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 Den Reformerte Menighed Fredericia

Nr. �. 2. 3. Februar - Oktober 202� 

N Y T
Indbydelse

Den 7. november fejrer vi 200-året for Reformert 
Skoles indvielse, og markerer 200-året for pastor 

Jules Charles Rieus død den 28. juni 1821, kort før 
børnene tog ”hans” skole i brug.

Alle medlemmer, bladets læsere, tidligere elever, 
lærere og andre interesserede inviteres derfor 

hjertelig til 
festgudstjeneste, reception og udstilling.

Læs mere på side 9 -10.



2

         PRÆSTENS ORD                                                             (2. Mosebog 32, �2)

”Vend dog om fra din glødende vrede, og fortryd den ulykke, 
du ville bringe over dit folk.”

Vi lever på bekostning af vores børn og børnebørn. De må engang betale for vores 
gæld. Og hvad skal de så leve af? Vil de være i stand til at forholde sig til det 
stadigt forandrende klima? Og hvad bliver der af den generation af unge vrede 
mænd, der ikke lærer det på vores skoler, som de har brug for i deres liv? Det kan 
dog kun gå den forkerte vej! Vores uagtsomhed i forhold til disse vigtige spørgs-
mål må dog have konsekvenser. Den, der ikke opfylder sine opgaver ordentligt, 
må leve med konsekvenserne. Noget for noget.
    Dengang, da Moses levede, skabte menneskene sig en gud, de havde større for-
ventninger til end til den, der havde ført dem ud af Egypten, af trællehuset. Guden 
lignede en gylden tyr, symbol på styrke og potens. Det kunne kun gå galt. Dette 
storhedsvanvid ville ødelægge folket.
    Tilsyneladende var dette mere end en frygt for Moses. Gud selv bekendtgjorde 
dem - de frygtelige konsekvenser af menneskets storhedsvanvid. Hvor ville det 
ellers føre hen - hvis det ikke havde nogen konsekvenser? Men Moses ser på sa-
gens kerne, det - som det egentlig handler om. Israelitterne skulle kunne leve! Var 
det ikke derfor, Gud befriede dem fra Egypten? Hvad nytter det at ødelægge dem 
nu? Hvem hjælper det? Menneskene hjælper det ikke.
    Moses beder. Det handler dog om disse mennesker! Det drejer sig dog ikke om 
konsekvenser og principper, men om at kunne leve. Og katastrofen udebliver.     
    Sikkert, menneskene bliver nødt til at se konsekvenserne af deres gøre og laden 
i øjnene. Men de vil ikke gå til grunde. De får en chance for at vende om. For hos 
Gud handler det om mennesket. Om intet andet. Tak skal han have!
                                                                                          Pastor Sabine Hofmeister

Moses så, at egypterne var onde ved israelitterne. Han var ked af, at egypterne gjorde 
israelitterne til deres slaver.

Pastor J. Charles Rieu. (�792-�82�). Den �. af hans 23 teser, udgivet �8�3, lyder:
”Ingen handling i kirkens navn, der strider mod Den hellige Skrift, er tilladt over for dem, 
der har en anden holdning til religion.”
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         MENIGHEDSFORSAMLINGEN  2021
Sammendrag af Annelise Deleuran Petersens

Referat fra Menighedsforsamlingen
Søndag den 23.05.2021 kl. 11.15, efter gudstjenesten

