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         PRÆSTENS ORD                                                             
”Del dit brød med den sultne og giv husly til hjemløse stakler.” 
Gamle ord, der ikke har mistet deres styrke og eksplosionskraft. Profeten Esajas 
ord i begyndelsen af det nye år, et nyt årti!  – Et muligt nytårsforsæt?
    I Matthæusevangeliet siger Jesus: ”Ikke enhver, som siger: Herre, Herre! til 
mig, skal komme ind i Himmeriget, men kun den, der gør min himmelske faders 
vilje.” Jesus viser sig her som en typisk jøde. Han står i profeternes tradition, føl-
ger deres fodspor. For profeterne hører kærlighed til Gud og kærlighed til næsten 
sammen, til bønnen hører den gode gerning, ja begge to påvirker hinanden.
    Jesus siger, at man genkender troen ved dens frugt. Og ligesom Jesus selv, be-
skrev også profeterne, hvordan denne frugt nu ser ud. Profeten Esajas fx anklager 
et trosliv, en spiritualitet, som finder sin opfyldelse i at gå i kirken, udelukkende i 
at fejre gudstjenesten, men glemmer alt om tjenesten for sin næste. Nemlig det, at 
være der for hinanden, at hjælpe sin næste, at stå ham eller hende bi. Hvad enten 
denne næste nu er en af de nærmeste, eller naboen i huset ved siden af, de fattige 
her i landet eller uden for landets grænser, den fremmede eller flygtningen. Profe-
ten Esajas fordømmer trosfællernes optræden, deres gøren og laden. De opfylder 
religiøse bud som at faste, men misagter de moralske forpligtelser.
    Sikkert, vi kristne i dag er ikke profeter, heller ikke vi præster. Vi får ikke Guds 
ord direkte, kun indirekte, gennem menneskers ord. Guds ord findes i de ord, som 
forfatterne til Bibelens skrifter har skrevet. Disse ord må oversættes, vi må tolke 
dem i vores tid. Vi må forsøge at anvende Guds bud i vores tid, vores daglige liv, 
vores hverdag. Og det kræver ikke kun et fromt hjerte, men også en klar forstand. 
Bibelen er jo ikke faldet ned fra himlen, er ingen opskriftsbog for tid og evighed, 
for tidens problemer. Man kan ikke bare slå op under stikord som abort og homo-
seksualitet, fred og klimavandel og vupti har man en løsning. 
    På den anden side må vi kristne sige noget til alle disse problemer. Tage stilling 
til problemer som rammer den enkelte eller hele folk, os og vores efterkommere. 
For det lærer profeterne os: kærlighed til Gud og kærlighed til din næste hører 
uadskilleligt sammen.
    Profetens ord som muligt nytårsforsæt?
I Forstanderskabet har man besluttet - i år - at lægge særlig vægt på at være Grøn 
Kirke. Som noget nyt findes i budgettet en post, der hedder ”grønt tiltag”. Det 
bobler allerede med ideer: fx en bi-venlig kirkegård (de første sommerfuglebuske 
er planet i forbindelse med juleaftensgudstjenesten), en bi-have bag skolen, mere kon-
sekvent affaldssortering, understrygning af kirkens og skolens tage … og, og, og. 
    Det ligger jo dybt inde i vores reformerte DNA, at en gudstjeneste ikke slutter 
kl. ��.00 om søndagen, men rækker ind i hverdagen.
                                                                                          Pastor Sabine Hofmeister

(Esajas Bog 58,7)
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         MENIGHEDSFORSAMLING  2020
Indkaldelse til Menighedsforsamling 2020

Søndag den 26. april kl. ca. 11.15 i Skolen.
Dagsorden for den ordinære menighedsforsamling ifølge vedtægternes § 4.�

Valg af dirigent. 
Valg af 2 stemmetællere. 
Formandens beretning for det forgangne år. 
Præstens beretning for det forgangne år. 
Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 
Fremlæggelse af det af forstanderskabet godkendte budget til godkendelse. 
Valg i henhold til vedtægterne: 
A. Valg til forstanderskabet. Valgperioden er to år.
På valg er Annette Dahl Holm, der er villig til genvalg.
Tre nye forstandere skal vælges idet: 
En plads er ubesat.
Annie Devantier Lauritzen er afgået ved døden 
Erik Deleuran Rand ønsker at udtræde.Manglende tid.
B. Valg af suppleanter til forstanderskabet. Valgperioden er 2 år.
En �. suppleant vælges. 
En 2. suppleant vælges.
C. Valg til ligningskommissionen. Valgperioden er 4 år.
På valg er Inge Lise Hermann, der er villig til genvalg.
D. Valg af suppleanter til ligningskommissionen. Valgperioden er 2 år.
Der vælges en suppleant.
E. Valg til bilagskontrollanter. Valgperioden er 4 år.
Rikke Honoré Pajbjerg, der er villig til genvalg.
Jens-Martin Mortensen, der er villig til genvalg.
F. Valg af suppleanter til bilagskontrollanter. Valgperioden er 2 år.
Der vælges en suppleant.
Emner fra forstanderskabet eller menighedens medlemmer. 
OBS. Forslag skal være forstanderskabet i hænde senest søndag den 29. marts.
Endelig dagsorden bekendtgøres på Menighedsforsamlingen.
Eventuelt.

