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         PRÆSTENS ORD                                                   (Markusevangeliet �2,�2)
)

De forstod, at han sigtede til dem med denne lignelse. Da 
forlod de ham og gik deres vej.               
Nogle mennesker ved nøjagtig, hvad der er rigtig og hvad der er forkert tro. Det 
gælder ikke kun de skriftkloge i Jesu tid. Nej, også i dag mener mange kristne at 
vide, hvordan det forholder sig. De har lagt sig fast på en bestemt overbevisning, 
om den er pietistisk eller liberal, kirkekritisk eller kirketro, højre eller venstre, 
afhængig af deres familiære eller ideologiske præg. Og når nogen tænker anderle-
des, taler eller oven i købet forholder sig anderledes, må de lade sig spørge: ”Hvor 
har du det fra? Hvordan kommer du på den idé”?
    Også Jesus måtte lade sig spørge på denne måde. De, religiøs indflydelsesrige 
fra dengang, havde hørt om hans taler, om hans gøren og laden. Og nogle havde 
desuden selv været med til det, sidst, da Jesus havde smidt vekselerer og handlere 
ud af templet i Jerusalem. Religion er ingen forretning, sagde Jesus der. Religion 
betyder derimod, at vende sig hen mod Gud. Religion betyder at bede, at opbygge 
og pleje et personligt forhold til en personlig Gud, til ham, man må kalde ”Fader”.
    Det gør dem usikre, de, der har deres ritualer, deres aktioner og foranstaltnin-
ger, de, der siger: ”Sådan skal I gøre det. Så er I på den rigtige side. Så er jeres tro 
rigtig og ret”. Disse mennesker fortalte Jesu lignelsen. Han fortalte om vinbjerget 
og dets forpagtere, som havde ført sig frem som om de var ejeren personlig.
    Og for tilhørerne dengang var det klart: Vinbjerget, det er os selv. Og Gud er 
ejermanden. Han sørger for, at noget vokser. Han glæder sig, når vinstokkene tri-
ves. Det er ham en glæde, når vores fælles liv lykkes og hans skabninger har det 
godt. Men: Forpagtere har for længst overtaget magten. For længst bestemmer de, 
hvad der skal gøres, for at livet lykkes. De handler som om de har den rette viden.
Men herved gør de bare det, som er mest bekvemt for dem selv og mest indbrin-
gende. Og når nogen stiller spørgsmål – i Guds navn – og viser, at der også er en 
anden vej! Så ønsker de at komme af med ham. Så smider de ham ud. 
    I vores fortælling, genkendte de sig selv dengang, de, der mente, at have al 

