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Kirkekaffe i ”Præstegårdshaven” den 23. juni 2019. Foto: Rosa Engelbrecht
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PRÆSTENS ORD

(Sl. 104, 24)
)

”Gud, du har skabt dem alle med visdom, jorden er fuld af dit skaberværk”.



Klima og miljø - debatten har præget de sidste måneder. Både den politiske diskussion men også i kirke og gudstjeneste. Brugte man i første omgang emnet, i det
politiske landskab, til at samle vælgerstemmer og sikre sig størst mulig indflydelse i den næste valgperiode, lader menigheder sig - ganske konkret - udfordre
af Bibelens budskab? Med be- og forundring og stor tak ser man på Guds skaberværk, pligtopfyldende og ansvarsbevidste forsøger vi at efterleve ”at vi er (kun)
gæster på jorden” (Sl. 119, 19), og at vi skal ”dyrke og vogte” den (1. Mosebog 2, 15).
Forstanderskabets drøftelser om at Den Reformerte Kirkegård skal blive mere
bi-venlig er et af tiltagene. Der skal findes føde og beskyttelse til insekterne året
rundt. 80% af alle vores kulturplanter, de allerfleste frugt- og grønsagssorter er
afhængige af biernes flittige arbejde. U-bestøvet ville blomsten ikke kunne bære
frugt. Vi havde dermed næsten ingen føde. Der ville ikke findes meget at lægge på
nadverbordet ved høstgudstjenesten. Græskar, vindruer, solsikker, æbler, pærer og
sågar kastanjer er afhængige af at blive bestøvet af insekter. Min Gud - så meget
er vores eget liv forbundet med disse små levevæsner, vi er afhængige af dem. Bi
og menneske.
At se på skaberværket, på høsten, begynder med forundring. Og så måtte der
egentlig følge ydmyghed. Ærefrygt for livet - som teologen og lægen Albert
Schweitzer kaldte det: ”Jeg er liv, som vil leve, midt i liv, som vil leve”.
Erkendelse gør ydmyg, at vi som skabninger er forbundet med hinanden og afhængige af hinanden. ”Når bier uddør, har mennesker kun 4 år tilbage til at leve”
– sådan skal en anden Albert engang have formuleret det – Albert Einstein. I Kina
kan vi allerede se, hvorhen udryddelsen af bier (og for øvrigt også af en del fugle)
har ført. Plantegift og miljøødelæggelse har ført til, at der ikke længere summer af
bier i de store frugtplantager og ingen fugle synger der længere. Mennesker bliver
- alternativt - ansat, arbejderinder i massevis - som nu med håndkraft må bestøve
frugttræerne. For at man overhovedet kan høste noget! En rædsel.
Og hos os? Også i Europa dør de ”som fluer” – bierne og sammen med dem
mange andre insekter. Der skal klages Gud! Hver anden af vores 560 arter af vildbier herhjemme er efterhånden truet af at uddø.
Hvad kan vi gøre? Hvad gør vi med vores medskabninger? Kan vi fremme
mere bi-venlighed – så det ikke forbliver en biting?
Forståelsen vokser for, at vi ikke længere kan leve på bekostning af vores
medskabninger: Biavl dyrkes i storbyerne. Ikke kun af ældre herrer i mærkelige
beskyttelsesdragter, men også af unge mennesker. Urban Gardening/ Grow Your
City, altså blomster mellem asfalt og beton. Insekthoteller og krukker med ”bi-foder” på den lille altan… .
At takke for skabelsen begynder med forundring. Og det fører videre til ydmyghed og videre til ærefrygt overfor livet. Respekt overfor alt, som lever. Og i sidste
ende betyder det: at bevare skaberværket.
Pastor Sabine Hofmeister