Formandens beretning
Efter valg af ordstyrer og stemmetæller aflagde formand Peter Honoré sin års-
beretning, som var præget af Corona-restriktionernes store indflydelse på vores 
menighed. Julegudstjenesten blev fx til 2, da der kom nye regler. Coronaudvalget 
har haft meget travlt med at spritte af og måle indretningen af kirken til de skif-
tende regler. Formanden takkede vores præst Sabine for nyhedsbreve og andagter, 
og Søs Honoré og Sabine, der kom rundt med hilsener.
    Skolen fylder 200 år, skolejubilæet starter med gudstjeneste den 7/��, og An-
ders og Rosa Engelbrecht laver en udstilling i skolen fra 7. til -�4. ��-202�. Pastor 
Rieus gravsten bliver sat i stand af stenhugger Peter Lund. 
    Taget på kirken skal understryges og vinduer bliver lavet og efterset af Gunnar 
Spindler, stor tak til Gunnar. Skorstenen på skolen bliver lavet og malet.
    Styning af vores træer tog 2 weekender, da det kneb med deltagelse. 
    Vi har fået skænket tre relieffer af afdøde kunstner Gurli Hjorts mand. Relief-
ferne fremstillede Gurli Hjorth i forbindelse med vores jubilæum i 20�9.
    Vores skatteadministrator Rosa Engelbrecht vil gerne afløses. Hun og Anders 
har tjent menigheden i over 40 år og skaffet ca. 2,2 mill. fra fonde. Vi er meget 
taknemmelige for dit store arbejde Rosa. Sidst har du lavet en flot billedbog fra 
vores 300-års jubilæum. 
    Den kirkegårdsansvarlige Peter Honoré stopper til næste år, så der skal findes 
en ny, som kan oplæres i årets løb.
    Blandt de mange som Peter takkede var Karin og Folke Ejvang for ekstra ”co-
rona-rengøring” og forstanderskabets ekstra indsats. Peter Honoré efterlyste flere 
medlemmer i forstanderskabet.
    Formandens beretningen blev godkendt af menighedsforsamlingen.
    Menighedsmedlem Niels Sandgaard takkede for de søndags-hilsener vores 
præst Sabine har sendt ud i coronatiden. Han ville gerne, at det kunne fortsætte, 
da de bor i Thy, og derfor ikke så tit kan komme til vores gudstjenester. 
    Formand Peter Honoré svarede, at dette blev taget til efterretning. 

Præstens beretning
Pastor Sabine Hofmeister fremlagde dernæst sin beretning over et menighedsår, hvor 
vi bisatte to menighedsmedlemmer, Wilhelm Honoré og Thomas Vejlgaard. Sabine 
læste derfor et vers fra Romerbrevet kap. �4, 7-8.
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    Efter læsning af vers fra Prædikernes bog, kap. 3, vers � og kap. 9, vers ��-�2, 
reflekterede Sabine over de vilkår, som menigheden og forstanderene har arbej-
det med under pandemien. Alle skiftende regler blev overholdt. Fx �. søndag i 
advent, blev Lucia pigernes sang, udskiftet med besøg af en musicalstjerne, som 
sang for os. Lockdown af kirkerne, og genåbningen betød hele tiden nye restrik-
tioner. Der bruges stadig mundbind og sang med afstand. Alt dette kræver meget 
af forstanderskabet, af Karin og Folke Ejvang og præsten.
     Sabine Hofmeister berettede derefter om årets konfirmationsundervisning. 
Konfirmanderne i år er Anna i København og Johanne i Fredericia. Undervisnin-
gen er foregået via skype hver onsdag. Konfirmationsdagen er rykket til den 29/8, 
datoen har konfirmanderne valgt. Efter konfirmationsgudstjenesten, giver menig-
heden reception.
    Sabine nævnte de kommende arrangementer og sagde: ”Forklaringen på, at jeg 
i øjeblikket er noget arbejdsramt og kan virke fortravlet, er, at alle de arbejdstimer 
i alt �50, hvor jeg ikke har været på skolen p.g.a. corona nedlukning og undervise, 
skal arbejdes af nu med undervisning.”
    Sabine sluttede af med at takke forstanderskabet, kassereren og alle frivillige.
Beretningen blev godkendt af menighedsforsamlingen.

Økonomien og valg til tillidsposter
Kasserer Jørgen Honoré Møller fremlagde regnskabet 2020. Regnskabet blev 
godkendt. Tak til Jørgen for fint arbejde. Dernæst fremlagde Jørgen budget 202�, 
som blev godkendt med tak.
    Ingen poster blev besat med nye repræsentanter. Line Honoré blev genvalgt til 
Ligningskommissionen.

Under Eventuelt
På Søs Honorés bemærkning om manglende gudstjenesteliste i dagspressen blev 
dette drøftet. Bl.a. gjorde Jørgen Honoré Møller opmærksom på, at man altid kan 
se de kommende gudstjenester på vores hjemmeside. 
    Sabine takkede formand Peter Honoré for alt det han tager sig af. 
    Som afslutning takkede formand Peter Honoré for god ro og orden og ønskede 
alle en god pinse.