viden og kendskab. Men de ville ikke 
diskutere om det. Hvem ved, hvordan 
det ville være endt for dem? Muligvis 
havde de måttet ændre deres tænke-
måde? I stedet for ignorerede de Jesus 
og gik deres vej. Fordi de ville fort-
sætte med at gøre som de plejede. Det 
syntes de, ville være det nemmeste for 
dem.                                                     
                    Pastor Sabine Hofmeister.
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         MENIGHEDSJUBILÆUM 2019
Jubilæumsåret 2019
Årets officielle festprogram
20�9 bliver et markant år for Den Reformerte Menighed i Fredericia: �00 års 
jubilæum er værd at fejre. Sammen med dette nummer af kirkebladet finder I 
et program for jubilæumsåret 20�9. Forstanderskabet glæder sig over at kunne 
invitere til de mange forskellige arrangementer, som er udtænkt og aftalt af det 
nedsatte Jubilæumsudvalg: Tove Sminge Møller, Sabine Hofmeister, Anders og 
Rosa Engelbrecht. 
    Jubilæumsprogram blev præsenteret på et pressemøde i Skolen fredag den ��. 
januar. Menighedens formand Peter Honoré bød velkommen, og Jubilæumsudval-
get præsenterede programmet.    
    TV-SYD, som deltog i pressemødet, sendte samme aften et indslag med Peter 
Honoré som viste nogle af de reformertes spor i byen frem, og fortalte om historien.
        Ud over de i programmet nævnte festligheder og markeringer vil der være 
enkelte særlige arrangementer for menighedens medlemmer og gæster. Og natur-
ligvis afholdes de sædvanlige arrangementer, fx grillaften, regelmæssige gudstje-
nester, præsentationsgudstjeneste og konfirmation, med eventuelt særlige tiltag. 
Disse vil fremgå af ”KALENDEREN” i de kommende numre af kirkebladet.                
    Det store ønske og projekt i jubilæumsåret er det igangværende arbejde med at 
skaffe midler til nyt kirkesølv. Det er ikke gunstige tider for fondenes formueaf-
kast, det mærkes på de mange afslag vi får, men vi er godt igang og arbejder stadig 
fortrøstningsfulde videre.
    Et andet stort jubilæumsprojekt har vi kunnet skaffe fondsmidler og tilladelser 
til, nemlig fremstilling af en facadedør i indfatningen under det kongelige våben-
skjold, hvor kirkens oprindelige indgang var placeret. Døren vil ikke kunne åbnes, 
men skal blot medvirke til at føre kirkens oprindelige arkitektur tilbage til �7�6. 
Døren vil blive afsløret søndag den �9. maj.
    Intentionen har været at inddrage byens borgere og institutioner i en fælles-
markering af jubilæet. Historisk set har byen og Menigheden altid været tæt 
forbundne. Oprindeligt omkring den megen jord til tobaksdyrkning, privilegierne 
og fx reformerte som repræsentanter i bystyret, militærpersoner, samt de markante 
reformerte bygninger og mindesmærker samt turismen.
    Derfor er det en stor glæde at vore ideer er blevet så positivt og velvilligt mod-
taget, som det fremgår af vedlagte program. Vi har mødt meget stor velvilje ved 
bl.a. Museerne i Fredericia, Biblioteket, Kulturudvalget, Mandagskoret, Haderslev 
Stift, Bibelselskabets Stiftudvalg og mange enkeltpersoner. Mange tak for det! 
    Vi håber, at rigtig mange vil bakke op om jubilæumsfejringerne, både praktisk 
og økonomisk. Vi glæder os til samarbejdet.
                                             Venlig hilsen Forstanderskabet og Jubilæumsudvalget
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          BAKSPEJLET
Det Danske Huguenotsamfunds jubilæum
Lørdag d. 2�. november fejrede DHS deres 50-års jubi-
læum i København, med en højtidelighed i Reformert 
Kirke og efterfulgt af en reception i krypten med taler og 
lidt godt til ganen. I samme forbindelse præsenterede fore-
ningen deres fine illustrerede bog ”Det franske Køben-
havn. Københavns fransk-reformerte historie �685-20�8”. 
Bogens tre forfattere: Erik Louis Clément, Jan E. Jans-
sen og Johanne Thorup Koudal, fortæller en grundig og 
spændende historie om de mange franske slægter, blandt 
andet som tilknyttet kongehuset og som indehavere af en 
række forretninger i København, som stadig kan spores i 
bybilledet. Man kan læse om privilegier, bygningshisto-
rier, personer og meget andet. Over omkring 50 sider er 

Julemarked 2018
For anden gang holdt menigheden julemarked den �. weekend i december, med 
forskellige boder, hvor man kunne købe pyntegrønt fra haverne, mos fra Skagen 
samt husflidsarbejder fra menighedens medlemmer. Muligheden for at købe lod-
der i vores tombola med mange fine præmier, en grillpølse med brød eller gløgg 
og æbleskiver, var der også.
    En speciel aktivitet var henvendt til børn, der kunne male, tegne og dekorere 
deres egen julenisse på en trækævle. 
    Det var desværre en regnfuld weekend, så det blev ikke et tilløbsstykke, men 
dog flere besøgende end året før; endog nogle af Huguenotsamfundets og vore 

indsat slægtstavler over 20 franske familier. 
    Bogen er på 2�8 sider A� og fint indbundet. Søndag d. 2. december besøgte 
repræsentanter for DHS Menigheden i Fredericia, og i den forbindelse fik vi nogle 
eksemplarer til salg. Prisen er 275 kr.

