
�

 Den Reformerte Menighed Fredericia

Nr. 2. Maj - Juni - Juli  20�9 

N Y T

Konfirmation i Reformert Kirke palmesøndag 20�9. Foto: Rosa Engelbrecht



2

         PRÆSTENS ORD                                                  (Paulus`Brev til Filipperne �, �8)
)

”Men hvad! Kristus bliver i alle tilfælde forkyndt, hvad enten 
det er på skrømt eller oprigtigt, og det glæder jeg mig over.”       
At prædike om Kristus er lykkeligvis ikke farligt på vores breddegrader, - ander-
ledes, end det lige er set på Sri Lanka, - anderledes, end dengang hos apostlen 
Paulus. Han sad i fængsel, da han skrev brevet til menigheden i Filippi.
    I den nyere, fx tyske, historie findes der en del eksempler på, hvad der stod på 
spil, når kristne holdt fast ved Guds ord og deres overbevisning, mod magthavere. 
Det gjorde det også for dem, der i året �934 med Barmer Erklæringen bekendte, 
imod Nazi-regimet, at kirkens opgave bestod i, at forkynde budskabet om Guds 
frie nåde til alle folk. (En af hovedaktørerne bag Barmer Erklæringen var for 
øvrigt den reformerte teolog Karl Barth, hvis �00-års jubilæum også fejres i år.) 
Hvilken en trøst betød Evangeliet ikke for de hørende, og hvilken kraft iboende i 
denne forkyndelse!
    I dag forbinder vi - her hos os - andre problemer med at udbrede Evangeliet 
blandt folk, - Gud ske lov og tak - ingen som sætter vores liv i fare. Der findes, 
om søndagen, den stadig mindre gudstjenestemenighed, den trofaste skare, der 
stadig er vant til det bibelske sprog og de teologiske begreber, men absolut har 
høje forventninger til forkyndelsen og forkynderen. Og der findes den stadig 
vekslende gruppe af dem, der ikke (længere) forstår, hvad der bliver sagt og som 
vi med vores traditionelle forkyndelse ikke når frem til. Og der er det store antal 
af dem, som der gerne ”en passant”, kan adresseres til ved særlige lejligheder eller 
enestående begivenheder, hvad der som regel er forbundet med en ret høj arbejds-
indsats og som kræver en del ”manpower” ligesom et vist økonomisk grundlag. 
City-Kirker spiller i denne sammenhæng en vigtig rolle.
    Denne yderst uensartede målgruppe gør derfor forskellige forkyndelsesformer 
nødvendig. Ja, det vil blive vigtigere og vigtigere for os som menighed og kirke, 
at give forkyndelsens mangfoldighed dens rum, anerkende dens berettigelse og 
dens respektive værdi. ”Hvis bare Kristus bliver forkyndt i alle tilfælde, glæder 
jeg mig over det”, skriver apostlen. Velnok sandt!
                                                                                          Pastor Sabine Hofmeister
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         MENIGHEDSFORSAMLING  2019
Hermed indkaldes der til menighedsforsamling 

for menighedens medlemmer i henhold til vedtægternes §4,
i Skolen søndag den �9. maj ca. kl. �2.�5. Efter gudstjenesten og 

afsløringen af den historiske facadedør på kirken.

Dagsorden

�. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Præstens beretning
5. Orientering om jubilæumsåret
6. Fremlæggelse af årsresultat 20�8 til godkendelse
7. Fremlæggelse af budget 20�9 til godkendelse
8. Fremlæggelse af vedtægtsændringer til godkendelse
9. Medlemskabet af den Reformerte Synode i Danmark
�0. Evt. indkomne forslag
��. Valg til forstanderskabet: � skal vælges
��b Valg af 2 suppleanter til forstanderskabet
�2. Valg af � suppleant til bilagskontrollant
�3. Valg af �suppleant til ligningskommissionen 
�4. Eventuelt

Stemmeret ved valg kræver personligt fremmøde.
Evt. forslag skal være formanden i hænde senest 4 dage før menighedsforsamlingen.
Menigheden byder efterfølgende på spisning.

