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         PRÆSTENS ORD                                                             (Matthæusevangeliet 5, �3)

I er jordens salt. Men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det så saltes med? 
Det duer ikke til andet end at smides ud og trampes ned af mennesker.          

”Lad os drikke på de hårdt arbejdende mennesker
Lad os drikke på de ydmyge af fødsel
Hæv dit glas til det gode og det onde
Lad os drikke på jordens salt.” 
(Rolling Stones, Beggar`s Banquet)
… med disse ord – lidt frit oversat - ”skålede” de engelske rockmusikere, tilbage 
i året �968 på mennesker med lav indkomst. Musikgruppen var allerede dengang 
velkendt, men deres ”standing” kan ikke sammenlignes med nutidens milliontun-
ge ”Gamle mænds band”. Sangteksterne opfattedes så bidsk, at nogle radiostatio-
ner boykottede dem. I ”Salt of the earth” synger de om de hårdt arbejdende, beder 
om en bøn for den menige soldat og hans familie, opfordrer til at huske dem, der 
ikke varetager deres valgret, men i stedet frustreret sidder foran fjernsynet, og så 
mindes de om de utallige, der i stedet for at blive regeret af statsmænd og -kvinder 
bliver styret af spillere, for hvem de bare er en ansigtsløs masse af mennesker.
    Også den brasilianske fotograf Sebastiao Salgado (efternavnet betyder: saltet) 
har foreviget den lille mand, arbejderen, men også den fortvivlede og den uden 
trøst, mennesker i nød og på flugt. Hans fotografier viser arbejdere i Brasiliens 
guldminer og ved oliekilderne i ørkenen, kvinder og børn præget af sult, flygtnin-
gelejre, krigsoffer.
   Salgados liv og livsværk har den tyske regissør Wim Wenders portrætteret i sin 
prisbelønnede film ”Jordens salt”. Indtryksfulde billeder fortæller om livets van-
skeligheder, besværligt arbejde og megen nød. Men samtidigt viser den også den 
lille mands, minearbejderens og te-plukkerens værdighed, styrke og mod.
    Bjergprædikens tilsagn gælder først og fremmest dem, som – allerede, da evan-
gelisten Matthæus nedskrev historien - befinder sig på kanten af samfundet. De 
skal opmuntres. 
   Men hvordan forholder det sig så med os ”middelklasse-kristne”? Taler teksten 
også til os? Hvordan kan vi være jordens salt? Vi er ikke på flugt. Vi bor i et af 
verdens rigeste lande. Vores regering forhandler i øjeblikket, om hvordan opsli-
dende arbejde kan kompenseres med tidlig pension. 
   Når vi vil være jordens salt bør vi styrke de magtesløse, træde ind for retfærdig-
hed og ret, ikke være ligegyldige overfor krig, sult og flugt, men i stedet – igen og 
igen - drysse groft salt i såret og gøre opmærksom på de mange, der bliver set ned 
på. 
   For vi er jordens salt.
                                                                                           Pastor Sabine Hofmeister
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         MENIGHEDSFORSAMLING  2020

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.
Fire nye forstandere skal vælges idet: 
En plads er ubesat.
Annie Devantier Lauritzen er afgået ved døden. 
Erik Deleuran Rand ønsker at udtræde.Manglende tid.
Jan Christensen 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.
På valg er, Rikke Honoré Pajbjerg, der er villig til genvalg.
F. Valg af suppleanter til bilagskontrollanter. Valgperioden er 2 år.
Der vælges en suppleant.
Ændringsforslag til vedtægternes §7.�. og § �2.Vedr. antal forstandere og 
ikrafttrædelsestidspunkt af vedtægtsændringer.
Emner fra forstanderskabet eller Menighedens medlemmer. 
OBS. Endelig dagsorden bekendtgøres på Menighedsforsamlingen.
Eventuelt.
OBS. Regnskabet:
Bemærk de nye lovpligtige regnskabsregler, som Jørgen Honoré Møller rede-
gør for på næste side.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

Menighedsforsamling afholdes, pga. coronarestriktioner, og Kirkeministeriets 
meddelte sidste frist for godkendelse af regnskabet for 20�9,

