabine Hofmeister
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         MENIGHEDSJUBILÆUM 2019
Jubilæumsåret 2019
Som det ses af logoet på bladets forside, og som tidligere nævnt, ja – så bliver året 
20�9 et markant år for Den Reformerte Menighed i Fredericia. 300års-jubilæum 
er værd at fejre. Derfor har jubilæumsudvalget, Tove Møller, Sabine Hofmeister, 
Anders Engelbrecht og Rosa Engelbrecht, lavet et udkast til en plan for feståret 
20�9, som kommer til at involvere både menighedens medlemmer, byens borgere 
og institutioner. 
    Planen er nu godkendt af forstanderskabet, men detaljerne er ikke aftalt. Vi 
satser på at udsende en folder med bladet i februar 20�9 med de mange emner og 
datoer, hvormed vi markerer jubilæet.
    Nogle aktiviteter satser vi på bliver afholdt af samarbejdspartnere i byen, andre 
skal arrangeres af menighedens medlemmer. Så vi får brug for hjælp i årets løb.
    Vi kan nævne fem aktiviteter, som allerede nu er aftalt:
Søndag den 3. februar kl. 16 har Haderslev Stift besluttet at afholde den tredje 
Fælleskirkelige Gudstjeneste for alle kirkesamfund i Haderslev Stift i Den Re-
formerte Kirke i Fredericia, for samtidig at markere vores 300års-jubilæum med 
kaffebord kl. �5 og gudstjeneste kl. �6.
    Søndag den 17. marts, efter gudstjenesten, udgives hæftet fra den franske 
udstilling, vi viste i 20�7, om flugten fra La Motte, på dansk. Kirsten Hermann 
Bjerre har oversat hæftet til dansk, og hun og hendes mand har besøgt området i 
20�8. Hæftet vil derfor være udvidet med de nye indtryk og fotos fra området.
    Mandag den 6. maj har ”Mandagskoret” tilbudt os en koncert i kirken, hvor de 
bl.a. vil synge reformerte sange, historisk udvalgt af Sabine Hofmeister.
Fredag den 23. august, på ”Kulturnatten”, vil vi markere Bartholomæusnatten, 
som var en afgørende makaber hændelse i Huguenotternes forfølgelser og flugt.
Flere andre aktiviteter er under planlægning.
    Søndag den 29. september kl. 14.00, på selve 300-årsdagen for de første refor-
mertes ankomst til byen, holder vi festgudstjeneste. 
    Et stort ønske og projekt i jubilæumsåret er det igangværende ar-
bejde med at skaffe midler til nyt kirkesølv. Det er ikke gunstige tider 
for fondenes formueafkast, det mærkes på de mange afslag vi får, 
men vi arbejder fortrøstningsfulde videre.
    Indtil nu har vi modtaget 80.000 kr., og har netop sendt endnu en 
række ansøgninger. Desuden bliver der indsamlet midler til jubilæet 
på anden vis. Vi håber, at rigtig mange vil bakke op om jubilæums-
fejringerne, både praktisk og økonomisk.

På udvalgets vegne, 
 Rosa Engelbrecht
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          BAKSPEJLET
På tur til Grønland
Den �9. september mødtes et hold fra UNGE HJEM hos ægteparret Rie og Tage 
Schjøtt hos SAGAMAPS til en meget interessant aften. Tage fortalte levende om 
familiens spændende og mangeårige ophold på den store ø, samt arbejdet med at 
fremstille de mange store og smukke landkort. Endvidere om øens natur samt, for 
mange deltagere noget nyt, nemlig at områder på Grønland hæver sig efterhånden 
som isen smelter. Aftenen sluttede med et overdådigt kaffebord med dessertvin i 
den meget hyggelige privatbolig, der var præget af opholdet på Grønland. Efter-
følgende fik deltagerne et grønlandskort samt et historisk hæfte om Grønland. En 
stor tak til familien i Sønderskov.                                             
                                                                                                   Anders Engelbrecht

Kirkegårdsdag  29. september 2018
Vi var en lille snes, som mødte lørdag morgen for 
at give en hånd med at forskønne kirkegården, med 
var også konfirmanderne, for at de kunne lære den 
del af menigheden at kende. Kirkegården er vores 
ansigt udadtil og besøges af mange hele året. En 
del af fredningsperioderne er for længst udløbet, 
men de historiske gravsteder bevares stadig, og 
derfor er det vigtigt, at de holdes vedlige.
    Efter en kort briefing gik vi i gang med at save, 
grave, beskære o.s.v. Den varme og tørre sommer 
har gjort, at nogle træer var gået ud, de blev fældet, 
hvorimod efeuen ikke har været påvirket.
    Der blev arbejdet flittigt. I frokostpausen blev 
en dejlig carrysuppe serveret, og arbejdet fort-
satte ud på eftermiddagen med afsluttende kaffe. 
Lidt ømme muskler, men ingen var i tvivl om det 
nyttige i arbejdet, resultatet er synligt, og det er 
dejligt, når vi sammen kan yde en arbejdsindsats, 
som er gavnlig og nyttig og til glæde for menighe-
den og alle, der kommer på kirkegården.      
                                                        Folke Ejvang