PS. I følge menighedens nye vedtægter fra 28. maj 20�8 skal indkaldelsen til 
Menighedsforsamlingen nu ske med mindst to md. varsel, og dagsordenen skal 
udsendes inden Menighedsforsamlingen. Datoen for Menighedsforsamlingen 
er desværre kun blevet bekendtgjort i det tilsendte ”Årsprogram” med bladet i 
februar, men alle har modtaget datoen.
   Forstanderskabet beklager uforbeholdent, at datoen ikke samtidigt var noteret i 
bladet. Vi vil være opmærksomme på de nye regler ved næste indkaldelse.

Venlig hilsen og på gensyn
Forstanderskabet
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          BAKSPEJLET
Fælleskirkelig Gudstjeneste 
arrangeret i Reformert Kirke af 
Haderslev Stift den 3. februar, 
fik pæn tilslutning fra mange 
sogne i Stiftet. En hyggelig 
eftermiddagskaffe med kom-
menskringler og pelskager 
blev nydt før gudstjenesten.

Styning af de ca. 30 gamle 
lindetræer på kirkegården  
blev udført lørdag den 2. 
marts,af en god flok frivillige 
med redskaber og køretøjer. 
Alle blev belønnet med en let 
fællesfrokost i Skolen.

Sabine Hofmeisters 25-års 
jubilæumsdag den �7. marts. 
Menigheden gav Sabine et 
unikt halssmykke i dagens 
anledning. Formand Peter 
Honoré holdt en tale, hvorefter  
et ”udvidet” forstanderskab og 
præstevikar Jørgen Juul Peter-
sen, velsignede hende sammen 
med pastor emeritus Ulrik og 
Helga Dusse.

Zwingli Egen fik sit navneskilt 
og den nye bænk blev indviet 
søndag den �7. februar.
    Pastor emeritus  Jørgen Juul 
Pedersen fortalte om Zwingli 
og Rosa Engelbrecht takkede 
de implicerede i projektet.
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         AKTIVITETER
Mellem himmel og jord - i billeder - fortsat
Onsdag den 1. maj kl. 14.30 ved Eftermiddagsmødet
Jørgen og Tove Møller fortsætter deres spændende og morsomme 
fortællinger om tegningerne til Pastor Claus Oldenburgs gendigtning 
af de centrale historier fra Det gamle - og Det nye Testamente, som 
tidligere både har 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 humoristiske illustrationer af kunst-
neren Niels Roland.                                              Alle er velkomne.

”Flugten fra Frankrig” fore-
draget derefter blev meget ind-
levende og spændende fortalt 
af Kirsten Hermann Bjerre. De 
mange billeder underbyggede 
fortællingen om de forfulgte 
huguenotslægter. Publikationen 
af samme titel blev solgt efter-
følgende. Derefter spisning for 
alle i Skolen.

”Følg huguenotternes fod-
spor”, tirsdag den �6. april, var 
arrangeret og ledet af arki-
var Lisbeth Aagaard Lykke. 
Mange tak til hende! Turen 
startede ved Obelisken og slut-
tede ca. to timer senere med 
kaffe, kommenskringler og 
pelskager til alle �75 deltagere 
i ”Skolen”.

”Faste frivillige” med helt 
konkrete aftalte administrative 
og praktiske funktioner tæller 
25 personer. Sammen med de-
res ledsagere mødtes mange af 
dem til en hyggeaften fredag 
den 29. marts. Her, i en pause 
med ”bogstavleg”.
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Grill-aften
Fredag den 21. juni kl. 17.00
Som sædvanligt mødes vi i Skolegården, 
hvor grillen varmes op og bordene dækkes 
så vi, måske efter en lille spadseretur, kan 
begynde at grille vores medbragte mad. Vist 
nok kun en enkelt gang i de mange år med 
grill-aften har vi måtte spise inden døre. Så 
mon ikke vi også i år kan nyde maden og 
samværet i den hyggelige ”Skolegård”. Vi 
glæder os til at se rigtig mange.

        JUBILÆUMSAKTIVITETER 
Jubilæumsåret
Jubilæumsåret fortsætter – der er planlagt mange arrangementer blandt andet i 
samarbejde med institutioner i Fredericia. I de kommende måneder kan man, ud 
over de faste gudstjenester, deltage i:

Koncert med Mandagskoret
Mandag den 6. maj kl. 19.30. Reformert Kirke
Som en gestus i forbindelse med Menighedens 300-års jubilæum, Synger Man-
dagskoret i Reformert Kirke bl.a. et udvalg af reformerte salmer, som fx ”Æren” 
og andre sange fra perioden.