Fredag den 28. august 2020 kl. 19.00, i Kirken
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Ændret regnskabsprincip for opstilling af Menighedens regnskab

Som det fremgår af vedlagte regnskab for Menigheden, har vi i 20�9 et meget 
stort overskud. Det vil jeg gerne forklare lidt om.
    Der er sket en tilpasning af regnskabspraksis i forhold til tidligere med bag-
grund i en bekendtgørelse fra Kirkeministeriet om Trosamfundsregisteret. Tro-
samfundsregisteret er et register over alle godkendte trossamfund i Danmark.
Regnskabspraksis er ændret på følgende måder:
• Kursregulering af værdipapirbeholdning indregnes nu i resultatopgørelsen 
under finansielle poster, hvor det tidligere blev indregnet over kapitalkontoen. 
(Formuen).
• Afskrivninger på restaurering af ejendom indregnes nu i resultatopgø-
relsen under posten afskrivninger, hvor det tidligere blev indregnet direkte på 
kapitalkontoen. (Formuen).
    Det har for året 20�9 betydet, at vi har haft et meget stort overskud, som følge 
af meget store kursstigninger på vore værdipapirer. Det skal bemærkes, at kurs-
stigningen ikke er realiseret – vi har altså ikke solgt værdipapirer for at hjemtage 
kursgevinsten. Dette ville have medført et geninvesteringsproblem.
    Vi skal nok vænne os til, at regnskabsoverskuddet/-underskuddet fremover vil 
være stærkt præget af kursudsudving på aktier og obligationer. Det ene år over-
skud, det andet år måske underskud. 
    Vi har dog ikke mulighed for at undlade ovenstående fremgangsmåde, idet det 
er ”Bekendtgørelse nr. �283 af �5. november 20�8”, som vi er pligtige til at følge 
– i hvert fald så længe vi ønsker at være et godkendt trossamfund med de rettighe-
der vore medlemmer derved får til at trække indbetalt bidrag (”kirkeskat” o.a.) fra 
på årsopgørelsen. 
    Har du spørgsmål til ovennævnte, så skriv til undertegnede på mail: 
jomotomo@post�0.tele.dk , så skal jeg prøve at svare efter bedste evne. 

Jørgen Honoré Møller
Kasserer

Kære Menighedsmedlemmer
Vi skal, til forstanderskabet i Menigheden, have 4 nye forstandere og en supple-
ant, der kan og vil bidrage til at lede og styre Menigheden i fremtiden. 

Venlig hilsen
Peter Honore´, formand

          NYT REGNSKABSPRINCIP

          NYE FORSTANDERE
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          BAKSPEJLET
Pandemitiden
Mange vil helt sikkert i fremtiden, huske året 2020 for de forfærdelige konse-
kvenser, som coronaen har medført for utallige mennesker verden over, som blev 
ramt af denne virus. Følger som alvorlig sygdom, og død, men også vidtrækkende 
økonomiske problemer og en betydelig usikkerhed og indskrænkning af de dag-
lige aktiviteter og menneskeligt samvær har påvirket os.
   Situationen har dog også, på forunderlig vis, udmøntet sig i en fantastisk impo-
nerende kreativitet fra organisationer, klubber og enkeltpersoner.
   I vores Reformerte Menighed har en lille håndfuld medlemmer, sammen med 
præsten og en del af forstanderskabet, holdt stand og gennemført det som var 
muligt, i forhold til de mange og skiftende restriktioner. 
   Et lille udpluk af aktiviteterne omtales herefter.

Forstanderskabsmøder
De månedlige møder er blevet 
gennemført, med coroneafstand 
og reduceret antal deltagere. På 
møderne har man bl.a. aftalt udfø-
relsen af de mange forholdsregler 
mod smitteudbredelsen.