Fotos: Lars Flint.
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         AKTIVITETER
Bibelværksted
Liv i tro – Hvad er typisk reformert?
Onsdage den 7., 21., og 28. november kl. 19.00 i Skolen
Årets Bibelværksted fortsætter med emnet, hvor vi, som nævnt i sidste blad, 
beskæftiger os med vores egen tro. Blandt andet stilles spørgsmålet, om der findes 
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 disse aftener vil vi i lyset af elementerne fra vores gudstjenester for-
søge at iagttage, spore og tyde reformert fromhed.
                                                            Alle er velkomne. Pastor Sabine Hofmeister

Det Danske Huguenotsamfunds jubilæum
Lørdag d. 24. november kl. 14.00-17.00, København. 
Denne dag afholdes DHS 50-års jubilæum i København. Først afholdes en høj-
tidelighed i Reformert Kirke, dernæst en reception i krypten med champagne og 
lidt mundgodt. 
    Jubilæumsbogen ”Det franske København. Københavns Fransk-Reformerte 
Historie �685-20�8” bliver klar til salg denne dato. 
    Søndag d. 2. december arrangerer DHS en Fredericia-tur, hvor man kan opleve 
”Jul i den gamle Skole” med afsluttende gudstjeneste og Luciasang.

Eftermiddagsmøde i januar 2019
”Fra Løgnens papirkurv” v/ Anders Engelbrecht
OBS. Da den første onsdag i året allerede er den anden 
nytårsdag, har vi valgt, for en enkelt gangs skyld, at rykke 
eftermiddagsmødet til den næste onsdag!
    Onsdag den 9. januar kl. 14.30 indledes dermed det 
første månedlige eftermiddagsmøde i rækken af arrange-
menter, hvor der er emner med meget forskelligt indhold 
samt hyggeligt samvær.
    På det nye års første møde fortæller Anders Engelbrecht 
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        JUL OG NYTÅR I MENIGHEDEN 2018-19

om emnet ”Fra løgnens papirkurv.” Bag denne lidt kryptiske titel gemmer sig 
historier og anekdoter, som læserbrevsskribenten og forfatteren Stephan Stoustrup 
udgav i små hæfter i årene �960erne og -70erne. Udover den spidse pen gav Stou-
strup sig også af med at bruge en pensel på lærredet.
                   Alle er som sædvanligt velkomne til en hyggelig eftermiddag i skolen.  

Mellemkirkelig Gudstjeneste
Reformert Kirke Fredericia
Søndag den 3. februar kl. 15-17
Der er et ønske, om at etablere en tradition for økumeniske gudstjene-
ster i Haderslev Stift. Det startede i februar 20�7 i anledning af reforma-
tionsåret. I februar 20�8 fandt arrangementet sted i Christiansfeld hos 
Brødremenigheden. Alle deltagende kirkesamfund har oplevet arrange-
menterne og fællesskabet som en glæde. 

Tredje gang er ”lykkens gang” siges der, og en tradition er skabt. Som nævnt på 
side tre, har man i Stiftsudvalget besluttet at holde gudstjenesten den 3. februar 
20�9 i den Reformerte Kirke i Fredericia, og lade det blive optakten til fejringen 
af 300-året for, at Menigheden blev inviteret til byen.
    Kl. 15.00 bydes der på kaffe med pelskager og kommenskringler. Der vil blive 
givet en kort information om, hvad der er reformert og om Menigheden. 
    Kl. 16.00 fejres gudstjenesten i kirken.
                                                                                             Alle er meget velkomne

Julehjælp i Menigheden
I lighed med de sidste par år ønsker forstanderskabet at tage hensyn til, at tiderne 
kan være økonomisk trængte for nogle. Det oplever vi også blandt vores egne me-
nighedsmedlemmer. Derfor glæder det Kirkeudvalget, at et enigt Forstanderskab 
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.