Gudstjeneste og ”Afsløring af historisk facadedør”
Søndag den 19. maj. Reformert Kirke 
Kl. 10.00. Gudstjeneste. Pastor Sabine Hofmeister. 
Kl. 11.15 ca. Afsløring af historisk facadedør, med taler og reception i eller uden-
for kirken for alle.
Kl. 12.15 ca. Menighedsforsamling, (kun for menighedsmedlemmer) med efter-
følgende spisning. 

Åbent hus i Reformert Menighed 
Tirsdag den 21. maj kl. 19.-21.00
Denne aften er der en oplagt mulighed for at komme indenfor og se de gamle 
lokaler og lofter fra �700 tallet. Alle døre vil stå åbne, der vises PowerPoint over 
Menighedens historie og fotoplancer med historiske fotos. Der bliver også mulig-
hed for at få en snak om stedet og/eller købe en kop kaffe. 
    Vi anbefaler en spadseretur tur på den historiske kirkegård, den eneste refor-
merte kirkegård i Danmark. Et nyt hæfte om kirkegården sælges denne aften.
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Plantning af tobak i museumshaven
Fredag den 24. maj kl. 13-15. Museet i Jernbanegade
En 50 år gammel tradition med tobaksdyrkning i museumshaven vedligeholdes på 
Museerne i Fredericia. De reformerte blev inviteret til Fredericia blandt andet for 
at dyrke tobak. 

�

REFORMERT MENIGHEDS 
KIRKEGÅRD

Fortællinger om folk og skæbner

Rosa Engelbrecht

Ny udgivelse om reformert historie
Tirsdag den 21. maj på ”Åbent Hus” aftenen 
Samme aften præsenteres og sælges en publikation om 
Reformert Kirkegård og en del af de mange gravsten, 
som af historiske grunde har både franske, tyske og 
danske inskriptioner. 
    Hæftet indeholder korte biografiske fortællinger om 
personerne på 70 udvalgte gravsteder. Disse biografier 
giver et indblik i det fredericianske liv og levned, både 
blandt de mange huguenotslægter og danske ”sen-
navne” som enten er blevet en del af Menigheden ved 
giftemål, eller som et tilvalg på grund af religiøs indstil-
ling.    
    Publikationen er på 44 sider, A5 format. Tekst og 
fotos, Rosa Engelbrecht. Den kan købes for 35 kr. ved 
Menigheden og, hos byens boghandlere fra den 22. maj.

    I år har Museet, i anledning af Re-
formert Menigheds 300-års jubilæum, 
inviteret alle interesserede til at over-
være plantningen og få del i historien 
om tobaksdyrkningen i Fredericia. 
    Museet har åbent på dagen og -
Fredericia Museums Venner er vært 
ved et glas vin eller sodavand.

Fælles pinsegudstjeneste
Mandag den 10. juni kl. 10.30, i Kastellet. Se annoncen næste side!

Bibelvandring i Fredericia
Fredag den 14. juni kl. 15.00. Start ved Reformert Kirke
I anledning af Menighedens 300-års jubilæum arrangerer Det Danske Bibelsel-
skabs Stiftsudvalg denne gang deres årlige vandring i Fredericia. 
    Turen starter ved kirken hvor vi drikker kaffe udenfor, hvis vejret tillader det, 
ellers i kirken. Efter velkomsten læses et skriftstykke over emnet: ”Flugt”, som 
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Fredericia Kastel
2. pinsedag, mandag d. 10. juni 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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bliver det gennemgående tema på turen. Første 
stop bliver Dronningensgade 52, og så fortsætter 
turen ad Kongensgade forbi avlsbrugergårdene 
op på volden, hvor der stoppes ved Nørreport 
med udsigt til Obelisken. Turen går videre ad 
volden til museet og efter et ophold dér, går vi til 
mosaisk trossamfunds begravelsesplads.   
    Sidste del af turen bliver ad Jyllandsgade 
med et stop ved Guldkalven på Rådhusplad-
sen. Vi slutter hvor vi startede, ved kirken.                                                                                             
                                                 Alle er velkomne