medlemmer kom helt fra København og besøgte julemarkedet. 
Det var hyggeligt. Men lokalt kunne vi godt tænke os en større 
opbakning.
    Vi havde meget fine juletræer, fra en lokal producent, til 
salg, og vi kunne sagtens have solgt flere, så skriv dig bag øret, 
at du i år skal købe dit juletræ hos os. Samlet gav julemarkedet 
et overskud, der er overført til ”jubilæumsfonden 20�9”.
Hilsen Jørgen Honoré Møller
Salgsmedarbejder på julemarkedet. 
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         AKTIVITETER
Fælleskirkelig gudstjeneste
Søndag den 3. februar kl. 15.00 i Reformert Kirke
Som nævnt i forrige nr. af kirkebladet har Haderslev Stift indledt en 
ny tradition: Fejring af en årlig “Fælleskirkelig Gudstjenester” for 
alle kristne kirker i Stiftet. Februar 20�8 fandt arrangementet sted i 
Christiansfeld hos Brødremenigheden. Alle deltagende kirkesamfund 
har oplevet arrangementerne og fællesskabet som en glæde. Som 
nævnt har man i Stiftsudvalget besluttet at holde årets Fællesgud-
stjeneste i den Reformerte Kirke i Fredericia, den �. februar 20�9, og 
lade det blive optakten til fejringen af �00-året for, at de reformerte 
blev inviteret til byen.
    Kl. 15.00 bydes der på kaffe med pelskager og kommenskringler, 
og der vil blive givet en kort information om, hvad det er at være reformert og om 
Menigheden. 
    Kl. 16.00 fejres gudstjenesten i kirken. I stedet for en traditionel prædiken 
vil der være tre korte refleksioner fra Domprovst Torben Hjul Andersen, Sabine 
Hofmeister fra Den Reformerte Menighed i Fredericia og en repræsentant fra 
metodistkirken.
                                                                                         Alle er hjerteligt velkomne

Indvielse af bænken i Skolegården
Søndag den 17. februar kl. 11.15
Som bekendt plantede en flok menighedsmedlemmer vores ”Zwingli-træ” i 
november 20�7 i anledning af Reformationsåret. Ved denne lejlighed overrakte 
Anders Engelbrecht et gavekort til et messingskilt med oplysninger om træet, ”til 

Mellem himmel og jord - i billeder
Onsdag den 6. februar kl. 14.30 ved Eftermiddagsmødet
Pastor Claus Oldenburgs gendigtning af de centrale histo-
rier fra Det gamle og Det nye Testamente har tidligere både 
været omtalt af Herdis Frahm Honoré her i bladet og været 
emne ved Eftermiddagsmødet. Men ikke kun historierne 
har deres vits, det har også bogens billeder. Genialt under-
streger kunstneren Niels Roland det humoristiske med sine 
illustrationer.
    I kan selv danne jer et overblik, når Jørgen Honoré Møller 
viser billeder frem på lærred og læser udvalgte tekststeder.
                                                                 Alle er velkomne.
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Ordinationsjubilæum og foredrag
Søndag den 17. marts, ved gudstjeneste kl. 10
Under gudstjenesten vil vi markere at det er 25 år siden at Sabine Hofmeister, den 
20. marts �99�, blev ordineret som præst i Reformert Kirke. Netop den �7. marts 

De mange gæster og en del menighedsmedlemmer foran Reformert Kirke den 27. august 20�7. 
Foto: Lars Flint.

gavn for kommende generationers hukommelse”. Planen 
var at dette skilt skulle sidde på en bænk monteret rundt 
om træet.
    Gennem året 20�8 har forstanderskabet været i kontakt 
med Produktionsskolen i Fredericia, som påtog sig at 
fremstille og montere en rund bænk omkring træet.   
    Træet har nu stået fint grønt, og har, ved flittige vande-
res hjælp, overlevet den enormt tørre sommer. I slutningen 
af november var bænken færdig og blev monteret.
    Det vil vi gerne markere, og samtidig præsentere det lo-
vede messingskilt, efter gudstjenesten søndag den �7. februar. 
    Derved markerer vi også 500-året for reformatoren 
Ulrich Zwinglis ordination som præst. Han var teolog og 

regnes som grundlægger af den reformerte kirke. Zwingli studerede i Wien og 
Basel og gjorde tjeneste som præst i Zürich fra �5�9.
                                                                                         Alle er hjertelig velkomne
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Præsentationsgudstjeneste
Søndag den 31. marts kl. 10.00
Det vil glæde os at præsentere vores konfirmander 20�9, Anna Hermann og York 
Frederic Hofmeister Flint. Mange har allerede hilst på dem og oplevet deres med-
virken ved gudstjenester og arrangementer. Denne søndag inviteres menighedens 
medlemmer til konfirmandernes fremvisning af, hvad de har lært i løbet af året, 
når de holder gudstjenesten sammen med præsten.
                                                                                                        Alle er velkomne

Konfirmation
Søndag den 14. april kl. 10.00
Traditionelt foregår konfirmationer palmesøndag i 
Den Reformerte Kirke, således også i år, hvor vi har to 
konfirmander. 
    Forstanderskabet glæder sig til Anna og Yorks kon-
firmation. Efterfølgende byder vi på en lille reception i 
kirken. 
    Vi håber at se rigtig mange.
                                    Venlig hilsen Forstanderskabet

York og Anna medvirkede 
blandt andet ved gudstjenesten 
�. søndag i advent.