Gudstjenester
Under nedlukningen af landet, 
fra den ��. marts til den �8. maj, 
udarbejdede pastor Sabine Hof-
meister korte andagter, som blev 
sendt pr. mail til de medlemmer, 
som har en mail. De øvrige med-
lemmer fik en printet udgave i 
postkassen til brug om søndagen.
   Til udsendelse den �2. april 
blev der, med hjælp fra frivillige, 
video-optaget en fin gudstjeneste 
med Sabine Hofmeister - uden 
kirkegængere, men med organist 
Martin Djursaa og Tove Sminge 
Møller som medvirkende.
   Alle medlemmer blev orienteret 
om at gudstjenesten kunne ople-
ves via et link.

Fra torsdag den 2�. maj 
har alle gudstjenester været 
gennemført med afstand og 
håndsprit m.m.

”Filmholdet” gennemgår optagelsen.
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Eftermiddagsmøder
I april og maj kunne der ikke 
holdes møder, men der blev bl.a. 
pakket små ”forkælelsespakker” 
som blev afleveret personligt. I juni 
mødtes man igen i Skolen, men 
med restriktioner. Årets udflugt 
kunne af smittefarehensyn ikke 
organiseres som sædvanligt. Men 
”udflugtsdagen” i Skolen i august 
blev rigtig festlig i kirken, og ved 
Karins flot pyntede bord.
Bi-beplantninger
De sommerfuglebuske, som jule-
aften blev fyldt med ønske-stjerner 
og -hjerter, er blevet plantet på 
historiske gravsteder på kirkegår-
den, og står nu med blomsterknop-
per. Derudover er der blevet plantet 
en hel del blomstrende planter, som 
vores medlemmer på Ærø har leve-
ret.Ved flittig vanding i de varme 
sommeruger, står de også fint.

Kirkegården
De mange historiske gravsten kræ-
ver jævnlig vaskning med et spe-
cialmiddel. Indtil videre har Peter 
Honoré vasket ca. 67 sten.
   De gamle fine lindetrær har fået 
”klippet” de hurtigt voksende rod-
skud. TAK til ”klipperne”

Bænken
Et hold ”bænkebidere” har slebet 
den ”forkerte” lak, som gjorde 
træstavene sorte, af bænken, og 
behandlet den med en bedre træbe-
skyttelse.
   Gunnar Spindler har igen kalket 
bygninger, og renoveret kirkedør.
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Kirkegårdsdag 19. september
Lørdag morgen kl. 9.00 mødes vi for at beskære buske, efeu og græskanter, så 
vores kirkegård stadig kan fremstå flot og velholdt. 
    Noget af det afklippede bliver brugt til at pynte kirken med inden næste dags 
høstgudstjeneste. Der vil blive sørget for lidt mad og drikke i dagens løb.Tag 
gerne egne arbejdsredskaber med.
    Tilmelding til pastor Sabine Hofmeister, tlf 7592 055� eller 3054 0320.

Høstgudstjeneste
”Vi pløjed` og vi såede…”, velkommen til høstgudstjeneste i Reformert Kirke i 
Fredericia, søndag den 20. september kl. �0.00. 
    Traditionen tro vil kirken være pragtfuld pyntet med jordens afgrøder og mar-
kens frugt i anledning af denne særlige gudstjeneste. Gud skal takkes for ”alle 
gode gaver” – også i år. Om der vil kunne synges højt og fejres fælles nadver, 
vides ikke endnu, grundet de særlige coronarestriktioner for tiden. Men må en 
gudstjeneste udelukkende foregår indenfor kirkemurene? Holder vejret tørt, ryk-
ker vi i løbet af gudstjenesten udenfor.
                                                            Alle er hjertelig velkomne. Forstanderskabet

         SÆT  X

         AKTIVITETER

En rejse til Harzen
Onsdag den 7. oktober kl. 14.30 v/ Eftermiddagsmødet
”At rejse er at leve” – udsagnet stammer fra Danmarks 
nok mest kendte digter og forfatter H.C. Andersen. I 
sommeren �83� besøgte han bjergkæderne i Harzen, i 
Nordtyskland. Og som så mange forfattere før og efter 
ham, skrev han sine indtryk ned og delte dem med sin 
omverden.
    Denne sommer tog præstefamilien ned til samme om-
egn, fulgte Andersens, Goethes og Heines fodspor, blev 
udfordret af Tysklands historie og nød naturen.     
    Ved ”Eftermiddagsmødet” vil York Hofmeister Flint og 
Sabine Hofmeister fortælle om deres oplevelser, bladre i 
litteraturen og vise billeder fra Harzen.
                                                           Hjertelig velkommen