Kirkekaffe i ”Præstegårdshaven”
Søndag den 23. juni efter gudstjenesten 
I anledning af 300-års jubilæet har vi denne søndag helt ekseptionelt fået lov at 
nyde kirkekaffen i den forhenværende præstegårdshave, som ejerne Lone og Tho-
mas Vejlgaard stiller til rådighed.
    Indtil �972, hvor Menigheden ikke mere magtede at vedligeholde bygningen, 
og solgte den, har Menighedens præster boet i huset fra erhvervelsen i �736.   
    Mange præster med deres familier har befolket bygningerne og brugt haven. 
Nogle præstefamilier havde �0 og �2 børn, så det må have været livligt. 
    Haven har været delt i to, hvoraf en lejer i huset havde et lille stykke jord mod 
nord, resten var præstens. Der findes en plan over haven, tegnet i pastor Ludwigs 
embedsperiode, �883-�897. Da hans efterfølger, pastor Staehelin, i �897 blev 
ansat var en af betingelserne at bevare havens udformning, så evt. udskiftninger af 
planter skulle ske med samme art som oprindeligt. 
    Nogle ældre husker måske at store portioner frugt fra haven blev fordelt blandt 
skolebørnene. Tiderne har givetvis sat sine ændringer i haven, men vi glæder os 
til at opleve den historiske stemning.
    I tilfælde af regnvejr på dagen, nydes kirkekaffen i Skolen.
Vi siger tusind tak til Lone og Thomas Vejlgaard for at stille haven til rådighed.
                                                                              Venlig hilsen Jubilæumsudvalget
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        NYT OM NAVNE
I præstefamiliens ferie i juli vil pastor emeritus Jørgen Juul Petersen være vores 
præstevikar. Det glæder os.
    Forstanderskabet siger mange tusind tak til Anders og Rosa Engelbrecht for 
ideen-, iværksættelsen-, professionel vejledning og - gennemførelse af projektet: 
Historisk Facadedør til Reformert Kirke. 
    Med stor glæde ser vi frem til en festlig afsløring af facadedøren på søndag den 
�9. maj efter gudstjenesten.

Nye publikationer
”Flugten fra Frankrig”
I forbindelse med Kirsten Hermann Bjerres 
foredrag i kirken den �7. marts, om ”Flugten 
fra Frankrig”, udgav Menigheden et hæfte, som 
i hovedtræk er hendes oversættelse af det franske 
udstillingshæfte til vandreudstillingen, som blev 
vist hos os i august 20�7. Fortællingerne handler 
om huguenotslægternes forfølgelser og flugt. 
    Dertil er føjet både vores franske gæsters 
oplevelse af besøget her i København og Frede-
ricia, og det danske selskabs besøg i La Motte i 
fx 20�3 og 20�8. 
    Hæftet er på 44 sider A4 i farver, pris 50 kr. 
Kan købes hos Menigheden.
    Desuden udgives der den 2�. maj, som 
omtalt på side 7, et hæfte om Reformert Meing-
heds Kirkegård, som er på 44 sider A5 og kan 

købes for 35 kr.
    Overskuddet fra begge publikationer går til indsamlingen til anskaffelse af det 
nye kirkesølv, i anledning af 300-års jubilæet.

Ikke engang halvvejs i jubilæumsåret for Reformert Menigheds 300 år i Fre-
dericia skal der siges ”mange, mange tak” til alle de frivillige, der bakker op om 
arrangementerne med stort og småt. 
    Så også denne gang skylder vi en lang række engagerede personer en kæmpe 
tak for ihærdig og positiv indsats ved de mange jubilæumsaktiviteter og de prak-
tiske og daglige gøremål som skal klares ved siden af. Hvis vi skulle nævne alle 
her, ville vi nå 25-30 navne, hvoraf en del skal takkes for deltagelse i alle aktivite-
ter. Blandt opgaverne har været bagning af ”reformerte kager” servering af kaffe 