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



7

Julegaver til børnene i kirken
Den Reformerte Kirkes tradition fra 
�883 med gaver til de børn som kom-
mer i Reformert Kirke juleaften, og 
som er tilmeldt, fortsætter stadig i 20�8.
    Hvis man ønsker at tilmelde børn 
til julegaver denne aften, udfyldes den 
vedlagte 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 ”Men først skal træet rejses”. Julen 20�7.
om, at der kun afleveres/ønskes én gave pr. barn.
    I lighed med de foregående år modtager vi med glæde bidrag, som kan afleve-
res til én af forstanderne, til Ingelise Hermann, som står for indkøbene, eller over-
føres/indbetales på: reg. nr.: 2440 kontonr.: 43889 58486, mærket ”julegaver”, 
eller på MobilePay nr. 40025.
                                                                                 Venlig hilsen, Forstanderskabet

”Jul i den gamle Skole”
Midt i den varmeste og mest tørre sommer i ”mands minde”, mindede vi om at 
det hyggelige julearrangement, som i advent-weekenden sidste år lagde op til en 
ny tradition i Menigheden, vil blive fortsat i år, med salg af juletræer, pyntegrønt, 
mos fra Skagen, julekager, lotteri og meget andet. Så vær allerede nu forberedt på, 
at årets juletræ kan købes fordelagtigt ved Menigheden lørdag den �. og søndag 
den 2. december.
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    I hele to dage bliver der julemarked med salg fra boder med lotteri, gaveideer, 
pyntegrønt og grene, aktiviteter for børn, salg af grillpølser, gløgg og æbleskiver, 
kaffe og kage. 
    Gården vil være julepyntet, og der er åbent:
Lørdag den 1. fra kl. 11.00 -17.00. Søndag den 2. 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, troldhassel eller andet til pyntegrøntboden.
    Hvis nogen har lyst til at give en praktisk hånd de dage, vil det være dejligt, 
skriv en mail, eller send en SMS til Rosa på mail: engelbrecht@c.dk eller SMS 
2360 9060. Eller giv en anden i forstanderskabet besked – mange tak.
Weekendens overskud vil gå til fejringen af 300-års menighedsjubilæet den 29. 
september 20�9.
                                                                             Vi glæder os til at se rigtig mange
Julekoncert med Lyngsoddekoret
Onsdag d. 5. december kl. 19.30 i Reformert Kirke
En dejlig tradition bliver også gennemført denne jul, når Lyngsoddekoret giver 
koncert i Reformert Kirke. Koret ledes i år af deres nye dirigent Bo Horsevad, han 
er 39 år og kommer fra en stilling som leder af den Fynske Sangskole. Bo er klas-
sisk uddannet og er tilbage til Jylland efter en årrække på Fyn. Han vil stå for en 
hyggelig aften og lede koncerten og de planlagte fællessalmer.
                                                             Alle er som sædvanligt velkomne. Fri entré

Eftermiddagsmøde med julefrokost
Onsdag den 5. dec. kl. 13.00 
i Reformert Skole
Julefrokost ved Eftermiddags-
mødet er en hyggelig tradi-
tion, som også arrangeres i 
år. Man samles til julefrokost 
omkring bordet, som deltager-
ne selv har fyldt op med lækre 
retter. Der synges advents- og 
julesange og læses historier 
eller andre festlige indslag.
For at koordinere menuen, 
hænges en tilmeldingsliste op.
 For nærmere aftale om fx de medbragte retter kontakt:

Søs Honoré, tlf.: 7592 2886, eller Karin Ejvang tlf: 4129 3144.
                                                                                         Alle er hjertelig velkomne
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”Præstebytte”
Søndag den 16. december kl. 10.00
Den 3. søndag i advent kan præsten ved Den tyske Reformerte Kirke og vores
præst desværre heller ikke i år ”bytte” prædikestole. Traditionen kan ikke gen-
nemføres på grund af menighedens planlægningen i København denne weekend. 
Men Pastor Axel Bargheer kommer hertil søndag den �6., og han og Sabine Hof-
meister vil holde en gudstjeneste sammen.

”Juletræet med sin pynt”. December 20�7.
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        NYT OM NAVNE

Forstanderskabet glæder sig over det gode samarbejde med de nye konfirmander, 
Anna Hermann og York Frederic Hofmeister Flint. De ønskes en spændende tid 
med konfirmationsundervisningen. 
    I næste nummer af bladet vil de præsentere sig nærmere.

Der siges stor tak til et udvidet forstanderskab og deres ledsagere, de forhenvæ-
rende forstandere Folke Ejvang og Jaques Spindler, og til vores konfirmander, 
der alle gav en hånd eller to med gartnerarbejdet på kirkegården, dagen forinden 
Høstgudstjenesten. 