Onsdagene den 4. og den 18. november 2020, kl. �9.00 i Reformert Skole 
v/ pastor Sabine Hofmeister. Bibelværksted, ”Store og små profeter i Bibelen”.
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Bibelen 2020
Den nye Bibel, der er skrevet i et nudansk sprog, har fået titlen Bibelen 2020 og 
udkom �9. marts. Jeg skulle, den dag, med til reception i Bibelselskabet, hvor den 
skulle præsenteres, men på grund af coronavirus blev receptionen aflyst. Ligele-
des blev gudstjenesten i Haderslev Domkirke den 22. marts, hvor Bibelen skulle 
bruges for første gang, aflyst.
   Jeg har lånt Menighedens eksemplar af Bibelen 2020. Den er på �65� sider, så 
det er kun en lille del jeg har læst. 
   Jeg har plukket tilfældige steder frem og læst nogle af kapitlerne i �. og 2. 
Mosebog, Esters bog, Nehemias bog og Salmernes bog i Den Gamle Aftale (Det 
Gamle Testamente). I Den Nye Aftale (Det Nye Testamente) har jeg læst nogle 
kapitler i Mathæus Evangeliet og Lukas Evangeliet.

         BOGKASSEN

   Sproget er som nævnt nudansk. Det er faktisk som at læse 
en almindelig bog. De snørklede vendinger og gamle ord 
er omformuleret til det sprog vi bruger i dag. Jeg stødte for 
eksempel på ordene ”møgunger” og ”smisketunge”.
   Med det jeg allerede har læst, kan jeg anbefale at læse/
købe Bibelen 2020.

God læselyst!
Tove Sminge Møller

Stor TAK
Igen skal der lyde en stribe af tak. Tak til Gunnar og Jaques for at kalke vore byg-
ninger og renovere “præstedøren” i kirken. 
    Tak til Gerda og Olav for de mange planter, som skal gavne insekternes trivsel, 
og til Peter Honoré for at sørge for at plante dem på de historiske gravsteder. 
    Tak til Folke og Karin, Peter og Annelise, Tove og Jørgen, Annette og Arno, 
Sabine, samt Søs, som i denne usædvanlige coronatid, har haft ihærdighed og 
mod til at gennemføre kirkelige og praktiske opgaver. Derved er menighedslivet 
ikke gået helt i stå. Og ikke mindst tak for indstillingen til at overholde og ind-
rette efter alle sikkerhedsforskrifter.                                                    Hilsen Rosa                   

         TAK
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Bisættelse
Reformert Kirke, Fredericia Lørdag d. 22. august.
Søren Grauslund, Egeskov.
Æret være hans minde.

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.”

         KIRKELIGE HANDLINGER

Mindeord, Ulrich Dusse
Pastor emeritus Ulrich Dusse er død. En god ven er borte.
   Ulrich Dusse var i en årrække præst ved Den Tysk-reformerte Kirke i Køben-
havn og hjælpepræst ved Menigheden her.
   I tiden, inden Sabine tiltrådte som præst hos os, var vor Menighed uden præst i 
næsten 5 år. Dengang fik vi hjælp fra København idet Ulrich Dusse en gang om 
måneden kom til Fredericia og forrettede gudstjenesten her.
   På det tidspunkt var min afdøde mand, Henrik, formand for Menigheden og vi 
fik således et nært venskab til Ulrich Dusse og hans kone Helga.
   Da familien senere, efter udløbet af præstegerningen i København, flyttede først 
til Frankfurt og så til Walldorf nær Frankfurt, bevarede vi en tæt kontakt.
   Ja, en kær ven er borte. – Hvor har vi haft mange gode, og muntre, timer sam-
men. Ofte blev Ulrich et par ekstra dage, når han havde afviklet gudstjenesten om 
søndagen. 
   På daværende tidspunkt havde vi vort autoværksted og Ulrich fandt hurtigt 
ud af: ”Jeg kan få ordnet min bil både bedre og billigere her i Fredericia end i 
København. Jeg bliver et par dage!” Så lokkede han mig ofte til at køre en tur til 
Flensborg, hvor vi havde en hyggelig dag og han kunne proviantere ”hjemlige 
ting”. Engang sad vi på en restaurant og sludrede – vi talte dansk sammen – hvor-
efter Ulrich, på formfuldendt tysk bestilte, hvad vi ønskede at spise. Tjeneren så 
på ham og komplementerede ham for hans flotte, tyske udtale. – Jeg kan endnu se 
for mig, hvorledes Ulrich morede sig!
   Jeg er taknemmelig over, at både Helga og Ulrich Dusse var med til at fejre 
vores jubilæumsår i 20�9. At det skulle være en sidste afsked er trist.
   Tak for alt kære ”Ulli”. Æret være dit minde.
                                                                                                                 Søs Honoré