         TAK
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til store besøgsgrupper, hjælp ved en række receptioner, styning af lindetræerne, 
pleje af de mange gravsten, åbne og lukke kirken for krydstogtgæster, sætte flag 
og de nye ”logobannere”, diverse administrative opgaver, kalkning af bygninger, 
foredrag og omvisninger, og - vi kunne blive ved!  
    Derfor siger vi en ”kollektiv” TAK til ALLE, også til alle dem som bakker op 
om arrangementerne ved at møde frem og deltage. 
    Her genspejler sig, hvad Heidelberger Katekismus, vores bekendelsesskrift, 
siger om opbyggelsen af menigheden: ”… at enhver, med glæde og iver, skylder 
at anvende sine gaver (evner/redaktion) til gavn og frelse for de øvrige medlem-
mer”. (Spørgsmål 55).
    Det glæder os meget, og vi ser med forventning frem til de kommende mange 
arrangementer.
                                             Venlig hilsen Forstanderskabet og Jubilæumsudvalget

        BIDRAG TIL JUBILÆUMSFONDEN
Vi har modtaget: 
Fra: J.H.�06 kr., T.R.300 kr., M.F.500 
kr., K.H.B.�000 kr., A.+A.H.2000 
kr., B.K.S.250 kr., K.V.�000 kr., 
K.H.B.2500., H.+U.D.750 kr., K.D.H. 
400 kr., R.+A.E.2000 kr., R.E.700 kr., 
L.B.N.�00 kr., E.+H.F.H.7400 kr. 
Vi siger tusind tak!

Eventuelle bidrag til Jubilæumsfonden og dermed til indsamlingen til anskaffelse 
af et nyt dåbssæt, kan gives kontant, til kassereren, en forstander, eller overføres 
til reg.: nr. 2440 kontonr.: 43 88 95 84 86, eller på MobilePay 40025, mærket: 
”Jubilæum”.

Helga Dusse holdt tale for Sabine på jubilæumsdagen den �7. marts. 
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         BOGKASSEN
“Biernes historie”
Af: Maja Lunde
Forlag Rosinante - 47� sider

Den norske forfatter Maja Lunde har skrevet en tankevækkende roman om den 
ulykke det bliver, hvis vi ikke passer på vores klode og dens natur og miljø. Ro-
manen er tredelt, og historierne er samlet omkring bierne, vores smukke nyttein-
sekter, og om manglen på dem, hvis vi har dræbt dem ved rovdrift og med sprøj-
tegift, som godt nok har været tiltænkt ukrudt og skadedyr, men som også rammer 
nytteinsekter som bier.
    Romanen foregår over mange år. Første del fra �852, hvor den engelske frø-
handler William konstruerer en ny type bikube, så man bedre kan holde bier som 
husdyr. - Næste historie er fra Ohio i 2007, hvor biavler Georg ag hans familie 
i flere generationer har levet af biavl. En del bistader kollapser og fremtiden ser 
problematisk ud. - Tredje historie foregår i fremtiden, i 2098 i Kina. Bierne er nu 
udryddet over hele kloden, og dermed muligheden for i det hele taget at få bestø-
vet afgrøderne. Menneskene, dem der er tilbage, sulter. De har opbrugt mulighe-
derne og ødelagt sig selv inde fra.
    Det lyder dystert, men er en god og velskrevet roman. Hver af historierne inde-
holder også almindeligt romanstof om personerne, deres drømme, forhåbninger 
og muligheder. Romanen føles ikke dyster, og når man har læst den, bliver man så 
glad, hver gang man ser en bi flyve fra blomst til blomst.

                                                         Rigtig god læselyst - Herdis Frahm Honoré

Maja Lunde (født 30. juli �975 i Oslo) er en norsk 
forfatter og kendt blandt andet som manusforfatter til 
norske TV-udsendelser.
    Lunde har hovedfag i medier og kommunikation 
fra Universitetet i Oslo. Hun har tidligere blandt 
andet arbejdet som schef for Amandusfestivalen i 
2003 og 2004, og som kommunikationsrådgiver hos 
Kulturmæglerne. 
    I 20�� vandt Maja Lunde Kosmoramas ”Pitche-
konkurrensen” med et manus til dansefilmen ”Battle”. 
I 20�5 modtog hun Boghandlerprisen i Norge for 
”Bienes historie”. ”Bienes historie” lå i maj 20�7 på 
toppen af Der Spiegels bestsellerliste i Tyskland.
    Maja Lunde har modtaget en række udmærkelser.
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         KIRKELIGE HANDLINGER

         SÆT  X

        BIDRAG TIL BLADET
Vi har modtaget: 
Fra: L.B.N. 200 kr., A.B. 300 kr. Tusind tak, det glæder os meget.

