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Den Reformerte Menighed Fredericia

Konfirmation i Reformert Kirke, august 2021, under ”coronaskærm” med glimmerdrys og
fra forstanderskabet i stedet for håndtryk. Foto: Rosa Engelbrecht.

Nr. 4. November - December - Januar 2021-22


PRÆSTENS ORD

(Hebræerbrevet 11, 8-10)

”I tro adlød Abraham kaldet (…) og boede i telte med Isak og Jakob, medarvingerne til det samme løfte; for han ventede på byen med de faste grundvolde, hvis bygmester og skaber er Gud.”					
”Herre, det er på tide. Sommeren var meget stor.” Jeg nyder at læse Rainer
Maria Rilkes digt om efteråret. Jeg husker sommeren, feriedagene ved Bodensøen
og den ene eller anden milde sommernat på terrassen. Men mørke uger og måneder ligger foran os. For nogen af os er disse svære og ensomme tider. Vi må være
taknemmelige for, at vi til dagligt har det komfortabelt og varmt, at vi kan hylde
os ind i et blødt tæppe og nyde en varm kop te eller et godt glas rødvin.
En hyggelig aften foran fjernsynet, med en spædende gyser eller en gammeldags Morten Korch-film, er noget at se frem til, men ofte forekommer det mig, at
også vores tro kommer i efterårshumør, og at vi trækker os tilbage til ”hjemmets
fire vægge”.
Jeg tænker på Abraham. Gud fortæller ham at han skal flytte til det forjættede
land, hvor ”mælk og honning” flyder. Han loves at få efterkommere, ”lige så
mange som stjernerne på himlen”. Men – Abraham havde ikke engang et enkelt
barn, og hans kone Sara var ufrugtbar og allerede omkring de halvfems år gammel. For Abraham talte nu virkelig alt imod at Guds løfte kunne gå i opfyldelse.
Og det forjættede land? Hvad talte for, at det virkelig ventede ham, og at det ville
være bedre der end derhjemme? I Hebræerbrevet står: ”I tro adlød Abraham kaldet
(…) og boede i telte med Isak og Jakob, medarvingerne til det samme løfte; for
han ventede på byen med de faste grundvolde, hvis bygmester og skaber er Gud.”
Jeg tror, det er den oplevelse, vi bør have med vores tro: vi bor i telte som
Abraham. Som kristne beskyttes og gemmes vi ikke af de ”faste grundvolde”, den
evige sandheds sikre mure. Alt er snarere kun foreløbig. Teltvægge bevæger sig i
vinden. Nogle gange river stormen også lærredet itu. Og de mennesker, der bor i
telte, er selv forskellige fra dem i stenhusene. De er aldrig ved målet – og de ved
det. De er altid klar til at tage af sted og derfor fleksible, altid søgende. Guds by,
det at bo i sikre stenhuse, er kun lovet dem i den evige fremtid.
Der er en fare for, at vores tros faste huse er indrettet ganske komfortabelt. Vi
kunne tro, at vi allerede er nået til målet, og at vi bor i byen, der har de ”faste
grundvolde”.
Lad os bevæge os – åndeligt og fysisk – lige nu, da dagene bliver mørkere og
kortere. Abraham er vores forbillede. Han udholdt at være på vejen med sin Gud,
han kunne vente: på forjættelsens forløsning, på at bo i faste huse i Guds evige by,
på sikkerheden og beskyttelsen af de faste grundvolde i Guds evighed.
Pastor Sabine Hofmeister


BAKSPEJLET
Pastor J.C. Rieus gravmonument
Som bekendt er der søgt fondsmidler til restaurering af pastor Jules
Charles Rieus gravmonument i
anledning af 200-året for hans død og
skolebygningens 200-års jubilæum.
Monumentet er blevet restaureret af
Fredericia Stenhuggeri, Peter Lund.
Helt tilfældigt blev det genopstillet
den 29. september - 302-årsdagen for
de reformertes ankomst til byen.
Kirkegårdsdag
Solen skinnede dejligt lørdag den 9.
oktober da ni flittige menighedsmedlemmer igen var i gang med arbejde
på kirkegården. Det er arbejde, som
ikke indgår i aftalen med gartnerfirmaet. Roser, buske og træer blev beskåret blomsterløg plantet og ukrudt
fjernet. Formiddagen sluttede med en
hyggelig frokost.
I pauserne blev emnerne bæredygtig kirkegård og invasive planter
Foto: Annette D.H.
Foto: Søs Honoré
ivrigt drøftet. Listen over invasive
Der beskæres træer og plantes forårsløg.
planter er årsagen til, at forstanderskabet har besluttet ikke at plante
flere sommerfuglebuske på kirkegården, da den står på Naturstyrelsens
sorte liste.
I Schweiz fx, er det allerede
lovmæssigt forbudt at plante disse
buske.
Og – så hyggede man sig sammen
om maden. Til morgenbollerne kom
fx hjemmelavet hybenmarmelade
(hyben, en anden invasiv plante) på
bordet. Her var mottoet: ”If you can`t
beat them, eat them”!


