
�

 Den Reformerte Menighed Fredericia

Nr. 4. November - December - Januar 20�9-20 

N Y T1719 - 2019

300 år Fredericia

REFORMERT 
MENIGHED

300 år

Forstanderskabet fører processionen af 22 præster og 3 reformerte forstandere ind til 
festgudstjenesten søndag den 29. september 20�9

 Foto: Rosa Engelbrecht
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         PRÆSTENS ORD                                                         *                 
Så bliver da tro, håb, kærlighed, disse tre. Men størst af dem er kærligheden. 

For mere end 450 år siden måtte mennesker flygte fra Frankrig – for deres tros 
skyld. Huguenotterne var normale mennesker, ligesom du og jeg, ingen fromme 
excentrikker, men troende mennesker, der på grund af deres kærlighed til Gud 
ikke længere ville finde sig i uretten i pavekirken. Måske var nogle blandt dem 
fundamentalister, andre radikale, men alle var forbundne i, at de var indstillet på, 
at risikere noget – for deres tros skyld. Jeg beundrer denne styrke i troen, - noget 
af det ville jeg ønske mig i vores tid. 
    Spurgt ind til, om vi mon kunne lære noget af historien i dag, skal der peges på 
Bibelen. Hele Bibelen er fyldt med flugt- og flygtningehistorier. Mennesker, der 
flygter for troens skyld, for klimaets, krigens og forfølgelsernes skyld, for fattig-
dommens skyld.
    Menighedens forfædre og -mødre, huguenotterne, har selv været flygtninge. 
Flugthistorier fortælles stadig hos efterkommere, grusomheder mindes. At se sin 
egen familiehistorie med dagens flygtninge og fremmede for øje, at læse i Bibelen 
om Abraham og Isak, Josef og deres brødre og om Jesus på flugt til Egypten for 
kong Herodes, stiller til tider smertelige spørgsmålstegn ved vores egne politiske 
overbevisninger.
    Efter en odysse gennem Europa kunne disse mennesker til slut endelig begynde 
på ny - i Fredericia i �7�9. De fremmede fik lov til at bosætte sig og udleve deres 
tro fri og åben. Nok ikke i lighed med den lutherske tro, men i frihed. De var 
tobaksplantører, avlsbrugere og håndværkere. De kom til Danmark med kartofler, 
asparges og persille, knowhow i landbrug og meget mere. Aldrig gav de slip på 
deres håb og tro på et liv i frihed. Som tegn på at de for alvor havde fundet et nyt 
hjemsted, byggede de �6 år senere deres egen kirke i byen, ved hjælp af donatio-
ner fra ind- og udland. 
    ”Kærligheden er tålmodig, kærligheden er mild, kærligheden … tåler alt, tror 
alt, håber alt, udholder alt”. Kærligheden til Gud og vores medmennesker gør alle 
disse ting muligt, skriver apostlen Paulus i sit �. brev til menigheden i Korinth. 
Har I på et tidspunkt prøvet at udskifte ordet ”kærlighed” med ”jeg”? ”Jeg er 
tålmodig, jeg er mild, jeg …”. Ærligt talt, det kniber for mig det ene eller andet 
sted, og alligevel er kærligheden til Gud og vores næste, det grundlæggende for 
alle kristne kirker, for alle os kristne. Vi er ikke bedre mennesker, heller ikke vi 
reformerte, men vores tro skal afspejles i vores dagligdag. Vores gudstjeneste 
slutter jo heller ikke kl. ��.00 om søndagen, når vi forlader kirken, men rækker 
ind i hverdagen og ”styrer” den. Typisk reformert hedder det her, at dagligdagen 
gennemtrænges af Guds ord, Guds bud agtes og livet leves hæderligt.