Konfirmation
i Reformert Kirke, Fredericia
Palmesøndag den 14. april 

Anna Hermann Bruhn, og 
York Frederic Hofmeister Flint. 

Vi ønsker hjertelig til lykke!

Sæt allerede nu X 
i kalenderen ved de næste mange aktiviteter, vi glæder os til at se jer:
August - onsdag d. 7. Udflugt. Arrangeret af ”Eftermiddagsmødet”

Desuden:
August - fredag den 23. kl. 2�.00. Bartholomæusnatten ved Obelisken
August - fredag den 30. kl. �6.00. Kunstudstilling med reformert tema i Rådhushallen
August - fredag den 30. kl. �9.30. Mozart og Karl Barth-aften i Reformert Kirke
September - fredag den �3. åbner en udstilling om de reformerte på Biblioteket
September - lørdag den 28. kl. ��.00 lægges der blomster ved de gamle præstegrave
September - søndag den 29. kl. �4.00. Festgudstjeneste og reception i Reformert Kirke 
Oktober - fredag den 25. kl.�8.00. Festmiddag for medlemmer. Indbydelsen kom-
mer med bladet i august.
    Også i november og december fortsætter festlighederne – følg med på hjem-
mesiden www.reformert.dk, klik på logoet på forsiden, og årsprogrammet kan 
læses.
    Derudover kan man naturligvis deltage i de sædvanlige faste gudstjenester.
                                                                              Venlig hilsen Jubilæumsudvalget



�4

Billunds Boghandel
Gothersgade 24
www.billunds.dk 

REFORMERT KIRKE

Menighedens historie
Købes hos Menigheden

Gaveideer fra Menigheden! 
  hæfter, postkort, 

vin med særetiketter og 
huguenotkors til 
forskellige priser.�

REFORMERT MENIGHEDS 
KIRKEGÅRD

Fortællinger om folk og skæbnerRosa Engelbrecht
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        KALENDEREN

Deadline for indlæg til næste nummer er den 11. juli 2019!

Gudstjenester

Maj
Søndag   d. 5. kl. �0.00    Sabine Hofmeister.
Søndag   d. �9. kl. �0.00     Sabine Hofmeister. Nadver. Afsløring af historisk       
                                             facadedør. Menighedsforsamling. Se i bladet. 
Torsdag   d. 30. kl. �0.00     Kristi Himmelfartsdag. Sabine Hofmeister. 

Juni
Søndag   d. 9. kl. �0.00    Pinsedag. Sabine Hofmeister.
Mandag  d. �0. kl. �0.30    2. Pinsedag. Fællesgudstjeneste i Kastellet. Se i bladet.
Søndag   d. 23. kl. �0.00    Sabine Hofmeister. Nadver. Kirkekaffe i 
                                             ”Præstegårds Haven”. Se i bladet.
Juli
Søndag   d. 7. kl. �0.00     Pastor emeritus Jørgen Juul Petersen.
Søndag   d. 2�. kl. �0.00     Pastor emeritus Jørgen Juul Petersen. Kirkekaffe. 

Sammenkomster

Maj 
Onsdag   d.  �. kl. �4.30     Eftermiddagsmøde. ”Mellem Himmel og Jord”
                                             (2. del) v/Tove S. og Jørgen H. Møller.
Mandag  d. 6. kl. �9.30     Koncert - Mandagskoret. Se i bladet.
Søndag   d. �9. kl. ��.�5ca. Afsløring af historisk Facadedør. Se i bladet.
Søndag   d. �9. kl. �2.�5ca. Menighedsforsamling. Se i bladet.
Tirsdag   d. 2�. kl. �9.-2�.00 Åbent Hus i Reformert Menighed. Se i bladet.
Fredag   d. 24. kl. �3.-�5.00 Plantning af tobak i Museumshaven. Se i bladet.

Juni
Onsdag   d. 5. kl. �4.30    Eftermiddagsmøde. ”Kan du huske – dengang …”
Fredag   d. �4. kl. �5.00    Bibelvandring. Se i bladet.
Fredag   d. 2�. kl. �7.00    Grillaften i Reformert Skole. Se i bladet.
Søndag   d. 23. kl. ��.�5ca. Kirkekaffe i ”Præstegårds Haven”. 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 

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!