BAKSPEJLET
Beslutningsreferat fra menighedsforsamlingen

Denne har i år været afholdt den 19.05.2019, hvorfra der nedenfor gives et beslutningsreferat.
Beretningerne fra henholdsvis formanden og præsten, der begge berettede
om, hvad der var sket siden sidste menighedsforsamling den 29.04.2018 blev
godkendt af menighedsforsamlingen. Årsregnskabet for 2018 blev fremlagt og
godkendt ligesom budgettet for 2019 blev vedtaget.
Valg af forstandere:Der mangler én forstander i forstanderskabet. Dorte Binzer
Hansen blev foreslået som ny forstander, men afviste. Der er i øjeblikket ingen
suppleanter til forstanderskabet. Der var valg af suppleant til henholdsvis billagskontrollant og ligningskommission, men der var ingen emner. Ingen blev valgt.
Det er ikke tilfredsstillende og menighedsforsamlingen blev opfordret til at
finde emner til posterne.
Der var indleveret et forslag til ændring af kirkegårdsvedtægternes § 6 fra
Dorte Binzer Hansen. Forslaget blev drøftet og en skriftlig afstemning viste 4
stemmer for og 14 stemmer imod. Forslaget blev derfor ikke vedtaget, men forstanderskabet blev opfordret til at se på reglerne og håndteringen af disse.
Menighedens lidt anstrengte forhold til Synoden blev belyst, og forstanderskabet blev bemyndiget til at forhandle om en ny forretningsorden og i givet fald
melde menigheden ud af Synoden.
Den Ghanesiske menighed i København, bliver anerkendt som selvstændig
menighed den 26. maj 2019, og søger optagelse i Synoden. Forstanderskabet har
herefter godkendt optagelse af Den Ghanesiske menighed i Synoden.
Fredericia, den 19. maj 2019
Jørgen Honoré Møller, referent

Bibelselskabets Repræsentantskabsmøde den 23. maj

Jeg deltog sammen med fire andre fra Stiftsudvalget i Haderslev Stift. Mødet blev
indledt med en andagt ved biskoppen for Københavns Stift Peter Skov-Jakobsen.
Derefter blev årsberetningen og regnskabet for 2018 gennemgået, og begge dele
blev godkendt.
Bibelskabets pris 2019 gik til indvandrer- og sognepræst ved Apostelkirken på
Vesterbro i København Niels Nymann-Eriksen. Hver søndag er der gudstjeneste
i Apostelkirken, hvor der kommer mellem 175 og 200 unge, studerende, midaldrende og børnefamilier, ligesom der møder omkring 60 med anden baggrund end
dansk frem, først og fremmest fra Iran og Afghanistan.
Niels Nymann-Eriksen er desuden bestyrelsesformand i Café Exit der er et
tilbud til ex-indsatte og indsatte, som under fængselsopholdet beslutter sig for at
ville ”starte på en frisk”, når afsoningen er overstået.
Han har skrevet en bog der hedder Gæstfrihed den omhandler, hvad mødet mellem mennesker kan indebære.
Mødet sluttede med middag.
Tove Sminge Møller



Mandagskorets koncert i
kirken
Formand Peter Honoré bød
velkommen til koret, som
havde tilbudt at være med til
at fejre Reformert Menigheds
300-års jubilæum. Koret gav
uden honorar en fin koncert
mandag den 6. maj.
Afsløringen af historisk
facadedør
Ved en reception efter gudstjenesten den 19. maj blev
døren afsløret af pastor Sabine
Hofmeister. Formanden Peter
Honoré takkede Anders Engelbrecht for ideen og for at have
skaffet de økonomiske midler
via Bergiafonden og Bevaringsfonden, Fredericia.
Åbent Hus i menigheden
Mange fredericianere tog imod
indbydelsen til at komme
indenfor tirsdag den 21. maj,
ligesom mange købte kaffe
med kommenskringler og
pelskager, samt gik en tur på
kirkegården. Det nye hæfte om
kirkegården blev præsenteret
og solgt samme aften.



Plantning af tobak d. 24. maj
Siden Reformert Menigheds
250-års jubilæum har Museerne i Fredericia dyrket tobak
i museumshaven. Museets
medarbejdere fortalte historien
om de reformerte og tobakken.
Museets venner var værter ved
en hyggelig reception.