Høstgudstjeneste 10. oktober
Kirken var om lørdagen blevet pyntet med frugt, grøntsager, blomster
og afklip fra kirkegårdsarbejdet.
I dagens prædiketema indgik
høstemaet med udtrykkene: ”Den
der sår lidt høster lidt - Den der sår
meget høster meget” samt: ”Glæden
ved at give kan være større end glæden ved at få”.
Alle fik udleveret en lille pose frø
af vilde blomster, til at så i haven,
altankassen eller vejgrøften.
Nadverbordet til høst. Pyntet af Annette Dahl Holm



Koncertaften den 14. oktober
Organist Tommy Schmidt Bülov var
så venlig at tilbyde Menigheden en
orgelmatiné. Med denne aftens musikoplevelse markerede Menigheden
det smukke efterår.
Koncerttemaet var melodier fra
kendte film- og musicals.
Flere melodier var arrangeret af
Tommy Bülov specielt for orgelet,
som han omtalte som ”Den gamle
dame”, et romantisk pibeorgel.
Efter koncerten, som var fint
besøgt, og flot og spændende udført,
takkede formand Peter Honoré,
organisten og initiativtageren for
oplevelsen.

AKTIVITETER
Eftermiddagsmøde

Onsdag den 3. november
kl. 14.30 i Skolen
Dagens emne er: ”Du gik i skole
med din ven som hedder … ” Emnet
er valgt i anledning af 200-året for
Den reformerte Skolebygnings opførelse i 1821. Hvad og hvem husker I
mon?
Hvis man kender nogen, som har
gået på skolen de seneste år, før den
lukkede for 40 år siden, ser vi gerne
at I fortæller dem om udstillingen
m.m. som kan opleves i løbet af jubi- Foto udlånt af Marianne Honoré Christensen.
læumsugen den 7.- 14. november.

Skolejubilæum
og præsteminde

Søndag den 7. november
kl. 10.00 i Kirken
Som beskrevet i forrige nummer af
dette blad, så hædrer vi pastor Jules
Charles Rieus betydning for Reformert Menighed, i 200-året for hans
tidlige død.
Jubilæumsugen starter med en
festgudstjeneste, genafsløring af
Rieus gravmonument, og præsentation af en bog om dette fantastiske
menneske.
Derefter åbnes en udstilling i
skolebygningen, med reception og
”franske fristelser”, om 200-års
skole- og menighedsvirke i lokaleren. Udstillingen er tilgængelig hele
den efterfølgende uge, dagligt fra kl.
12-17.

Se programmet på side 6.
Vi håber, at rigtig mange vil være med
til de to store markeringer!


Ugens jubilæumsprogram 7. - 14. november 2021
Søndag d. 7. kl. - 10.00

Søndag d. 7. - kl. 17. 00

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

Mandag d. 8. - kl. 12 til 17
Tirsdag d. 9. - kl. 12 til 17

Udstillingen åben
Udstillingen åben

Onsdag d. 10. - kl. 12 til 17
Onsdag d. 10. - kl. 19 til 21

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

Torsdag d. 11.- kl. 12 til 17
Fredag d. 12. - kl. 12 til 17
Fredag d. 12. - kl. 19 til ?

Lørdag d. 13. - kl. 12. til 17
Søndag d. 14. - kl. 12. til 17

Udstillingen åben
Aftentræf for skolens tidligere 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

Lad gerne ”rygtet” sprede sig, hvis I kender til tidligere elever og lærere ved
Reformert Skole!