Det kræver meget arbejde, at 
vedligeholde de gamle linde-
træer. Alle grene skal skæres 
væk hvert andet år.
Træerne danner hvert år store 
og mange rodskud, som skal 
klippes væk, oftes to gange 
hver sommer. Men så er de 
også en pryd for kirkegården.
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          BAKSPEJLET
Kære medlemmer og bladets abonnenter
Så kom der endelig så meget ro på den længevarende corona, at restriktionerne 
for kirke- og menighedsliv ophæves så meget, at der igen kan planlægges på næ-
sten sædvanlig måde. Derfor er det en glæde, nu at kunne udsende dette blad med 
de kommende aktiviteter, og referater fra noget af det arbejde, som trods strenge 
og skiftende begrænsninger, har fundet sted. Vi satser på, at bladet fremover kan 
udsendes planmæssigt.
                                          Venlig hilsen, på redaktionens vegne, Rosa Engelbrecht

Styning og gudstjeneste
Lørdag den 27. februar blev de 
gamle lindetræer igen stynet. Fordi 
der var forsamlingsforbud og mangel 
på hjælpere, blev arbejdet fordelt 
over nogle dage denne gang.Også et 
nedløbsrør på kirken blev repareret 
en af dagene.
Fotos: Tove Sminge Møller

Ved gudstjenesten næste dag,var der 
for første gang i mange måneder 
nadver, men serveret på crona-sikker 
maner med bl.a. visir og handsker.
    Under gudstjenesten måtte præsten 
improvisere. Organisten manglede, 
så salmerne blev blæst på ”vandkan-
detrompet”.
Fotos: Lars Flint
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         AKTIVITETER
Konfirmation den 29. august 2021
Hej, vi hedder Johanne og Anna, og vi er konfirmanderne i år. Vi har de sid-
ste mange uger gået til præst online hver onsdag, og vi skulle rigtigt have været 
konfirmeret her til marts, men da landet stadig er lukket ned, har vi valgt at flytte 
vores konfirmationer til august. Det har vi besluttet, da det er vigtigt for os begge, 
at få alle vores gæster med. Vi glæder os til at blive konfirmeret, og få lov til at 
fejre dagen med vores familie og venner.

Hej, jeg hedder Anna, og jeg bor til dagligt i København med 
mine forældre, Peter og Kristina og min lillebror, August. Jeg er 
�5 år, og går i 8’ende klasse på Husum Skole i Brønshøj. Jeg spil-
ler i min fritid fodbold, og det har jeg gjort i snart syv år. 
    Jeg er altid kommet meget i Fredericia sammen med min fami-
lie, da både mormor, oldemor osv. bor der. Her i corona-tiden går 
jeg mange ture med mine venner, for stadig at have lidt kontakt 
med omverdenen, og for at få set andre end min husstand. 

Hej, jeg hedder Johanne. Jeg bor i Fredericia og her har jeg boet 
hele mit liv med mine forældre Judith og Hans, min storesøster og 
storebror, Jonas og Laura bor i  Aarhus begge to. Fra min fars side 
bor de fleste i Fredericia og fra min mors side bor der flest i Aarhus.
    Jeg er �3 år og går til drama og paddle board i min fritid. Sam-
men med mange af mine veninder, går jeg i skole på Sct. Knuds 
Skole Fredericia.
    Her under corona ser jeg ikke så mange af mine veninder, kun 
et par stykker, hvilket er træls da mine venner er vigtige for mig.

Sommerudflugt 
den 4. august
Det blev en dejlig 
dag! Vi kørte, en stor 
men smuk omvej fra 
skolen til Brejning 

lystbådehavn, hvor vi spiste frokost. Derfra til Smidstrup Kirke, hvor Sabine holdt 
et fint foredrag omkring kirken og kalkmalerierne. Vi sluttede med kaffe og Søs’ 
hjemmebagte kage i Martin Devantiers have. Og det var bare perfekt, for på det 
tidspunkt havde vi tilmed solskin.                               Annelise Deleuran Petersen

Foto: A.D.P. Foto: Folke E.