OBS. Regnskabet:
På grund af den tidlige dato for Menighedsforsamlingen bliver regnskabet 
udleveret før mødets start. Det kan desuden rekvireres fra den �2. april ved 
forstanderne i kirken eller skolen, eller fra kassereren via mail:  
jomotomo@post�0.tele.dk

�.
2.
�.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
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          BAKSPEJLET
Jubilæumsåret 2019
Det som fylder mest i dette nummer af ”Bakspejlet” må være tan-
kerne om et helt forrygende jubilæumsår. Året har været ret travlt 
men utroligt spændende for arrangørerne af de mange tiltag. Ideer og 
tiltag som bl.a. blev bakket op af medlemmer, byens borgere, kultur-
institutioner og samarbejdspartnere.
    Der har igennem året været afholdt ca. 50 almindelige arrange-
menter i kirken og skolen. Der har været ca. 6 fremvisninger/foredrag 
i kirken samt et par stykker ude i byen. Og kirken har været åbnet for 
krydstogtgæster -�8 gange. Derudover blev der gennemført �4 sær-
lige jubilæumsarrangementer, som har været præsenteret her i bladet.
    Blandt de mange opgaver i årets løb har været det at skaffe mid-
lerne til årets anskaffelser og aktiviteter. Det lykkedes os, gennem 
private donationer og fondstilskud, sammenlagt at indsamle ca. 
490.000 kr.
    Det betyder at vi udover de mange gode minder kan glæde os over 
en række varige fysiske resultater af jubilæumsårets aktiviteter. 
    Vi har nu og for fremtiden et dåbsfad og en dåbskande i håndsme-
det sterlingsølv, en historisk facadedør på kirken, som nu står med 
samme udtryk, som ved indvielsen i �7�6. Desuden en publikation 
om Menighedens franske forbindelser til La Motte, en publikation 
om Reformert Kirkegård med korte biografier over 70 repræsentativt 
udvalgte mindesten, et hæfte med nye melodier til ni af huguenotsal-
merne til brug for menighedessang og et festskrift med bidrag af 
en række samarbejdspartnere og med forord af kirkeministeren og 
borgmesteren.

Aktiviteter siden sidst.
Søndag den 10. november hav- 
de vores medlem og formand 
for Huguenotsamfundet, Johanne 
Louison Koudal taget turen fra 
Birkerød. Hun holdt foredrag 
om, hvor de mange slægter, som 
hurtigt forlod Fredericia efter 
den første ”bølge” af reformerte 
tilflyttere, som tog mod kon-
gens indbydelse i �7�9, drog 
hen. Johanne øste kompetent og 
sikkert af sin store viden. 
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Torsdag den 14. november 
havde vi fornøjelsen af en fin, 
livlig og inspireret koncert med 
Fredericia Gospel Service, som 
havde tilbudt os en koncert 
i anledning af vores �00års 
jubilæum.

Den 1. lørdag og søndag i 
advent afholdt jubilæumsud-
valget, med gode hjælpere, det 
tredje julemarked i Skolegår-
den. Overskuddet gik til ind-
samlingen til det nye dåbssæt i 
sølv som blev afsløret den 29. 
september. Arrangementet var 
fint besøgt – især om lørdagen.

Søndag den 1. december var 
dagen for den første ”Der tælles 
ned til jul”. Sabine Hofmeister 
fortalte om vilkårene for de 
reformertes ankomst til Frede-
ricia i �7�9 og deres gudstjene-
ste- og skolebygning i Dron-
ningensgade 52. Deltagerne 
blev inviteret til julemarkedet, 
hvor de blev budt på gløgg og 
æbleskiver.

Første søndag i advent, søn-
dag den �. december, sluttede 
julemarkedet med gudstjeneste 
og Luciaoptog  i Reformert 
Kirke. De søde piger i hvide 
kjoler og med levende lys væk-
ker altid glæde og bundring. 
Som tak bydes de hvert år på 
slik og sodavand i Skolen.
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Onsdag den 4. december var 
dagen for eftermiddagsmø-
dets traditionsrige julefrokost. 
Bordet var fint pyntet, de mange 
lækre hjemmelavede retter blev 
nydt i et hyggeligt fællesskab. 
Der var sørget for sange, ak-
kompagneret af Bente Krarup 
på klaver, historielæsning og 
slutteligt deltog alle ivrigt i tom-
bola og auktion over de sidste 
gevinster fra julemarkedet.