Byvandring med de reformerte som tema
Tirsdag den 16. april
Museerne i Fredericia arrangerer en historisk vandring i 
byen med fokus på de reformertes �00-års historie. 
    Turen bliver ledet af den nyansatte arkivar, Lisbeth 
Aagaard Lykke. Der serveres kaffe i Reformert Skole.
                                                               Alle er velkomne
Mødetid og -sted meddeles i dagspressen og på menighedens hjemmeside.

for 25 år siden, meddelte Menighedens daværende formand, Henrik Marcussen til 
Kirkeministeriet, at Reformert menighed i Fredericia havde ansat Sabine Hof-
meister i præsteembedet pr. �. april �99�.
    Ved en efterfølgende reception i kirken holder Kirsten Hermann Bjerre et il-
lustreret foredrag om La Motte og huguenotfamiliers flugt fra Frankrig. Samtidig 
udgives et hæfte fra den franske udstilling, som nogle sikkert husker at vi viste i 
20�7, med et stort besøg fra La Motte i Frankrig. Hæftet på fransk, som handler 
om disse huguenotfamiliers flugt fra La Motte, præsenteres i en dansk udgave.   
    Kirsten Hermann Bjerre har oversat hæftet til dansk, og hun og hendes mand 
har, sammen med en gruppe famile og venner, besøgt området i 20�8. Publikatio-
nen vil derfor være udvidet med de nye indtryk og fotos fra området.
                                                                                         Alle er hjertelig velkomne
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        NYT OM NAVNE
Årets konfirmander

         TAK
En stor tak til alle, som har bidraget til et vellykket julemarked. Tak for alle de 
fine gevinster, for praktisk hjælp og det gode humør, trods regnvejret.
    Også stor tak for indsatsen til Karin Ejvang og Søs Honoré og alle deltagerne 
for arrangementet og de mange lækre retter til Eftermiddagsmødets julefrokost.
    Tak for bidrag til julegaver, til Inge-Lise Hermann for køb af julegaver, og til 
Jaques Spindler for det flotte juletræ. Også en stor tak til de mange familier som 
selv medbragte gaver i kirken juleaften, og på den måde er med til at videreføre 
den gamle tradition.
    De forstandere og menighedsmedlemmer som gennemførte gudstjenesten 
og det efterfølgende hyggelige arrangement med lækker mad og vin ved ”Godt 
Nytår”, for os den 6. januar, skal også have en stor tak. 

Hej
Mit navn er York Frederic Hofmeister Flint og jeg er 
�� år gammel. Mine forældre hedder Sabine Hofmei-
ster og Lars Flint. I min fritid spiller jeg meget fodbold 
og mit yndlingsfag i skolen er ”skole”.
Jeg går i syvende klasse nede på Fredericia Realskole.
Jeg går til konfirmationsundervisning to steder. Det ene 
sted er i Skt. Michaelis og det andet er i den Refor-
merte Kirke. Grunden til, at jeg går to steder, er, fordi 
jeg gerne vil gå sammen med mine klassekammerater. 
Konfirmeret bliver jeg selvfølgeligt i den Reformerte 
Kirke fordi jeg altid har følt at jeg er en del af dette 
vidunderlige fællesskab.

Hej
Jeg hedder Anna Hermann Bruhn og er �� år gam-
mel. Jeg går i 7. klasse på Erritsø Fællesskole, afd. By-
gaden i Erritsø. Jeg vil gerne konfirmeres i Den Refor-
merte Kirke fordi jeg altid er kommet i kirken og mine 
brødre også er konfirmeret her. I min fritid går jeg til 
golf og dans. Jeg er meget sammen med mine veninder 
og jeg er også meget sammen med min familie.
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         KIRKELIGE HANDLINGER
Bisættelse fra Reformert Kirke Fre-
dericia

Mandag den �9. November 20�8.
Christian Asbøl, Fredericia.    

Apostlen Paulus skriver i Romerbrevet ��,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.”

         SÆT  X

        BIDRAG TIL BLADET

        BIDRAG TIL JUBILÆUMSFONDEN

1719 - 2019

300 år Fredericia

REFORMERT 
MENIGHED

300 år

Vi har modtaget: Fra K.V. 200 kr., L.B.N. 200 kr., I.F.C. 200 kr., J.+J.L. 200 kr., 
V.B.+N.P. 200 kr., I.M.L. 200 kr., J.J. �00 kr., L.L. 200 kr., S.H.S. 200 kr. Tusind 
tak, det glæder os meget.

Vi har modtaget: Fra H.+P.H. 500 kr., 
T.S.M+J.H.M. 2000 kr., K.H.B. 500 kr. 
Vi siger tusind tak!