Fællesgudstjeneste i Kastellet
Anden pinsedag endte med
regnvejr, og gudstjeneste i
Kastellet under en mængde paraplyer. Som sædvanlig deltog
Reformert Menighed med præst
og praktiske hjælpere til bl.a.
opstilling og ”hjælpetjeneste”
under arrangementet.
Nogle valgte at fortrække for
regnvejret. Andre var standhaftige og deltog i nadveren i
øsregn.
Bibelvandringen den 14. juni
Bibelselskabets Stiftsudvalg
arrangerede deres årlige Bibelvandring i Fredericia i anledning af Reformert Menigheds
jubilæum. Turen startede med
kaffe ved kirken og foredrag af
Peter Honoré og Sabine Hofmeister i kirken, og fortsatte ad
en historisk rute, hvor blandt
andre Tove Sminge Møller og
Sabine Hofmeister fortalte om
stederne og læste bibeltekster.
Kirkekaffe d. 23. juni i
”Præstegårdshaven”
Dagen efter den hyggelige
grill-aften blev borde og stole
flyttet til ”Præstegårdshaven”,
som Lone og Thomas Vejlgaard
havde stillet til rådighed, sammen med både kaffe og lækkert
brød, til kirkekaffen i anledning
af menighedsjubilæet. Det blev
en flot og hyggelig oplevelse
for deltagerne i den fantastiske
parklignende historiske have.


AKTIVITETER
Udflugt v/ Eftermiddagsmødet

Onsdag den 7. august. Vi mødes kl. 10.30 i Reformert Skole
Eftermiddagsmødets medlemmer tager traditionen tro på udflugt. Turen går til
”Fjordenhus” i Vejle. Bag denne imposante bygning står den islandske star-arkitekt Olafur Eliassons, hvis kunstværker også kan ses i husets stueetage. Der
spises frokost i Juelsminde ved havnen. Turens sidste oplevelse bliver et besøg på
efterskolen BGI-akademiet i Hornsyld.
Der køres i private biler. Udgifterne betales af deltagerne.
Alle er hjertelig velkomne

Karl Barth fortælling

Onsdag den 4. september kl. 14.30 ved Eftermiddagsmødet
Pastor Sabine Hofmeister fortæller denne eftermiddag om:
”Den reformerte teolog Karl Barths liv og virke”.

Kirkegårdsdag – hjælp søges

Lørdag den 14. september kl. 9.00 på Reformert Kirkegård
En flok ihærdige hjælpere stynede allerede i marts alle lindetræerne og fjernede
uønskede vækster fra gravstederne. Erik Rand og Peter Honoré fræsede senere
gamle trærødder væk, og de gamle lindetræers fødder er blevet ”plukket for rodskud.
Men vi beder igen om hjælp til at ”finpudse” kirkegården, så den kan fremtræde
fin og velholdt på selve jubilæumsdagen den 29. september.
Tag haveredskaber med og giv en hånd. Vi byder på kaffe og let frokost. Tilmeld dig hos formanden Peter Honoré. Se bag på bladet.
Mange tak og på gensyn. Kirkegårdsudvalget



Høstgudstjeneste

Søndag den 15. september kl. 10.00
Temaet for dagens gudstjeneste vil være en tak for årets høst, som er ved at være
bjærget. Pastor Sabine Hofmeister står for gudstjenesten og en af årets særlige
nadveroplevelser under høstgudstjenesten. Kirken vil være pyntet med årstidens
afgrøder og kirkegængerne indbydes alle til at sætte sig om et stort nadverbord,
hvor man nyder et fællesmåltid til fejring af Jesus og årets høst.
Alle er hjertelig velkomne

Gudstjeneste/Døvemenigheden

Søndag den 15. september kl. 14.00
Denne søndag eftermiddag holder Døvemenigheden Sydjylland/ Fyn gudstjeneste i vores kirke. Under den efterfølgende kirkekaffe i Skolen vil pastor Sabine
Hofmeister fortælle om Reformert Menighed og den reformerte teologi i forhold
til den lutherske.
Der er dansk tale til døvetegn. Alle er hjertelig velkomne