Godt Nytår
Søndag den 6. januar kl. ca. 11.00
Denne søndag i 20�9 bliver første gang i det nye år, at vi mødes efter gudstjene-
sten. Det vil vi igen i år benytte til et hyggeligt samvær i skolen. Forstanderskabet 
står for gudstjenesten denne søndag, fordi præsten skal på arbejde for sin anden 
arbejdsplads. 
    Menigheden byder på hyggeligt samvær, gode smagsoplevelser og fint pyntede 
borde i Skolen.
                                                                                      Vi glæder os til at se jer alle

Årets konfirmander

         TAK

         KIRKELIGE HANDLINGER
Bisættelse fra Reformert Kirke Fredericia

Onsdag den 22. august 20�8.
Kirsten Devantier, 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.”
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Hvad er UNGE HJEM?
I Menigheden optræder UNGE HJEM som arrangør af forskellige oplevelser for 
medlemmerne. Men hvad gemmer sig bag navnet? I �939 oprettede indremis-
sionær i Esbjerg, Hans Munck, og kordegn Chr. Rasmussen en folkekirkelig 
bevægelse til støtte for unge voksne, ikke mindst set i lyset af den undertrykkelse 
af åndsfriheden der skete i �930-erne f.eks. i Tyskland. UNGE HJEM blev en 
landsdækkende organisation, der efter krigen, i �950-erne og �960-erne, havde 
tilslutning af 200.000 til 300.000 medlemmer, der deltog i aktiviteter over hele 
landet. Desuden oprettedes en efterskole samt en højskole. I 20�2 ophørte UNGE 
HJEM som landsorganisation, og i dag eksisterer kun få lokale afdelinger. Høj-
skolen er lukket og efterskolen drives nu som friskole, ”Aarhus Efterskole”, på et 
kristent grundlag. 
    I Reformert Menighed i Fredericia blev der i �967 indgået flere ægteskaber 
blandt unge. Pastor H. A. Aillaud oprettede i den forbindelse i Menigheden en 
afdeling af UNGE HJEM, som samlingspunkt for de unge par samt andre inte-
resserede. Med tiden forsvandt interessen for pastor Aillauds initiativ, men med 
ansættelse af pastor Walther Kaiser i �979, tog hustuen Birgit ideen op igen med 
flere arrangementer. Efter præstens afgang i �989 samledes kræfterne om andet 
arbejde, men efter pastor Sabine Hofmeisters tiltræden i �994 bliver der med mel-
lemrum arrangeret aktiviteter under navnet UNGE HJEM.
                                                                                             Anders Engelbrecht

         DET HISTORISKE HJØRNE

Deadline for indlæg til næste nummer er den 11. januar 2019!
”UNGE HJEM på tur i Holland 20�0.
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”Mellem Himmel og Jord”
Af: Claus Oldenburg
Forlaget Hovedland - 278 sider.

Sognepræsten Claus Oldenburg fra Garnisonskirken i København har skrevet en 
stor, smuk og spændende bog, som han kalder en ”Bibelhistorie for store og små”. 
Det med ”for store og små” er en meget rammende beskrivelse af den 278 sider 
store bog, som først set er for børn, som sagtens kan forstå historierne; for konfir-
mander, som kan få deres lyst til at fnise og grine lidt af det hele styret på ”lovlig 
vis”; og så er den for den fuldvoksne en underfundig og underholdende morsom,
og navnlig i slutningen, seriøs bog, som rusker op i vores erindring om, hvad vi 
selv tænkte og var overraskede over i Bibelen, da vi selv var børn.
   Det hele understøttes af nogle geniale tegninger af Niels Roland. Tegningerne er 
absolut til den muntre side. Man bliver i godt humør af at studere dem, og studere 
dem bør man, for de indeholder alle sammen en lille overraskelse fra nutiden.
   Selve historien begynder med Jordens skabelse, og slutter oppe i vores tid, 
og højdepunkterne i både Gamle og Nye Testamente er med, meget af det i en 
moderniseret form. Det med det moderniserede støder måske læseren i første 
omgang, indtil man, som fuldvoksen forstår meningen med det, for som gammel 
må man erkende, at der faktisk intet nyt er ”under solen” trods IT og så videre, 
”Guldkalven” ser vi til stadighed større og mindre glimt af i vores hverdag.
   Bogen er i sin udførelse en meget smuk og flot bog, virkelig en nydelse for 
bogelskere. Det Gamle Testamente 
fylder meget med sine spændende og 
gode historier, som vi husker dem fra 
vores første skoleår, hvor de gjorde et 
stort indtryk og talte til fantasien. Igen 
vil jeg fremhæve tegningerne, for her, 
i Rolands gengivelse, er Djævlen en 
elegant fyr, ikke spor uhyggelig, bare 
en falden engel, der prøver at klare 
sig bedst muligt. Claus Oldenburg har 
skrevet en spændende og morsom og 
helt anderledes bibelhistorie, som er 
værd at stifte bekendtskab med.