(�. Kor. �3, �3)
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Tro – håb – kærlighed. 300 år for Den Reformerte Menigheds eksistens. Vi er 
forblevet standhaftige i vores tro og standhaftigt har menigheden formået at over-
leve gennem århundreder i Danmark, selvom der både blev talt og skrevet om det 
modsatte. Indtil i dag har vi bevaret vores selvstændighed og troens reformerte 
særpræg. Vi har ikke altid været elsket, vi blev angrebet, begrænset, bagtalt, - der 
blev grinet ad os. Sådan har det været til tider, og noget lignende frygter jeg, vi 
også vil møde fremover. I et gammelt mødereferat fra �800-tallet læste jeg, at ”i 
tider med anfægtelse skulle man være kirken tro … og desuden skulle man have 
tillid til Hellig Ånden”. For det er jo en kendsgerning, at den blæser hvor og hvor-
når den vil. 
    Hellig Ånden fylder os alle med tro, håb og kærlighed.                
                                                                                          Pastor Sabine Hofmeister

*Præstens ord er skrevet i forlængelse af festprædikenen, holdt i anledning af Re-
formert Menigheds 300-års jubilæum den 29. september 20�9 i Den Reformerte 
Kirke i Fredericia.  

De mange præster, som repræsenterede både folkekirker, katolske kirker, frikirker og tyske kirker 
sad, efter processionen, på de yderste pladser i den flot smykkede kirke under jubilæumsgudstjene-
sten, søndag den 29. september 20�9.



4



5

Fredericia, 12.10.2019

Kære menighedsmedlemmer
og læsere af dette blad.

Tusind tak - til alle jer som gennem året, og ved 
festgudstjenesten og receptionen i Reformert Kirke

og Skole søndag den 29. september,
har sluttet op med deltagelse og bidrag til dåbssættet, 

og med de mange praktiske gøremål, ved arrangementerne.
Det har alt sammen gjort den forløbne tid uforglemmelig.

Vi glæder os til at se jer til de sidste aktiviteter 
i november og december.

Med venlig hilsen Reformert Menighed
Forstanderskabet

Peter Honoré                                       Sabine Hofmeister
         formand                                                præst

REFORMERT 
MENIGHED
1719-2019

300 år
Fredericia

De faste aktiviteter 
Blandt de arrangementer, som 
løber ved siden af de mange 
jubilæumstiltag er, som her, ud-
flugt for ”Eftermiddagsmødet”, 
og gudstjenester, hvor denne 
handlede om det store dilemma 
med med plastikemballage, 
som er praktisk men farligt, når 
det havner det forkerte sted.

Kirkemodellen
Med hjælp fra Jørgen Honoré 
Møller opstillede personalet fra 
Minibyen en model af vores 
kirke i skolegården. Et specielt 
skue, at se kirken komme ind 
ad skoleporten den 2�. august!

Foto: Søs Honoré                                                  Foto: Lars Flint

          BAKSPEJLET
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Bartholomæusnatten 
Fredag den 23. august blev 
denne rædselsnat i Frankrig, for 
ca. 450 år siden, markeret ved 
obelisken med fin tilslutning, 
sange og fakler og en flot tale af 
pastor emer. Ole Engberg. Den 
stemningsfulde aften sluttede 
med hyggelige samtaler over et 
glas vin på stedet.

Kunstudstillingen
Jubilæumsudvalget havde invi-
teret otte lokale kunstnere til at 
udtrykke deres opfattelse af de re-
formertes betydningen for byen.
   Åbningen den 30. august blev 
en fin oplevelse med mange be-
søgende i løbet af ”Kulturnatten”.

Karl Barth og 
                 Mozart-aften
Kulturnatten bød også på et 
spændende, engageret og leven-
de foredrag i Reformert Kirke.
   Biskop Lise-Lotte Rebel 
indledte aftenen med en munter 
fortælling om hendes opdagelse 
af Karl Barths betydning for 
opfattelsen af Bibelens ord.
   Professor Bent Flemming 
Nielsen fortsatte med et fore-
drag om bl.a. Barths virke og 
hans opfattelse af Mozart.  
    Oplevelsen blev suppleret af 
organist Martin Djursaas Mo-
zart fortællinger om melodierne 
med fællessange.

Formanden takker her de medvirkende.
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Fredericia Bibliotek
viste fra den �3. sept. til den 
4. okt. en fint opsat udstilling 
med litteratur om Reformert 
Menighed. Desuden vistes et 
udvalg fra de plakater med ”før-
nu” fotos, som hænger i Skolens 
lille lokale.