JUBILÆUMSAKTIVITETER
Bartholomæusnatten fredag den 23. august

Program: Man mødes kl. 21.00 ved Obelisken uden for Nørre Port
Der uddeles fakler og salmefoldere til deltagerne, formand Peter Honoré byder
velkommen. Derefter synges en salme og pastor Sabine Hofmeister forklarer
baggrunden for Davidssalme 68, som læses i kor.
Pastor emer. Ole Engberg fortæller om ”Bartholomæusnatten” og flugten fra
forfølgelser. Fællessang: ”Du som har tændt millioner af stjerner”. Slutteligt byder
menigheden på et glas vin/vand, og faklerne kan slukkes.
Den grusomme nat i Frankrig mellem den 23. og 24. august, for næsten 450 år
siden, blev skæbnesvanger for landets protestanter, reformerte huguenotter. De
havde to år forinden i en religionskrig tilkæmpet sig en række borgerlige rettigheder i det ellers katolske land. Det provokerede en stor del af landets gejstlige
og adelige, som var arge modstandere af protestanterne, og nærede en frygt for at
huguenotternes ledere ville tage magten og ændre landets styre til en republik.
Gennem intriger fik kong Karl den IXs mor, enkedronning Katherina de Médici
en plan godkendt. Huguenotternes ledere og tilhængere skulle den nat, i forbindelse med et stort bryllup i Paris, lokkes i et baghold. Også i andre byer i Frankrig skulle aktionen gennemføres mod de protestantiske huguenotter. Det blev et
kæmpe blodbad, hvor det skønnedes at ca. 70.000 huguenotter blev mishandlet og
myrdet.
I anledning af menighedens 300-års jubilæum markerer vi denne nat ved Obelisken i Fredericia. Arrangementet er en del af ”Trekantområdets Festuge”.


Konkurrence-udstilling åbnes

Fredag den 30. august, kl. 16 -21 i Rådhushallen, på Fredericias Kulturnat
Udstillingen åbnes af formand for Kultur- og Idrætsudvalget Lars Ejby Pedersen kl.
16.00. Reformert Menighed har i anledning af jubilæet indbudt otte lokale kunstnere til gennem henholdsvis: maleri, keramik, skulptur og fotografi at udtrykke
hver deres oplevelse af Den Reformerte Menigheds betydning for Fredericia.
Kunstnerne er: fotograferne Tom Bennedsen og Anne Klysner. Billedkunstnerne Susanne Wiese og Dorthe Christensen. Keramikkerne Jytte Møller og Gurli
Hjorth, samt skulptørerne Preben Andersen og Flemming Kastaniegaard. Deltagerne må hver indlevere to kunstværker til konkurrencen. De udvalgte dommere,
formand for Kultur- og Idrætsudvalget Lars Ejby Pedersen, museumsdirektør Pia
Wirnfeldt, fotograf Helle S. Andersen samt byens borgere udpeger vinderne, som
afsløres i Rådhushallen den 20. september. Det bliver muligt at stemme på kunstværkerne i Rådhusets åbningstid. Konkurrencen er støttet af Kultur- og Idrætsudvalget og er en del af Trekantområdets Festuge.

Karl Barth og Mozart -aften

Fredag den 30. august kl. 19.30 i Reformert Kirke
Biskop Lise-Lotte Rebel, Helsingør Stift og professor
emer. dr. theol. Bent Flemming Nielsen holder foredrag
om den reformerte teolog Karl Barth (1886-1968), som
bl.a. kom i problemer med Nazi-regimet. Aftenen vil veksle mellem foredrag om Karl Barth og Barths store passion
for Mozarts lette musikstykker, som spilles og beskrives
af komponist, filosof og organist Martin Djursaa. Martin
Djursaa kender vi fra hans medvirken ved adskillige gudstjenester i kirken.
Reformert Kirke markerer dermed også 100-året for bekendtgørelsen af Karl Barths Romerbrevsanalyse fra 1919.
I en pause er menigheden vært ved en forfriskning.
Fra kl. 19.00 – 19.30, samt i pausen, vil der være mulighed for at se en udstilling med historiske fotos i Reformert
Skole.
Arrangementet indgår i Trekantområdets Festuge.
Der er gratis adgang og alle er velkomne


Modellen af Reformert Kirke fra 1736, som den tog sig ud ved et besøg på Minibyens værksted på
Prangervej i begyndelsen af juli. Alle de små tagsten er håndfremstillet og er blevet glasseret i flere
omgange for at få den sorte blanke overflade.