    Jeg har altid vidst at jeg ville konfirmeres i Fredericia, da jeg også er døbt her.

    Vi går mange ture sammen og facetimer en del.
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Konfirmation og reception
Søndag den 29. august kl. 10.00
Traditionelt foregår konfirmationer palmesøndag i 
Den Reformerte Kirke, men ikke i år, hvor coronaen 
har sat sine begrænsninger, og udskudt mangt og 
meget.
    Forstanderskabet glæder sig til Annas og 
Johannes konfirmation. 
    Efterfølgende byder vi på en lille reception i kirken. 
                                 Vi håber at se rigtig mange
                                 Venlig hilsen Forstanderskabet

Eftermiddagsmøde
Onsdag den 1. september, kl. 14.30 i Skolen
Dagens emne er ”Skabelsestid”
Skabelsestid er en periode i kirkeåret fra d. �. september - 4. oktober, hvor man 
sammen med kirker i hele verden opfordres til at markere, at Guds skaberværk er 
noget vi bekymrer os om, og en gave vi gerne vil fejre. At skaberen har skabt en 
forunderlig verden og vi tager opgaven med at forvalte den på os. 
Ved Eftermiddagsmødet vil vi lade os inspirere til at gøre noget.
                                                                                                        Alle er velkomne
Eftermiddagsmøde
Onsdag den 6. oktober kl. 14.30 i Skolen 
Dagens emne er ”Bæredygtighed på kirkegården”
Forstanderskabet har allerede i længere tid beskæftiget sig med emnet. Men hvorfor 
skal kirkerne overhovedet beskæftige sig med klima, miljø, bæredygtighed og natur? 
    Ved Eftermiddagsmødet vil vi tale om vilde dyr og planter på kirkegården - kir-
kegårdshæk og gamle træer, som et muligt værdifuldt mikromiljø for småbiotoper, 
insekthoteller og redekasser til gavn for fugle, og kompostbunker til glæde for 
snogen og pindsvinet. 
    Lad os også diskutere ukrudt, og overveje hvornår noget i det hele taget er ukrudt.
                                                                                                 Hjertelig velkommen
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”Bihaven” 
på Reformert Kirkegård
Endnu et tiltag, for at følge op på ”Bihaven” i 
kirkegården, blev startet i foråret. Det viser sig, 
at de mange Stedmoderblomster, som plantes 
hvert forår er golde, og ikke er ”fristende” for 
bier og insekter. Stedmoderblomster kan med 
fordel skiftes ud med en lignende blomst, Horn-
viol, som har meget nektar. På grund af leve-

ringsvanskeligheder, blev kun ca. halvdelen skiftet ud i år. Til foråret forsøges alle 
udskiftet. Hornviolen ligner til forveksling Stedmoderblomsten.
    Til den tid vil gartnerne også blive bedt om, at vente med at klippe ligusterhæk-
ken til den er afblomstret. Hækkens blomster er nemlig meget eftertragtet af de 
vigtige insekter.

Kirkegårdsdag
Lørdag den 9. oktober kl. 9.00
Gennem nogle år er der opstået en ny tradition. Dagen før høstgudstjenesten mø-
des er række flittige mennesker på kirkegården. De gamle vækster på de nedlagte 
fredede gravsteder bliver ”tæmmet”. Buske og lignende bliver beskåret og grønne 
vækster som fx efeu bliver klippet tilbage, så det ikke tager overhånd.
    En del af det afklippede bliver brugt til at pynte kirken med til næste dags guds-
tjeneste.
   Dagen starter med morgenkaffe og planlægning, der sørges også for en let frokost.
   Vi har brug for jeres indsats på dagen, og håber nogle kan afse dagen eller blot 
nogle timer til denne opgave. Tag gerne selv værktøj med!
Tilmelding til kirkegårdsansvarlig og formand:
Peter Honoré på tlf.: 7592 8368, eller mail: tomme-pierre@mail.tele.dk