Rigtig god læselyst - 
Herdis Frahm Honoré

         BOGKASSEN
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SÆT X
Lørdag den 2. marts skal de gamle lindetræer stynes.
Søndag den �7. marts, efter gudstjenesten, udgives huguenotternes historie fra 
La Motte.

Under www.zh-reformation.ch finder man et broget program med events, fore-
drag og informationer i anledning af 500-året for reformationen i Zürich. 
    Det var i året �5�9 at reformatoren Ulrich Zwingli prædikede ”evangelisk” for 
første gang. Samme år var han blevet ansat som præst i Grossmünster, i Zürich.

Vi har modtaget fra: T.R 300 kr., L.B. 200 kr., L.B.N. 200 kr., H.+ P.H. 500 kr. 
Vi siger tusind tak - det glæder os meget!

         SÆT  X

        UPD@TE

        BIDRAG TIL BLADET

        BIDRAG TIL JUBILÆUMSFONDEN
Til jubilæumsfonden har vi denne gang modtaget fra: 
B.K.S. 250 kr., S.H. �.000 kr., S.H. 438 kr. Vi siger 
tusinde tak!

Evt. bidrag kan gives kontant til kassereren, en for-
stander, eller overføres til reg.: nr: 2440 kontonr: 
43889 58486, eller på MobilePay 40025, mærket 

1719- 2019

300 år Fredericia

REFORMERT 
MENIGHED

300 år

”Jubilæum”.                       Det vil glæde os meget! Venlig hilsen Forstanderskabet
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Billunds Boghandel
Gothersgade 24
www.billunds.dk 

REFORMERT KIRKE

Menighedens historie
Købes hos Menigheden

Mandelgaveideer fra Menigheden! 
  hæfter, postkort, 

vin med særetiketter og 
huguenotkors til 
forskellige priser.
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        KALENDEREN
Gudstjenester

November
Søndag   d. ��. kl. �0.00    Sabine Hofmeister. Kirkekaffe.
Søndag   d. 25. kl. �0.00    Sabine Hofmeister. Nadver.

December
Søndag   d. 2. kl. �6.00(!) �.sønag i advent. Sabine Hofmeister. Se i bladet.
Søndag   d. �6. kl. �0.00   3. søndag i advent Sabine Hofmeister og Axel 
                                            Bargheer. Kirkekaffe.
Mandag  d. 24. kl. �5.00(!) Juleaften. Sabine Hofmeister.
Onsdag   d. 26. kl. �0.00    2. Juledag. Sabine Hofmeister. Nadver.

Januar
Søndag   d. 6. kl. �0.00    Forstanderskabet. ”Godt Nytår”. Se i bladet.
Søndag   d. 20. kl. �0.00    Sabine Hofmeister. Nadver.

Februar 2019
Søndag   d. 3. kl. �6.00    Mellemkirkelig gudstjeneste m/ bl.a. 
                                            Sabine Hofmeister. Se i bladet.
Sammenkomster
November
Onsdag   d. 7. kl. �4.30    Eftermiddagsmøde. ”Allegro ma non troppo” 
                                            m/ Sabine Hofmeister.
Onsdag   d. 7.  kl. �9.00    Bibelværksted v/ Sabine Hofmeister. Se i bladet.
Onsdag   d. 2�. kl. �9.00    Bibelværksted v/ Sabine Hofmeister. Se i bladet.
Lørdag   d. 24. fra kl. �4.  50-års-jubilæum v/ Det danske Huguenotsamfund.  
                                            Reformert Kirke i København. Se i bladet.
Onsdag   d. 28. kl. �9.00    Bibelværksted v/ Sabine Hofmeister. Se i bladet.

December
Lørdag-Søndag d. �./2. kl. ��.00-�7.00 ”Jul i Reformert Skole”. Se i bladet.
Onsdag   d. 5. kl. �3.00(!) ”Julefrokost” v/ Eftermiddagsmøde. Se i bladet.
Onsdag   d. 5.  kl. �9.30    Koncert v/ Lyngsoddekoret. Se i bladet.

Januar
Søndag   d. 6. kl. ��.�5    ”Godt Nytår”. Se i bladet.
Onsdag   d. 9.(!) kl. �4.30    Eftermiddagsmøde. ”Fra løgnens papirkurv” 
                                            v/ Anders Engelbrecht.
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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!