Model af Reformert Kirke udstilles i Skolegården

Fra slutningen af august. Datoen bekentgøres senere.
De mange frivillige medarbejdere i Den Historiske Miniby i Fredericia er netop
nu ved at færdiggøre en ny modeludgave af Reformert Kirke, som skal genopstilles i den imponerende Miniby i Madsbyparken.
Som en flot gestus i anledning af menighedens 300-års jubilæum har man
tilbudt at lade modellen udstille hos os, inden den en gang i oktober bliver sat i
depot, og dernæst til foråret opstilles på sin plads i Minibyen.
Den Historiske Miniby i Fredericia er en 1:10 kopi af Fredericia som den så
ud i 1849. Projektet blev startet i 1983 som et beskæftigelsesprogram. De seneste
mange år er det store og meget detaljerede byggearbejde hovedsaligt udført ved
frivillig arbejde. Det er planlagt, at modelbyen skal indeholde ca. 1.200 bygninger, så man forventer mange års arbejde endnu, også set i lyset af, at de mange
bygninger kræver vedligeholdelse og jævnlige udskiftninger af husene.

Reformert litteratur på Fredericia Bibliotek

Fredag den 13. september til fredag den 4. oktober
I anledning af menighedens 300-års jubilæum viser Fredericia Bibliotek en særudstilling med Bibliotekets samling af litteratur om de reformerte. Derudover vises
en række plancher med historiske fotos fra menigheden. Udstillingen vil være
tilgængelig i Bibliotekets åbningstid.


Tobakshøst ved Museerne i Fredericia

September. Dato og tid bekendtgøres i pressen
Ligesom Museet markerede tobaksplantningen i foråret ekstraordinært for offentligheden, så vil man også arrangere en særlig tobakshøstdag. Tobaksbladene skal
”brækkes” og sættes på snore inden de hænges til tørre i tobaksladen ved Museet.
Tidspunktet besluttes i forhold til tobakkens ”modningstid” og dagens indhold
vil blive bekendtgjort gennem pressen og menighedens hjemmeside.

Vinderne af kunstkonkurrencen afsløres

Fredag den 20. september i Rådhushallen
I løbet af de tre uger fra den 30. august til denne dag har alle interesserede haft
mulighed for at se udstillingen og stemme på kunstværkerne. Efter at dommernes
og de afgivne borgerstemmer er talt op vil der blive uddelt: 1. prisen på 4.000
kr., 2. prisen på 3.000 kr. og 3. prisen på 1.500 kr. Disse tre priser er skænket af
Kultur- og Idrætsudvalget. Derefter trækkes der lod om en deltagergevinst blandt
de borgerstemmer som har oplyst navn og kontaktmulighed på stemmesedlerne.
Efterfølgende er Reformert Menighed vært ved en forfriskning.
Alle er hjertelig velkomne

Mindeforsamling ved de reformertes præstegrave

Lørdag den 28. september kl. 11.00 på Reformert Kirkegård
I respekt for tidligere generationers betydning for Reformert Menigheds beståen
gennem 300 år, lægges der buketter ved alle præstegravene. Inden buketterne
lægges af de fremmødte, vil medlemmerne af Jubilæumsudvalget på skift læse en
kort biografi om hver enkel præst.
Vi håber at se rigtig mange deltagere
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Festgudstjeneste og Festskrift

Søndag den 29. september kl. 14.00 i Reformert Kirke
Netop denne dato, Mikkelsdag 1719, regnes for datoen hvor underskriften blev sat
på de reformertes aftalebetingelser for at flytte til Fredericia.
Vi indleder eftermiddagen med en festgudstjeneste for menighedens medlemmer og særligt indbudte, som på forskellig vis har tilknytning til og betydning
for Den Reformerte Menighed i Fredericia. Under gudstjenesten kan man opleve
vores organist og komponist Martin Djursaa opføre sit nye værk, tilegnet menighedens jubilæum. Det nye dåbssæt i sølv vil blive afsløret.
Efterfølgende vil der blandt andet blive mulighed for taler, og der bydes på en
lækker reception, hvor man kan fordele sig i et festtelt eller i den gamle skolebygning.
I anledning af 300-års jubilæet udgivers et festskrift, med indlæg af forskellige
personer, som hver især vil bidrage med relevante emner. Blandt skribenterne kan
nævnes: Borgmesteren, Biskoppen, Provsten, m.fl. samt menighedens formand
og præst. Jubilæumsudvalgets medlemmer skriver om særlige projekter i jubilæumsåret. Hæftet bliver uddelt til alle deltagere i gudstjenesten den 29. september.
Derefter kan det købes for 40 kr. pr. stk.
HUSK TILMELDING senest den 15. august.
Vi glæder os til at se jer alle
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Festmiddag for medlemmer