Høstgudstjeneste
Søndag den 10. oktober kl. 10.00
Høstgudstjeneste er en gammel tradition, hvor man som kirke fejrer, at høsten er i 
hus og siger Gud tak for livets opretholdelse gennem jordens afgrøder. Men høst 
og høsttraditioner er meget anderledes i dag, end da man begyndte at fejre høst-
gudstjeneste. De fleste af os i menigheden lever ikke længere af landbrug eller 
egne afgrøder. Vi ”høster” alt, hvad vi har brug for i supermarkedet. Her er alle 
mulige varer tilgængelige for os på alle tider af året. Det betyder dog ikke, at vi 
moderne mennesker ikke har en forståelse for, hvor maden kommer fra. 
Der inviteres derfor hjertelig til årets høstgudstjeneste i Reformert Kirke. 
                                                                                                        Forstanderskabet
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        200-ÅRS SKOLEJUBILÆUM
Skolejubilæum og pastor Rieu
Søndag den 7. november 2021
I år er det 200 år siden den Reformerte Skole blev indviet. Det er også 200 år 
siden den unge præst, Jules Charles Rieu fra Schweitz, som havde sørget for sko-
lens opførelse, døde, kun 28 år gammel.
Dette markeres i Menigheden med forskellige tiltag. 
    Planlægningen startede så småt sidste år, hvor vi skaffede fondsmidler til 
restaurering af tavlen på skolebygningens gavl. Tavlens tekst er skrevet af pa-
stor Rieu, som en tak til Gud og de mange medlemmer og kontakter rundt om i 
Europa, som gav økonomiske bidrag til byggeriet. Kort efter døde pastor Rieu, 
uden at se skolen blive taget i brug. Rieus ven, Bone Falck-Rønne, bekostede 
tavlens opsætning.
    Et andet projekt har været at skaffe fondsmidler til reparation af skorstenen på 
skolen og restaurering af pastor Rieus gravsten på kirkegården. Begge dele er lyk-
kedes.
    Derudover bliver der skrevet en bog om pastor Charles Rieu. Blandt andet 
indeholdende afskrift af en publikation, som en af Rieus venner i Fredericia, E.P. 
Rosendahl, rektor på Fredericia Gymnasium, udgav i �822, året efter Rieus død. 
Fortællingen er et vidnesbyrd om et fantastisk menneske, og et tidsbillede i sprog 
og beskrivelser.
    Som 2�-årig ung teologistuderende fik Rieu udgivet sine teologiske teser. Han 
bestræbte sig hele sit korte liv for selv at leve efter disse 23 teser. Disse er udgivet på 
fransk, er oversat af Kirsten Hermann Bjerre, og vil være gengivet på dansk i bogen.
    Endvidere etableres en udstilling i tre skolelokaler, om 200-års virke og liv i 
Reformert Skole. I løbet af udstillingsugen vil der være særlige arrangement for 
bl.a. tidligere elever og lærere.
    Udstillingen vil vare godt en uge og være offentlig tilgængelig, og med gratis 
adgang.

INDBYDELSE
Alle interesserede indbydes hermed til 

markering af 200-års jubilæet.

Se programmet på næste side.

Venlig hilsen
Forstanderskabet, Reformert Menighed 

Dronningensgade 87 FredericiaReformert skole på udflugt �973. 
Foto fra Marianne Honoré
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         TAK
På trods af coronapandemien har en lang række medlemmer udført vigtige vedli-
geholdelsesarbejder på menighedens bygninger. Andre har stynet alle lindetræer 
på kirkegården i februar og senere er de mange rodskud på træerne blevet beskåret 
to gange.Tusind tak til alle som har lagt tid og kræfter i opgaverne. Også stor tak 
til de forstandere, og medlemmer, som har stået for de mange indendørs opgaver 
under de ofte skiftende restriktioner.
*********
Annelise Honoré sender en tak til Menigheden for opmærksomhed ved hendes 
75 års fødselsdag i april 202�.