Bibelværksted/studiekreds



Onsdagene d. 3., 17. og 24. november 2021, kl. 19.00 i Reformert Skole
” 450-år Emder Synode 1571- 2021”
I år er det 450 år siden, at omkring 30 repræsentanter for flygtninge- og undergrundsmenigheder mødtes til en forsamling i byen Emden, Østfrisland. Forsamlingen gik ind i historien som ”Emder Synode”.
Emden-synoden fandt sted i byens tidligere tøjhus (bygget 1569/70, ødelagt under 2. Verdenskrig) den 4.-13. oktober 1571. Inviteret var menigheder fra området
i det daværende Holland. Nogle af disse menigheder levede i undertrykkelse af
det spanske styre, og andre var flygtet til sikre områder. Målet med mødet var et

tættere netværk og en fælles orden for menighederne i de forskellige herredømmer. Resultatet blev et beslutningsdokument i tre dele, underskrevet af 24 præster
og 5 ældste, som behandlede spørgsmål, der er af stor interesse selv i dag, - både i
kirke, stat og samfund.
Emden-synodens resolutioner formede ikke kun strukturen af den reformerte
kirke i Holland. De påvirkede også kirkevedtægter uden for de hollandske områder, fx på Nedre Rhinen, hvor der i forvejen var tæt kontakt mellem de lokale menigheder og flygtningemenighederne. Desuden vedtog Den evangelisk-reformerte
Kirke i Tyskland senere nogle af principperne fra resolutionen. Også udenfor
kirkeområdet fik resolutionen indflydelsen. I Emden trådte eksempelvis nærhedsprincippet (subsidiaritetsprincippet) i kraft længe før udtrykket blev opfundet i det
20. århundrede.
I løbet af tre aftener vil vi beskæftige os både historisk og teologisk med Emden-synoden og finde ud af, hvilken indflydelse den har haft på vores egen menigheds opbyggelse og struktur.
Aftenerne ledes af pastor Sabine Hofmeister.
Alle er velkomne

Eftermiddagsmøde

Onsdag den 5. januar
kl. 14.30 i Skolen
Dagens tema: ”Kan du huske for et
år siden”?

BOGKASSEN

Bogen om pastor Jules Charles Rieu, udkommer den 7. november. I bogen
fortælles historien om en ung reformert præst, som i 1818 forlod sit hjem i
Genevé for at blive præst i Fredericia. Han viste sig at være et helt enestående
menneske. På de tre år han nåede at virke, inden sin død i 1821, arbejdede han
ihærdigt for Menighedens udvikling, og for evangeliets udbredelse og vigtighed,
også blandt mennesker og organisationer udenfor den reformerte kreds.
Den skolebygning, som han indsamlede midler til fra hele Europa, fylder nu, i
200-året for hans død, 200 år. Bogen er på 56 sider, farveillustreret. Pris: 60 kr.


JUL OG NYTÅR I MENIGHEDEN 2021-22
Første søndag i advent

Søndag den 28. november - kl. 14.00 og kl. 16.00
Forstanderskabet glæder sig til at se rigtig mange den 1. søndag i advent. Denne
dag byder vi fra kl. 14.00 til advent-hygge med kaffe, gløgg og æbleskiver i skolestuen.
Kl. 16.00 er der adventsgudstjeneste i kirken.

Julefrokost ved Eftermiddagsmødet

Velkommen

Onsdag den 1. dec. kl. 13.00 i Reformert Skole
Julefrokost ved Eftermiddagsmødet er stadig en hyggelig tradition. Man samles
omkring ”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: 4129 3144.
Hjertelig velkommen

Kirkegården skal pyntes

Julen nærmer sig, så nu er det også tid til plantning af juleblomster og granpyntning på gravstederne. Vi beder om, at der ikke sættes plastikpotter på gravstederne, fordi de blæses rundt på kirkegården, når jorden i de lette potter udtører.
Hvis man har spørgsmål, eller ønsker om nye aftaler, eller evt. ændringer af
bestående aftaler vedrørende gravsteder, bedes man hurtigst muligt rette henvendelse til:
Peter Honoré, tlf.: 7592 8368,
Mail: tomme-pierre@mail.tele.dk

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 menighedsmedlemmer. 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 Hofmeister, Mail: s.hofmeister@reformert.dk, eller tlf. 3054 0320.

Julegaver i kirken

Den Reformerte Kirkes tradition
fra 1883 med gaver til de børn som
kommer i Reformert Kirke juleaften,
og som er tilmeldt, fortsætter igen i
2021, på helt traditionelle vilkår.
Hvis man ønsker at tilmelde børn
til julegaver denne aften, udfyldes
den vedlagte julegaveseddel, som
sendes til den påtrykte adresse senest
den 1. december.
Det er som vanligt også muligt
selv at medbringe en gave til uddeVi glæder os til igen i år at uddele gaver og godteling, men af hensyn til de andre børn, poser på sædvanlig vis juleaften i Reformert Kirke.
beder vi om, at der kun afleveres/øn- Venlig hilsen, forstanderskabet
skes én gave pr. barn.