Kirkegården 
blev lørdag den �4. sept. endnu 
engang gjort ekstra rent. Grav-
sten blev vasket og de gamle 
lindetrær blev renset for rod-
vækst, så det hele kunne tage 
sig flot ud til festgudstjenesten.
    Der blev også sørget godt for  
forplejning af de mange frivil-
lige som arbejdede en god lang 
formiddag.

Høstgudstjenesten
er altid noget særligt i Refor-
mert Kirke. De seneste år er en 
ny fast tradition opstået. Noget 
af det grønne som bliver klippet 
af på kirkegården, bruges dagen 
efter, sammen med div. afgrøder 
som pynt ved høstgudstjenesten.

Kunstkonkurrencen
blev afsluttet den 20. sept. og vin- 
derne afsløret og belønnet med 
præmier og diplomer. Borgerge-
vinsterne blev også udtrukket.    
    I midten ses Preben Andersen 
som fik �. prisen. Til højre Gurli 
Hjorths triptychon, som fik 2. 
prisen. Til venstre derfor, Anne 
Klysner som fik 3. prisen.

Fotos: Annette Holm
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Blomster 
blev lagt ved præstegravene lørd. 
den 28. sept. Før buketterne blev 
lagt ved de syv præster fortalte 
Sabine, Tove og Rosa kort om 
hver præst. Fotografen er fra 
”Traps Danmark”. Efterfølgende 
blev der budt på champagne og 
Karins kransekager i Skolen.

Festgudstjenesten
søndag den 29. sept. i en smukt 
pyntet kirke blev, som det ses af 
forsiden, indledt med en flot pro-
cession med repræsentanter for 
reformerte kirker i Danmark og 
Tyskland, folkekirken, katolske 
kirker og frikirker, og til Martin 
Djursaas nye melodi til hugue-
notsalme 8. 
    Indgangsbønnen blev læst 
på/af en fransk, tysk og dansk 
forstander. Børnene i kirken 
afslørede det smukke dåbssæt.     
    Prædikenen var flot og ved-
kommende. Korets flotte akapel-
la høstede stor spontan hyldest. 
Forbønnen blev læst af den 
katolske præst Th. Birkheuser, 
biskop M. Christiansen og pastor 
Sabine Hofmeister.
    Efter en pause blev der i 
kirken holdt en række flotte taler, 
inden alle gik over i Skolen og 
festteltet til en hyggelig recep-
tion, hvor bordene var dekoreret 
med de franske farver.
    En helt forrygende stemnings-
fuld, højtidelig, festlig, morsom og 
hyggelig markering, af de 300 år. 
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        JUL OG NYTÅR I MENIGHEDEN 2019-20

         AKTIVITETER
Bibelværksted 
Fire onsdage i november, d. 6., 13., 20. og 27. Kl. 19.00 i Reformert Skole
Årets bibelværksted beskæftiger sig med Reformatoren Ulrich Zwinglis liv og teo- 
logi. Det er 500 år siden at den reformerte reformator fra Zürich, Ulrich Zwingli 
for første gang prædikede evangelisk i Grossmünster, i Zürich. Og det fejres ikke 
kun i Schweiz med et Zwingli-år. 
    Hvem var denne Zwingli, hvis liv endte så brat på slagmarken uden for byen, 
kun 47 år gammel? Han, der havde protesteret og polemiseret imod den udbredte 
skik at ”sælge” landsmændene som lejesoldater? Hvilke teologiske tanker af-
gjorde at han indbød til at spise et pølsemåltid i fastetiden eller have kone og barn 
som præst, hvor kirken krævede cølibatet?
Alle er hjertelig inviteret.
                                                                                          Pastor Sabine Hofmeister

Eftermiddagsmøde med julefrokost
Onsdag den 4. dec. kl. 13.00 i Reformert Skole
Julefrokost ved Eftermiddagsmødet er stadig en hyggelig tradition. Man samles om-
kring ”tá selvbordet”, som deltagerne har fyldt op med deres medbragte lækre retter. 
Der synges advents- og julesange og læses historier eller andre festlige indslag.
    For at koordinere menuen, hænges en tilmeldingsliste op i skolen. 
    For nærmere aftale om fx de medbragte retter kontakt:
Søs Honoré, tlf.: 2227 8440, eller Karin Ejvang tlf: 4�29 3�44. 
                                                                                          Alle er hjertelig velkomne