Fredag den 25. oktober kl. 18.00 i Skolen
Med dette blad finder menighedens medlemmer en invitation til et særligt festarrangement. Historisk har Reformert Menighed ofte fejret mærkedage på byens restauranter, oftest med en del egenbetaling. Denne gang har vi selv festlokaler, den
gamle skolebygning, som kan bruges. Men af økonomiske grunde satser vi stadig
på at medlemmerne selv vil betale maden. Menigheden betaler drikkevarerne og
sørger for aftenens underholdning. 300 år er en fest værd!

NYT OM NAVNE
Søndag den 18. august og den 13. oktober holder medlemmer af forstanderskabet
gudstjeneste, fordi vores egen præst skal varetage sit arbejde på efterskolen.
Formand for forstanderskabet Peter Honoré kunne fejre sin 75-års fødselsdag i
juli måneden. Menigheden gratulerer hjertelig og glæder sig til mange aktive år
fremover.

TAK
Tak til pastor emeritus Jørgen Juul Petersen for at holde gudstjenester hos os
i pastor Sabine Hofmeisters sommerferie. Og tusind tak til konfirmand York
Frederic Hofmeister Flint der, som helt sikkert landets eneste konfirmand, har
skænket sine kontante gaver fra dagen til indsamlingen til det nye dåbssæt til
Reformert Kirke!

NYE MEDLEMMER
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Penille Honoré Schnor, Kolding.
John Fourniase, Fredericia.
Anni Liborius, Fredericia.
Hjertelig velkommen i menigheden. Forstanderskabet.

KIRKELIGE HANDLINGER
Bisættelse

Reformert Kirke, Fredericia. Lørdag den 29. juni
Birthe-Marie le Fèvre Øhlenschlæger, Thisted.
Apostlen Paulus skriver i Romerbrevet 14,7-8:
”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.”

BIDRAG
Bidrag til bladet

Vi har modtaget fra: L.B.N. kr. 200,- tusind tak!

Bidrag til anskaffelse af dåbsfad og -kande

Vi har modtaget: Y.F.H.F. 5.600 kr., K.V.+S.G. 1.000 kr., U.+C.B. 2.000 kr., M.F.
100 kr., AM.E. 300 kr., H.+P.H. 5.000 kr., V.D.M. 1.000 kr. I.B.+B.B. 750 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”.

SÆT X
Onsdag d.6./13./20./27. nov. 2019 kl. 19.00. Bibelværksted. ”Reformatoren Ulrich Zwinglis liv og teologi” v/ pastor Sabine Hofmeister.
Søndag den 10. nov. Foredrag ved Johanne Louison Thorup Koudal.
Torsdag den 14. nov. kl. 19.00. Fredericia Gospel Service giver koncert.
Lørdag den 30. nov. Julemarked i Skolegården.
Søndag den 1. dec. Julemarked i Skolegården.
Søndag den 1. dec. kl. 14.00. Der tælles ned til jul. Mødested Dronningensgade 52.
Søndag den 1. dec, kl. 16.00. Adventsgudstjeneste og Luciaoptog.
Søndag den 8. dec. kl. 14.00. Der tælles ned til jul. Mødested, Ved Obelisken.
Onsdag den 11. dec. kl. 19.30. Lyngsoddekoret giver koncert i Reformert Kirke.
Søndag den 15. dec. kl. 14.00. Der tælles ned til jul. Mødested ved mindestenen
over Peter Dupont.
Søndag den 22. dec. kl. 14.00. Der tælles ned til jul. Mødested ved Abraham
Devantiers mindesten.
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Købes hos Menigheden

Gaveideer fra Menigheden!
Hæfter, postkort,
vin med særetiketter og
huguenotkors til
forskellige priser.

KALENDEREN
Gudstjenester
August
Søndag d. 4.
Søndag d. 18.

kl. 10.00 Sabine Hofmeister. Nadver.
kl. 10.00 Forstanderskabet. Læseprædiken. Kirkekaffe.