         MINDEORD
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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.
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FRANSK -TYSK - DANSK

Festskrift�9. september                1719 - �019

Den Reformerte Menighed

�00 år

Gudstjenester

August
Søndag d. 9. kl. �0.00    Sabine Hofmeister (Er afviklet)
Søndag d. 23. kl. �0.00    Sabine Hofmeister (Er afviklet)

September
Søndag d. 6. kl. �0.00    Sabine Hofmeister
Søndag d. 20. kl. �0.00    Høstgudstjeneste. Sabine Hofmeister. Se i bladet.

Oktober
Søndag d. 4. kl. �0.00    Sabine Hofmeister
Søndag d. �8. kl. �0.00    Sabine Hofmeister

Sammenkomster

August
Onsdag d. 5. kl. ��.00    Udflugt v/ Eftermiddagsmøde. (Er afviklet)
Fredag d. 28. kl. �9.00    Menighedsforsamling. Se i bladet. (Er afviklet)

September
Onsdag d. 2. kl. �4.30    Eftermiddagsmøde. ”Dagligt talt- bibelske og nutidige  
                                            betragninger”- et kig i prof. Eberhard Harbsmeiers        
                                            bog med samme titel.
Lørdag d. �9. kl. 9.00      Kirkegårdsdag. Se i bladet.

Oktober
Onsdag d. 7. kl. �4.30    Eftermiddagsmøde. ”Harzrejsen” m/ York F. 
                                            Hofmeister Flint og Sabine Hofmeister. Se i bladet.
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        KALENDEREN

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

Gudstjenester

August
Søndag d. 9. kl. �0.00    Sabine Hofmeister (Er afviklet)
Søndag d. 23. kl. �0.00    Sabine Hofmeister (Er afviklet)

September
Søndag d. 6. kl. �0.00    Sabine Hofmeister
Søndag d. 20. kl. �0.00    Høstgudstjeneste. Sabine Hofmeister. Se i bladet.

Oktober
Søndag d. 4. kl. �0.00    Sabine Hofmeister
Søndag d. �8. kl. �0.00    Sabine Hofmeister

Sammenkomster

August
Onsdag d. 5. kl. ��.00    Udflugt v/ Eftermiddagsmøde. (Er afviklet)
Fredag d. 28. kl. �9.00    Menighedsforsamling. Se i bladet. (Er afviklet)

September
Onsdag d. 2. kl. �4.30    Eftermiddagsmøde. ”Dagligt talt- bibelske og nutidige  
                                            betragninger”- et kig i prof. Eberhard Harbsmeiers        
                                            bog med samme titel.
Lørdag d. �9. kl. 9.00      Kirkegårdsdag. Se i bladet.

Oktober
Onsdag d. 7. kl. �4.30    Eftermiddagsmøde. ”Harzrejsen” m/ York F. 
                                            Hofmeister Flint og Sabine Hofmeister. Se i bladet.

         ORDSPROG
Et kinesisk ordsprog, som det kan være godt at huske på i disse tider:
”Du kan ikke hindre sorgens fugle i at flyve over dit hoved;
men du kan hindre dem i at bygge rede i dit hår!”
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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!