Jubilæumsgudstjeneste 
Genafsløring af pastor Rieus gravsten
Præsentation af bogen om Jules Charles Rieu
Åbning af udstillingen i skolen
Reception med vin, vand og ”franske fristelser”
På kirkegården vil lærergravene været markeret 
med blomster.
Udstillingen lukker     
                                      
Udstillingen åben 
Udstillingen åben  

Udstillingen åben 
Fortællinger og oplæsninger fra skolen gennem 
tiden. Med kaffe, kommenskringler og pelskager. 
Udstillingen åben  

Udstillingen åben 
Aftentræf for forhenværende elever og lærere.
Der bydes på sandwich, øl, vand eller vin mod 
beskeden betaling. 
                                    Tilmelding nødvendig! Til
     Jørgen H.M. mail. jomotomo@post10.tele.dk
Udstillingen åben 
Udstillingen åben - sidste dag 

Ugens jubilæumsprogram 7. - 14. november 2021

Søndag d. 7. kl. - �0.00 

Søndag d. 7. - kl. �7. 00

Mandag d. 8. - kl. �2 til �7
Tirsdag d. 9. - kl. �2 til �7

Onsdag d. �0. - kl. �2 til �7
Onsdag d. �0. - kl. �9 til 2�

Torsdag d. ��.- kl. �2 til �7

Fredag d. �2. - kl. �2 til �7
Fredag d. �2. - kl. �9 til ?

Lørdag d. �3. - kl. �2. til �7
Søndag d. �4. - kl. �2. til �7

Lad gerne ”rygtet” sprede sig, hvis I kender til tidligere elever og lærere ved 
Reformert Skole!
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Præstevikar
Søndag den 24. oktober vikarierer Eberhard Harbsmeier for vo-
res egen præst i Reformert Kirke i Fredericia. Ligesom Sabine 
er Eberhard født i Göttingen. Hans far var lutheraner og hans 
mor reformert. Slår man op på Wikipedia oplyses, at han både 
har været sognepræst i Varde og Gesing, var rektor for Folke-
kirkens Pædagogiske Institut og Præstehøjskolen i Løgumklo-
ster samt adjungeret professor (Aarhus Universitet) og lektor 
i praktisk teologi (Københavns Universitet). Desuden har han 
udgivet en lang række bøger.
    I 2020 flyttede Eberhard og hans kone, fængselspræst Ger-
trud Yde Iversen til Fredericia.

        NYT OM NAVNE

Hjertelig til lykke
Gunnar Spindler, vores evigt flittige vedligeholder af menighedens gamle histori-
ske bygninger, fylder 85 år. 

Kirkehistorie i P1
Malene Fenger-Grøndahl, freelancejournalist og forfatter, har i maj besøgt to 
forskellige kirker. Den ene var vores kirke med Sabine Hofmeister, den anden var 
Taulov kirke, med sognepræst Bente Hjul Johannessen.
     Den 25. maj takkede hun begge præster for en dejlig og inspirerende gudstje-
neste med efterfølgende interview og samtale!
    Malene Fenger-Grøndahl gav udtryk for, at det var virkelig spændende og 
berigende at møde begge præster, og skrev, at hun var meget glad for, at lytterne 
af Pilgrim på P� kan få glæde af at høre om de to præsters erfaringer med det øku-
meniske samarbejde omkring gudstjenester.
     Hendes aftale med værten på programmet Pilgrim, Anders Laugesen, var at 
udsendelsen var planlagt, til at blive bragt i udsendelsen søndag den �5. august, i 
tidrummet fra kl. 8.03-9.00, og første del ville bestå af en samtale med Tine Illum, 
sognepræst i Sdr. Bjert, og Søren Andresen, organist samme sted, om deres erfa-
ringer med at være ’liturgisk frisogn’ og eksperimentere med gudstjenesteformen.     
   Derefter indslaget med Sabine Hofmeister og Bente Hjul Johannessen.
   Udsendelsen kan efterfølgende høres via programmets hjemmeside: 
https://www.dr.dk/radio/p�/pilgrim-pa-rejse-i-troens-univers
    En artikel om den fælles pinsegudstjeneste kommer i næste nummer af 
Menighedsrådenes Blad.