September
Søndag d. 1.
Søndag d. 15.
Søndag d. 15.
Søndag d. 29.

kl. 10.00 Sabine Hofmeister.
kl. 10.00 Høstgudstjeneste. Sabine Hofmeister. Nadver. Se i bladet.
kl. 14.00 Gudstjeneste/Døvemenigheden. Kirkekaffe. Se i bladet.
kl. 14.00 Festgudstjeneste. Reception. Se i bladet.

Oktober
Søndag d.13.
Søndag d. 27.

kl. 10.00 Forstanderskabet. Læseprædiken. Kirkekaffe.
kl. 10.00 Sabine Hofmeister. Nadver.

Sammenkomster
August
Onsdag d. 7.
Fredag d. 23.
Fredag d. 30.
Fredag d. 30.

kl. 10.30 Udflugt v/ Eftermiddagsmøde. Se i bladet.
kl. 21.00 Bartholomæusnatten. Se i bladet.
kl. 16-21 Kunstkonkurrence åbnes. Rådhushallen. Se i bladet.
kl. 19.30 Karl Barth og Mozart-aften v/ Kulturnatten. Se i bladet.

September
Onsdag d. 4.

kl. 14.30

Oktober
Onsdag d. 2.
Fredag d. 25.

kl. 14.30 Eftermiddagsmøde. ”Min Reformerte Menighed.”
kl. 18.00 Festmiddag for medlemmer. Se i bladet.

Eftermiddagsmøde. ”Den reformerte teolog Karl
Barths liv og virke” v/ Sabine Hofmeister.
Fredag d. 13. – d. 4.10.
Udstilling om de reformerte. Fredericia Bibliotek.
Søndag d. 15. kl. 15.00 ca. Foredrag efter døvegudstjenesten
v/ Sabine Hofmeister. Se i bladet.
Dato og tid i dagspressen: Tobakshøst ved Museet. Se i bladet.
Lørdag d. 14. kl. 9.00 ”Kirkegårdsdag”. Se i bladet.
Fredag d. 20 kl. 13.00 Afsløring af kunstkonkurrencen. Se i bladet,
Lørdag d. 28. kl. 11.00 Blomster lægges ved de gamle præstegrave. Se i bladet.
Søndag d. 29. kl. 15.00 ca. Jubilæumsfejring. Reception. Se i bladet.

Deadline for indlæg til næste nummer er den 11. oktober 2019!
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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 12,2.
7000 Fredericia, tlf. 7592 0551
s.hofmeister@reformert.dk
Træffes så vidt det er muligt,
i Skolen fredage fra kl. 10 til 12,
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 179
7000 Fredericia. Mobil: 2445 4912
dahlholm58@gmail.com
Annie Devantier Lauritzen
Bjergegade 32B, st.tv
7000 Fredericia, tlf. 3138 4900
anniegeert@live.dk
Ejendomsudvalg
Jan Christensen
Vandværksvej 20, 7080 Børkop
Tlf.: 4023 9418.
jamachr@gmail.com
Erik Deleuran Rand
Kongensgade 81, 1.tv. 7000 Fredericia.
Mail: erikrand1411@gmail.com
Tlf.: 2091 9823
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Økonomi
Kasserer og løn
Jørgen Honoré Møller, Sauersvej 1,
7000 Fredericia, mobiltlf. 4037 2261
jomotomo@post10.tele.dk
Skat
Rosa Engelbrecht, Gefionsvej 16,
7000 Fredericia tlf.:2360 9060.
engelbrecht@c.dk
Menighedskartotek
Annelise Deleuran Petersen
Dalsvinget 27, 7000 Fredericia
Tlf.: 7594 1218
a.deleuran.p@outlook.com
Ministerialbogsfører
Kristina Devantier, Højstrupvej 142
2700 Brønshøj, tlf. 5133 9084
k.devantier@reformert.dk
Repræsentant v/ Det Danske
Bibelselskabs Stiftsudvalg
Tove Sminge Møller, Sauersvej 1
7000 Fredericia. Tlf.: 2140 1417
jomotomo@post10.tele.dk
Kirkebladsredaktion
Rosa Engelbrecht, Gefionsvej 16
7000 Fredericia, tlf. 2360 9060
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!