Jubilæumsåret i billeder
Onsdag den 8. jan. 2020. Kl 14.30. Eftermiddagsmødet 
Efter kaffen viser Rosa Engelbrecht ”lysbilleder” fra det spændende og aktive 
jubilæumsår 20�9.                                                          Alle er hjertelig velkomne

Kirkegården skal pyntes
Julen nærmer sig, så nu er det også tid til plantning af 
juleblomster og granpyntning på gravstederne. Hvis man 
har spørgsmål, eller ønsker om nye aftaler, eller evt. æn-
dringer af bestående aftaler vedrørende gravsteder, bedes 
man hurtigst muligt rette henvendelse til: 
    Peter Honoré, tlf.: 7592 8368, 
    Mail: tomme-pierre@mail.tele.dk 
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Julehjælp i Menigheden
I lighed med de seneste 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 i december i år. 
    Ansøgningen sendes, indtil begyndelsen af december, til pastor Sabine Hofmei-
ster, Mail: s.hofmeister@reformert.dk, eller tlf. 3054 0320.

Julegaver til børnene i kirken
Den Reformerte Kirkes tradition fra �883 med gaver til de børn som kommer i 
Reformert Kirke juleaften, og som er tilmeldt, fortsætter stadig i 20�9. 
    Hvis man ønsker at tilmelde børn til julegaver denne aften, udfyldes den ved-
lagte 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 om, at der kun afleveres/ønskes én gave pr. barn. 
                                                                                 Venlig hilsen, Forstanderskabet

Godt Nytår
Søndag den 5. januar kl. ca. 11.00
Denne søndag i 2020 bliver første gang i det nye år, og efter et forrygende jubilæ-
umsår, at vi mødes efter gudstjenesten. Det vil vi selvfølgelig benytte til et hygge-
ligt samvær og en snak om året der gik i skolen. Menigheden byder på hyggeligt 
fællesskab, gode smagsoplevelser og fint pyntede borde i Skolen. 
                                                                                       Vi glæder os til at se jer alle

Fredericia Klip, skabt af tegneren Dorte 
Christensen, udgives hvert år af Museerne i 
Fredericia. Årets motiv er inspireret af menig-
hedens jubilæum, og kan i år reserveres hos 
menigheden til afhentning fx ved julemarke-
det, hvor der også sælges få eksemplarer.

Prisen er kun 20 kr. pr. ark.



��

Hvor drog de hen da de forlod Fredericia?
Søndag den 10. nov. Kl. 11.15, efter gudstjenesten i Reformert Kirke
Foredrag med Johanne Louison Koudal. Vores menighedsmedlem og formand 
for Det Danske Huguenotsamfund vil fortælle om nogle af de reformerte slæg-
ter, som oprindeligt kom til Fredericia efter kongens indbydelse i �7�9, men af 
forskellige årsager valgte at rejse videre. Hvor rejste de hen og hvorfor forlod de 
stedet så hurtigt?
                                                                   Foredraget er gratis og alle er velkomne

Gospelkoncert
Torsdag den 14. nov. Kl. 19.00. Reformert Kirke, Dronningensgade 87
Fredericia Gospel Service underholder, i anledning af Reformert Menigheds 300 
års jubilæum, med deres festlige og livsbekræftende rytmer. Kom i god tid.
                                                             Arrangementet er gratis og alle er velkomne