         DET HISTORISKE HJØRNE
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         BOGKASSEN
“At koge bjørn”
Roman af Mikael Niemi
Forlaget Modtryk. 423 sider

Denne velfortalte roman handler om en person, der har levet engang, nemlig 
provst og vækkelsesprædikant Lars Levi Læstadius (�800-�8��). Der er stadig 
mindelser om Læstadius i det aller nordligste Sverige, med resterne af menigheden 
“Læstadianismen”, der blev startet af ham i hans kamp mod den overvældende 
drukkenskab i området.
    Romanen foregår i �852. Den lokale befolkning er delt. Der er dem, der lyt-
ter til Læstadius’s tordenprædikener imod alkoholdjævlen, og som retter sig efter 
hvad han siger, og så dem, der drikker videre. Både af trods over indblandingen, 
men også af trang, fordi de er afhængige af alkohol.
    Som vækkelsesprædikant er Læstadius streng overfor sine omgivelser. Som 
provst er han forstående og venlig, og som familiefar er han en kærlig og rar 
mand.
    Når Læstadius har tid, dyrker han sin store interesse for planter, blomster og 
græsser, og på en af sine vandreture for at finde planter til sit herbarium, finder 
han den hjemløse samedreng Jussi, der er døden nær af sult. Han giver ham mad 
og omsorg, og tager ham med hjem til provstegården, hvor han bliver, og hvor prov-
sten lærer ham at læse og skrive, og hvor han også lærer kristendommen at kende. 
Jussi lærer så meget, at det er ham, der er fortælleren af det meste af historien.
    Provsten og Jussi bliver involveret i en mystisk mordsag, og på den måde bliver 
romanen krimiagtig og spændende, samtidig med at den er beretningen om en tid 
og et samfund, der er præget af uvidenhed, ondskab, selvoptagethed og egoisme.
    Pastor Jørgen Juul Petersen, der prædikede i Reformert Kirke i juli 20�9 (Sabi-
nes ferie) havde bygget sin prædiken over denne roman, og det forstår man godt, 
for bogen viser en kærlig og forstående præst, der er parat til at gå langt og ofre 
meget, for at leve sin kristne tro på næstekærlighed helt ud.

                                                               Rigtig god læselyst - Herdis Frahm Honorè

Mikael Niemi er født i �959 og er en af Sveriges mest populære og 
folkekære forfattere. Han bor i det aller nordligste Sverige. Allerede 
i �5-års alderen begyndte han at skrive romaner og noveller. Op-
væksten i et grænseområde mellem finsk, svensk og samisk kultur 
har sat tydelige spor i Niemis forfatterskab.
    I 2000 fik han Augustprisen for årets bedste roman i Sverige og 
blev indstillet til Nordisk Råds Litteraturpris. Bogen blev solgt i 
over � mio. eksemplarer bare i Sverige og er udkommet i 30 lande.



�3

Bisat fra Reformert Kirke
Wilhelm Honoré, Fredericia. D.�. maj.
Frede Thomas Vejlgaard, Fredericia. D.�2. maj.
 
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

Kirkelig vielse 
Lørdag d. 7. august blev Rikke Beck Axelsen og Claus Beck viet på Hvirvelkær-
gård/ Als-Hadsund, af Sabine Hofmeister.                                    Hjertelig tillykke

        NYT KUNSTVÆRK

”De tre relieffer er mit bud på fortællingen om 300 år 
for de reformerte i Fredericia.
    Måske forestiller de tre relieffer tre stykker gam-
mel bark, forskellige og dog ens, som tilsammen 
omslutter kernetræet hos de reformerte: Tro og fæl-
lesskab. Som i ethvert fællesskab er der krakelerin-
ger, dybe revner, gennemgående splittelser, højde- og 
lavpunkter, men også evnen til at se sandheder i 
øjnene, evnen til at gå ud over egne grænser og al-
lermest vigtigt - evnen til rummelighed overfor andre 
i og uden for fællesskabet.

Menigheden modtog ved årsskiftet, fra afdøde Gurli Hjorths mand, det kunstværk, 
som fik 2. præmien ved jubilæumsårets kunstkonkurrence i 20�9. Det hænger nu i 
det store skolerum. Et uddrag af kunstnerens fortælling om værket ses herunder.

Reformert Triptychon 1719-2019
Keramiker Gurli Hjorth.