Eventuelle bidrag til Jubilæumsfonden 
og dermed blandt andet indsamlingen 
til et nyt dåbssæt, kan gives kontant, til 
kassereren, en forstander, eller over-
føres til reg.: nr. 2��0 kontonr.: �� 88 
95 8� 86, eller på MobilePay �0025, 
mærket: ”Jubilæum”.

Mandag den 6. maj har ”Mandagskoret” tilbudt os en jubilæumskoncert i kirken, 
med bl.a. et repertoire af reformerte salmer og sange fra perioden.
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Billunds Boghandel
Gothersgade 2�
www.billunds.dk 

REFORMERT KIRKE

Menighedens historie
Købes hos Menigheden

Gaveideer fra Menigheden! 
  hæfter, postkort, 

vin med særetiketter og 
huguenotkors til 
forskellige priser.
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        KALENDEREN
Gudstjenester

Februar
Søndag d. �. kl.�6.00     Fælleskirkelig gudstjeneste. Se i bladet.
Søndag d. �7. kl.�0.00     Pastor emeritus Jørgen Juul Pedersen. Reception.  
        Se i bladet.

Marts
Søndag d.�. kl.�0.00     Sabine Hofmeister.
Søndag d. �7. kl.�0.00     Sabine Hofmeister. Nadver. Se i bladet.
Søndag d. ��. kl. �0.00    Præsentationsgudstjeneste. Sabine Hofmeister/ 
                                            Konfirmander.
April
Søndag  d. ��. kl. �0.00    Palmesøndag. Konfirmation. Sabine Hofmeister. 
                                            Nadver. Reception.
Fredag d. �9. kl. �0.00    Langfredag. Sabine Hofmeister. Nadver.
Søndag d. 2�. kl. �0.00    Påske. Sabine Hofmeister.

Sammenkomster

Februar
Søndag d. �. kl. �5.00    Kirkekaffe/ Fælleskirkelig gudstjeneste. Se i bladet.
Onsdag d. 6. kl. ��.�0    Eftermiddagsmøde. ”Mellem himmel og jord” - 
                                            i billeder v/ Jørgen Honoré Møller.
Marts
Lørdag d. 2. kl. 9.00      Styning af lindetræer. Se i bladet.
Onsdag d. 6. kl. ��.�0    Eftermiddagsmøde. ”Passionstid – 7 uger til påske”.
Søndag d. �7. kl. ��.�5     Bogpræsentation/ Foredrag Kirsten Hermann Bjerre.             
                                             Se i bladet.
April
Onsdag d. �.  kl. ��.�0    Eftermiddagsmøde. ”Mere end 80-millioner reformer-              
                                            te verden over! Påsketraditioner i en broget verdens 
                                            familie”.
Tirsdag d. �6. ???      Museumsvandring. Se i bladet.

Deadline for indlæg til næste nummer er den 11. april 2019!
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Menighedens adresser: 
Kirke og Skole                              
Dronningensgade 87, 7000 Fredericia 
tlf. 7592 7297. Bank: Nordea,
Reg.: nr. 2��0 kontonr.: ��889 58�86
MobilePay �0025.
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 8�68
tomme-pierre@mail.tele.dk
                                                               
Kirkeudvalg
Annette Dahl Holm, Havepladsvej �79
7000 Fredericia. Mobil: 2��5 �9�2
dahlholm58@gmail.com
 
Annie Devantier Lauritzen 
Indre Ringvej �87 �. tv. 
7000 Fredericia, tlf. ���8 �900
anniegeert@live.dk

Ejendomsudvalg 

Jan Christensen
Vandværksvej 20, 7080 Børkop
Tlf.: �02�9��8. 
jamachr@gmail.com

Erik Deleuran Rand
Kongensgade 8�, �.tv. 7000 Fredericia.
Mail: erikrand����@gmail.com
Tlf.: 209� 982�

Økonomi 
Kasserer og løn
Jørgen Honoré Møller, Sauersvej �,
7000 Fredericia, mobiltlf. �0�7 226�
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.: 759� �2�8
a.deleuran.p@outlook.com

Ministerialbogsfører 
Kristina Devantier, Højstrupvej ��2 
2700 Brønshøj, tlf. 5��� 908�
k.devantier@reformert.dk 
 
Repræsentant v/ Det Danske 
Bibelselskabs Stiftsudvalg 
Tove Sminge Møller, Sauersvej �
7000 Fredericia. Tlf.: 2� �0 �� �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 8�68
tomme-pierre@mail.tele.dk

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