Søndag den 8. december 
stod Peter Honoré for den anden 
”Der tælles ned til jul”. Peter 
fortalte ved Obelisken om dens 
historie. Annette havde sørget 
for varm gløgg og småkager, 
som vi havde fået lov at indtage 
under Social- og Sundhedssko-
lens cykelskur.

Den tredje ”Der tælles ned---” 
skulle være ved Peter Duponts 
mindesten, men blev aflyst på 
grund af store regnbyger og �2 
s/m storm.

Søndag den 22. december blev 
den sidste ”Der tælles ned til 
jul” afholdt i Hannerup Skov 
ved Abraham Devantiers minde-
sten. Jørgen Honoré Møller stod 
for det velbesøgte foredrag og 
Tove serverede gløgg og æble-
skiver i Fag og Firmas klubhus, 
som vi havde fået lov til at låne 
til dette sidste jubilæumsarran-
gement.
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Juleaften, tirsdag den 24 
december, efter læsninger, 
Juleevangeliet, salmer, prædike-
ner  og julegaveuddeling, blev 
Ingelise Hermann takket for 
hendes mangeårige arbejde med 
indkøb af julegaver, som nu er 
overdraget til Annette Holm.

Et særligt indslag i kirken 
juleaften var, at alle i kirken fik 
udleveret et lille hjerte i bark, 
som man kunne skrive et ønske 
på. Hjerterne blev samlet ind og 
børnene hang alle hjerterne på 
små sommerfuglebuske. Buske-
ne er nu plantet på kirkegården 
til gavn for insekterne. Ideen var  
forberedelser til en endnu mere 
”Grøn Kirke”.

Søndag den 5. januar fejrede 
vi årets første gudstjeneste i det 
nye år, og dermed dagen for den 
hyggelige tradition med at mø-
des efter gudstjenesten til et glas 
”bobler” og lidt lækre småretter. 
I år stod Annette og Arno Holm 
for maden og Karin Ejvang, 
”som næsten altid” for den fine 
borddækning.

        BIDRAG  
Bidrag til dåbssæt
Vi har siden sidste blad modtaget og indsamlet de sidste �8.000 kr. Dermed er 
sættet fuldt finansieret. TUSIND TAK!

Bidrag til Bladet
Vi har modtaget fra: L.B. 200 kr., B.B.J. �00 kr., V.B. �00 kr., I.M.L. 2.000 kr., 
M.&P.S.L. �00 kr., T.R. �00 kr., L.L. 200 kr., S.H.S. 200 kr. TUSIND TAK!
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         AKTIVITETER
Fællesgudstjeneste
Søndag den 2. februar i Metodistkirken, Vissingsgade 15a, Vejle kl. 15.00-17.00.
Haderslev Stift startede i reformationsåret 20�7 en tradition med økumenisk fæl-
lesgudstjeneste i begyndelsen af februar. Den første fællesgudstjeneste blev holdt 
i Haderslev Domkirke, den anden i Brødremenigheden i Christiansfeld, den tredje 
hos os i Reformert Kirke i Fredericia som opstart på vores jubilæumsår. 
    I år holdes fællesgudstjenesten hos metodistmenigheden i Vejle. Traditionen 
tro begynder vi med en kop kaffe og et kort foredrag om Metodistkirken og fra kl. 
�6.00 er der fælles gudstjeneste med nadver.
    Den europæiske del af Metodistkirken er medlemskirke af Leuenberger Kirke-
fælleskabet.

Eftermiddagsmøde 
Onsdag den 4. marts kl. 14.30 i Reformert Skole
“Evangeliske kirker synes ikke meget om Europa!”
Overskriften fangede mig. Er det typisk evangelisk, at mange af vores kirker 
mangler en særlig europæisk bevidsthed? Har det noget med vores tradition eller 
oven i købet med vores teologi at gøre? Hvorfor støder vi på så megen provinsia-
lisme særligt i protestantiske kirker? Har politologen Dreyfus fra Strassburg ret, 
når han postulerer “Protestantisme imod Europa”?
    Pastor Sabine Hofmeister belyser emnet både historisk og teologisk og ser 
kritisk på vores egen situation. Rammer det plet eller er vi fx “den lille galliske 
landsby”, der kæmper imod denne trend?
                                                                                          Alle er hjertelig velkomne