”Jul i den gamle skole”
Lørdag den 30. nov. kl. 11.-16.30 og søndag den 1. dec. kl. 11.-15.30
For tredje år i træk kan man opleve det hyggelige julemarked i Reformert Me-
nigheds gamle skole og den fint pyntede skolegård. I lighed med de sidste år kan 
der denne advent-weekend købes fine billige juletrær, pyntegrene og forskelligt 
mos fra Skagen. Der vil være lotteri, og salg af årets ny-udgivelser fra jubilæ-
umsfejringen, vin med særetiketter, aktiviteter for børn, salg af grillpølser, gløgg, 
æbleskiver, kaffe og kage i cafeen, og meget andet. 
    Som noget nyt sælges i år også kunstnerkort af Anne Klysner og årets juleklip-
hjerter af Dorte Christensen. I år er hendes motiver inspireret af menighedens 
jubilæumsår.
    Så vær allerede nu forberedt på, at årets juletræ kan købes fordelagtigt ved 
Reformert Menighed lørdag den 30. nov. og søndag den �. dec.
    Søndagen afsluttes med advent-gudstjeneste med Luciaoptog kl. 16.00. 
Weekendens overskud vil gå til den sidste betaling af dåbssættet, som blev afslø-
ret ved festgudstjenesten den 29. september. 
                                               Vi glæder os til at se rigtig mange – alle er velkomne

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 til Rosa på mail: engelbrecht@c.dk eller SMS 2360 9060. Eller giv 
en anden i forstanderskabet besked – mange tak.

        JUBILÆUMSAKTIVITETER 
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Der tælles ned til jul - 1. sted
Søndag d. 1. dec. Kl. 14.00. Mødested: Dronningensgade 52
Foredrag ved Sabine Hofmeister. Som afslutning på et fantastisk jubilæumsår vil 
vi ”Tælle ned til jul” med en række små foredrag ved de væsentligste reformerte 
mindesteder i Fredericia.
    Vi starter med: Reformert Menigheds første gudstjeneste- og skolelokaler. 
Pastor Sabine Hofmeister vil her berette om vilkårene ved menighedens ankomst 
i �7�9-�720. Der bydes efterfølgende på en varm drik i Skolen. Der kan man også 
besøge det hyggelige julemarked og blandt andet købe sit juletræ. Der vil også være 
god mulighed for at deltage i advent-gudstjenesten i kirken med Luciaoptog kl. 16.
                                                             Gratis og uden tilmelding. Alle er velkomne

Der tælles ned til jul - 2. sted
Søndag d. 8. dec. kl. 14.00. Mødested: Obelisken ved Nørre Port
Foredrag ved Reformert Menigheds formand Peter Honoré. Han vil give en kort 
beretning om de gamle reformerte slægter og om baggrunden for Obeliskens rejs-
ning. Menigheden er vært ved en varm eller kold forfriskning på stedet.
                                                             Gratis og uden tilmelding. Alle er velkomne

Julekoncert med Lyngsoddekoret
Onsdag d. 11. dec. 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 Tommy Schmidt 
Bülow som også er dirigent for Koldingkoret. Han vil stå for en hyggelig aften og 
lede koncerten hvor der bliver rig mulighed for at synge med på en del af sangene. 
                                                              Alle er som sædvanligt velkomne. Fri entré

Der tælles ned til jul - 3. sted
Søndag d. 15. dec. kl. 14.00. Mødested: Peter Duponts mindesten
Foredrag ved Rosa Engelbrecht, om Peter Dupont, hvis mindesten står ved Hyby 
Lund, Fælledvej overfor Karensvej. Rosa Engelbrecht vil her fortælle om denne 
reformerte og meget engagerede person, som blandt andet arrangerede udflugter 
for fattige børn og tog livligt del i byens styre. Der bydes på en kold eller varm 
drik. Man kan også benytte sig af muligheden for en spadseretur langs stranden.
                                                             Gratis og uden tilmelding. Alle er velkomne

Der tælles ned til jul - 4. sted
Søndag d. 22. december kl. 14.00. Mødested: Parkeringspladsen ved Fag- og 
Firmaidræts klubhus på Hannerup Engvej.
Vi følges ad til Abraham Devantiers mindesten i Hannerup Skov. Her vil Jørgen 
Honoré Møller berette om den reformerte mand, som plantede Hannerup Skov og 
fik en kongelig belønning. Der bydes på julehygge og en varm drik på/ved stedet.
                                                            Gratis og uden tilmelding. Alle er velkomne
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Bisættelse
Reformert Kirke, Fredericia. Mandag den 2. sept.
Annie Devantier Lauritzen, 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.”