    Reliefferne er alle tre formet i porcelænsler fra Limoges i Frankrig. De tre 
forskellige glasurer er alle kommet fra jorden, gravet med lommekniv direkte ud 
af forskellige klinter i Danmark. Tørret, rørt op i vand, sigtet for sten og andre 
grovheder og udvalgt til den Reformerte Triptychon. Farver og struktur i glasuren 
fortæller hver især en historie: Den rustrøde om sanselighed, jord og frugtbarhed, 
den vadmelsbrune i midten om tyngde og sorg, men også om lys, om at vælge. 
Længst til højre er den forårsgrønne for håb, udvikling, mod til at vælge nye veje.”
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        KALENDEREN

Deadline for indlæg til næste nummer er den 11. oktober 2021!

        BIDRAG  
Siden seneste blad har vi modtaget følgende bidrag: L.B. 200 kr. - T.R. 300 kr.   
–  J.L. 200 kr. – S.H.S. 200 kr. – I.M.L. �.500 kr. – L.B.N. 200 kr. – L.L. 200 kr. 
– B.K.S. 500 kr. Tusind tak, det glæder os meget.

Gudstjenester

August
Søndag   d. 29. kl. �0.00    Konfirmation. Sabine Hofmeister. Nadver. Reception.        
                                            Se i bladet.
September
Søndag   d. �2. kl. �0.00    Sabine Hofmeister.
Søndag   d. 2�. kl. �0.00    Sabine Hofmeister. 

Oktober
Søndag   d. �0. kl. �0.00    Høstgudstjeneste. Sabine Hofmeister. Nadver. 
                                            Se i bladet.
Søndag   d. 24. kl. �0.00    Eberhard Harbsmeier. Se i bladet.

Sammenkomster

September
Onsdag   d. �. kl. �4.30    Eftermiddagsmøde. ”Skabelsestid”. Sabine 
                                            Hofmeister. Se i bladet.
Oktober
Onsdag   d. �. kl. �4.30    Eftermiddagsmøde. ”Bæredygtighed på kirkegården”.  
                                            Sabine Hofmeister. Se i bladet.
Lørdag   d. 9. kl. 9.00      Kirkegårdsdag. Se i bladet.

         SÆT  X
Onsdag d. 3., �0. og �7. november 202�, kl. �9.00. ”450-år Emder Synode �57�- 
202�” - bibelværksted/studiekreds, i Skolen. 

Vi byder hjertelig velkommen til Gustav Honoré, Fredericia.
         NYT MEDLEM
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Menighedens adresser: 
Kirke og Skole                              
Dronningensgade 87, 7000 Fredericia 
tlf. 7592 7297. Bank: Nordea,
Reg.: nr. 2440 kontonr.: 43889 5848�
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 83�8
tomme-pierre@mail.tele.dk
                                                               
Kirkeudvalg
Annette Dahl Holm, Havepladsvej �79
7000 Fredericia. Mobil: 2445 49�2
dahlholm58@gmail.com

Annelise Deleuran Petersen
Dalsvinget 27, 7000 Fredericia 
Tlf.: 7594 �2�8
a.deleuran.p@outlook.com

Ejendomsudvalg 
Eksternt udvalg.
Kontaktperson:
Peter Honoré, Lunavænget 2
7000 Fredericia, tlf. 7592 83�8
tomme-pierre@mail.tele.dk

Kirkegården 
Al henvendelse om kirkegården rettes 
til: Peter Honoré, Lunavænget 2
7000 Fredericia, tlf. 7592 83�8
tomme-pierre@mail.tele.dk

Økonomi 
Kasserer og løn
Jørgen Honoré Møller, Sauersvej �,
7000 Fredericia, mobiltlf. 4037 22��
jomotomo@post�0.tele.dk

Skat 
Rosa Engelbrecht, Gefionsvej ��, 
7000 Fredericia tlf.:23�0 90�0. 
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 ��
7000 Fredericia, tlf. 23�0 90�0
engelbrecht@c.dk

Sabine Hofmeister
Herdis Frahm Honoré 
 

Husk at melde flytning til: 
Annelise Deleuran Petersen. 
Se ovenfor!