Synode
Synoden 2020 finder som aftalt sted lørdag 
den 25. april i Reformert Kirke, Gothersgade 
��� i København.
    Moderatoren Axel Bargheer skriver: ”20�9 
var Karl Barth-år. Da vi ikke havde en synode 
i 20�9, skal emnet for synoden om eftermidda-
gen være ”Karl Barth for menigheden” (forlø-
belig titel). 
Efter foredrag og efterfølgende diskussionen 
afsluttes synoden med en gudstjeneste og fæl-
les spisning i menighedslokalet eller krypten.”
                                    Alle er hjertelig inviteret
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         SÆT  X

Præstevikarer
Forstanderskabet glæder sig til at pastor emeritus Jørgen Juul Petersen holder 
gudstjeneste i vores kirke, søndag den �6. februar kl. �0.00.
    Søndag den 29. marts prædiker Dominique Lachat i vores kirke, mens forstan-
derskabet står for liturgien. Dominique har sidst været præst i Det danske Mis-
sionsforbund i Aalborg. Han fortæller, at huguenotternes historie og uforstyrrelige 
tro, særligt kvindernes, der var indespærret i Constant tårnet i Aigues-Mortes i 
Sydfrankrig, har præget ham. Dominique Lachat bor i Kolding. 

        NYT OM NAVNE

         TAK

         NYT MEDLEM
Gert Nielsen, Fredericia.
Hjertelig velkommen i Menigheden, Forstanderskabet.

Julearrangementerne
Tusind tak til Ingelise Hermann som i næ-
sten 20 år har stået for indkøb af de julega-
ver, som menigheden sørger for til uddeling 
juleaften i kirken. Ingelise har ønsket af 
blive afløst. Meget velvilligt har Annette 
Holm tilbudt at overtage arbejdet. Så også 
en stor tak til hende. 
    Jaques Spindler takker vi for igen i år at 
donere det flotte juletræ til kirken og for at 
levere og afhente juletræer til julemarkedet. 
Også en hjertelig tak til alle jer som lavede 
stjerner, donerede gevinster, dekorationer og 
meget mere til markedet. 
    Og mange tak til alle jer som stillede op 
med praktisk hjælp i dagene. Uden alt dette 
kunne markedet ikke afholdes. 

Mandag d. �. juni Friluftsgudstjeneste i Kastellet
Fredag d. �2. juni  Grillaften i skolen.
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Menighedens historie
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        KALENDEREN

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

Gudstjenester

Februar
Søndag   d.2. kl. �0.00    Sabine Hofmeister.
Søndag   d.2. kl. �5-�7    Fællesgudstjeneste i Vejle. Se i bladet.
Søndag   d. �6. kl. �0.00    Pastor emeritus Jørgen Juul Petersen. Kirkekaffe.

Marts
Søndag   d.�. kl. �0.00    Sabine Hofmeister.
Søndag   d. �5. kl. �0.00    Sabine Hofmeister. Nadver.
Søndag   d. 29. kl. �0.00    Forstanderskab/Dominique Lachat. Kirkekaffe. Se i bladet.

April
Fredag d. �0. kl. �0.00    Langfredag. Sabine Hofmeister. Nadver.
Søndag d. �2. kl. �0.00    Påske. Sabine Hofmeister. 
Lørdag d. 25. fra kl. �4.00 Synode. Synodegudstjeneste i Kbh. Se i bladet.
Søndag d. 26. kl. �0.00    Sabine Hofmeister. Nadver. Se i bladet.

Sammenkomster

Februar
Søndag   d. 2. kl. �5-�7    Kender du Metodistkirken? v/Fællesgudstjeneste. 
                                            Se i bladet.
Onsdag   d. 5. kl. �4.�0    Eftermiddagsmøde. ”Fastelavn er mit navn…”.

Marts 
Onsdag   d. 4. kl. �4.�0    Eftermiddagsmøde. “Evangeliske kirker synes ikke  
                                            meget om Europa!”v/Sabine Hofmeister. Se i bladet.
April 
Onsdag   d. �. kl. �4.�0    Eftermiddagsmøde. ”Aprilsnar- eller historier fra 
                                            Ranslirpa” v/ Søs Honoré.
Lørdag   d. 25. fra kl. �4.00 Synode i København. Se i bladet.
Søndag   d. 26. ca. kl. ��.�5 Menighedsforsamling. 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.: 4�889 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 8�68
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.: 402� 94�8. 
jamachr@gmail.com

Erik Deleuran Rand
Kongensgade 8�, �.tv. 7000 Fredericia.
Mail: erikrand�4��@gmail.com
Tlf.: 209� 982�

Økonomi 
Kasserer og løn
Jørgen Honoré Møller, Sauersvej �,
7000 Fredericia, mobiltlf. 40�7 226�
jomotomo@post�0.tele.dk

Skat 
Rosa Engelbrecht, Gefionsvej �6, 
7000 Fredericia tlf.:2�60 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��� 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. 2�60 9060
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!