Indsamlingen til anskaffelse af dåbsfad og -kande
Siden sidste blad er der, blandt andet i forbindelse med gaver ved festgudstje-
nesten, indkommet så mange tilskud at vi nu kun mangler ca. 35.000 kr. af det 
samlede beløb på 278.000. Tusind tak til alle.
    De sidste penge satser vi på at skaffe ved ekstra tilskud og indsamlinger, 
og overskud fra aktiviteter som fx julemarkedet. Så man kan altså stadig nå at 
bidrage til dette unikke dåbssæt, som er sikret til kommende generationers brug 
langt ud i fremtiden.
    Eventuelle bidrag til Jubilæumsfonden og dermed til indsamlingen til anskaf-
felse 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”.

         KIRKELIGE HANDLINGER

        BIDRAG 
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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.

�

�

FRANSK -TYSK - DANSK

Festskrift�9. september                1719 - �019

Den Reformerte Menighed

�00 år
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        KALENDEREN

Deadline for indlæg til næste nummer er den 11. januar 2020!

Gudstjenester
November
Søndag d. �0. kl. �0.00    Sabine Hofmeister. Kirkefrokost. Se i bladet.
Søndag d. 24. kl. �0.00    Sabine Hofmeister. Nadver.
December
Søndag d.�. kl. �6.00(!)�. søndag i advent. Sabine Hofmeister. Se i bladet.
Søndag d. �5. kl. �0.00    3. søndag i advent. Sabine Hofmeister. 
Tirsdag d. 24. kl. �5.00(!)Juleaften. Sabine Hofmeister.
Torsdag d. 26. kl. �0.00    2. juledag. Sabine Hofmeister. Nadver.
Januar
Søndag d. 5. kl. �0.00    Sabine Hofmeister. Godt Nytår. Se i bladet.
Søndag d. �9. kl. �0.00    Sabine Hofmeister. Nadver.

Sammenkomster
November
Onsdag d. 6. kl. �4.30    Eftermiddagsmøde. ”Reformert Menighed i år 2036”.
Onsdag d. 6. kl. �9.00    Bibelværksted/ ”Reformatoren Ulrich Zwinglis liv og  
                                            teologi” v/ pastor Sabine Hofmeister. Se i bladet.
Søndag d. �0. kl. ��.�5    ”Hvor drog de hen da de forlod Fredericia?” Foredrag   
                                            v/ Johanne Louison Koudal. Se i bladet.
Onsdag d. �3. kl. �9.00    Bibelværksted. Se i bladet.
Torsdag d. �4. kl. �9.00    Gospelkoncert. Fredericia Gospel Service. Se i bladet.
Onsdag d. 20. kl. �9.00    Bibelværksted. Se i bladet.
Onsdag d. 27. kl. �9.00    Bibelværksted. Se i bladet.
Lørdag d. 30. kl. ��-�6.30 Julemarked. Se i bladet.
December
Søndag d. �. kl. ��.-�5.30 Julemarked. Se i bladet.
Søndag d. �. kl. �4.00    Der tælles ned til jul/sted: Dronningsgade 52. Se i bladet.
Onsdag d. 4. kl. �3.00(!)Julefrokost v/Eftermiddagsmøde. Se i bladet.
Søndag d. 8. kl. �4.00    Der tælles ned til jul/sted: Reformert Obelisk. Se i bladet.
Onsdag d. ��. kl. �9.30    Julekoncert m/Lyngsoddekoret. Se i bladet.
Søndag d. �5. kl. �4.00    Der tælles ned til jul/sted: Mindestenen over Peter 
                                            Dupont. Se i bladet.
Søndag d. 22. kl. �4.00    Der tælles ned til jul/sted: Mindestenen over Abraham  
                                            Devantier. Se i bladet.
Januar
Onsdag d. 8. kl. �4.30    Eftermiddagsmøde. ”Jubilæumsåret der gik i billeder”     
                                            m/Rosa Engelbrecht. 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

Ejendomsudvalg 

Jan Christensen
Vandværksvej 20, 7080 Børkop
Tlf.: 4023 94�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.:2360 9060. 
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. 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!