Godt Nytår

Søndag den 9. januar kl. ca. 11.15
Denne søndag i 2022 bliver første gang i det nye år, at vi mødes efter gudstjenesten. Det vil vi selvfølgelig benytte til et hyggeligt samvær og en snak i skolen,
blandt andet om året der gik. Menigheden byder på hyggeligt fællesskab, gode
smagsoplevelser og fint pyntede borde i Skolen.
Vi glæder os til at se jer alle

KIRKELIGE HANDLINGER
Konfirmation 29. august
Reformert Kirke

Menigheden ønsker hjertelig tillykke til:
Anna Devantier Marstrand,
Brønshøj.
Johanne Ankerstjerne Hermann,
Fredericia.
De beder her, under konfirmationsgudstjenesten, den bøn, som de
i fællesskab havde skrevet under
den ”corona-digitale” konfirmandundervisning.



REFORMERT KIRKE
Billunds Boghandel
Gothersgade 24
www.billunds.dk

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

KALENDEREN
Gudstjenester
November
Søndag d. 7.
Søndag d. 21.
Søndag d. 28.

kl. 10.00 Festgudstjeneste. Sabine Hofmeister. Se i bladet.
kl. 10.00 Sabine Hofmeister. Nadver.
kl. 16.00(!) 1. søndag i advent. Sabine Hofmeister.

December
Søndag d. 12.
Fredag d. 24.
Søndag d. 26.

kl. 10.00 3. søndag i advent. Sabine Hofmeister
kl. 15.00(!) Juleaften. Sabine Hofmeister.
kl. 10.00 2. Juledag. Sabine Hofmeister. Nadver.

Januar
Søndag d. 9.
Søndag d. 23.

kl. 10.00 Sabine Hofmeister. Godt Nytår. Se i bladet.
kl. 10.00 Se dagspressen.

Sammenkomster
November
Onsdag d. 3.

kl. 14.30

December
Onsdag d. 1.

kl. 13.00(!) Julefrokost v/ Eftermiddagsmøde. Se i bladet.

Januar
Onsdag d. 5.
Søndag d. 9.

kl. 14.30 Eftermiddagsmøde. ”Kan du huske for 1 år siden”?
kl. 11.15 ”Godt Nytår”. Se i bladet.

Eftermiddagsmøde. ”Du gik i skole med din ven
som hedder … ” Se i bladet.
Onsdag d. 3.
kl. 19.00 Bibelværksted. ”450-år Emder Synode”. Se i bladet.
Søndag d. 7.
Kl.11.30 ca.Udstillingsåbning, reception. I 200-året for pastor
J.C. Rieu og Reformerte Skole. Se i bladet.
Ugen d. 7.-14. Kl. 12-17 Alle dage. Udstilling i skolen. Gratis adgang.
Onsdag d. 10. kl. 19-22. Skolehistorier, kaffe og bl.a. pelskager. Se i bladet.
Fredag d. 12. kl. 19 - ? Aftentræf for tidligere elever og lærere. Tilmelding!
Onsdag d. 17. kl. 19.00 Bibelværksted. ”450-år Emder Synode”. Se i bladet.
Onsdag d. 24. kl. 19.00 Bibelværksted. ”450-år Emder Synode”. Se i bladet.
Søndag d. 28. kl. 14.-15.50 1. søndag i advent. Gløgg og æbleskiver. Se i bladet.

Deadline for indlæg til næste nummer er den 11. januar 2022!
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Menighedens adresser:
Kirke og Skole
Dronningensgade 87, 7000 Fredericia
tlf. 7592 7297. Bank: Nordea,
Reg.: nr. 2440 kontonr.: 43889 58486
MobilePay 40025.
http://reformertfredericia.dk
Præst
Sabine Hofmeister, Danmarksgade 12,2.
7000 Fredericia, tlf. 7592 0551
s.hofmeister@reformert.dk
Træffes så vidt det er muligt,
i Skolen fredage fra kl. 10 til 12,
også på tlf. 7592 7297
Formand
Peter Honoré, Lunavænget 2
7000 Fredericia, tlf. 7592 8368
tomme-pierre@mail.tele.dk
Kirkeudvalg
Annette Dahl Holm, Havepladsvej 179
7000 Fredericia. Mobil: 2445 4912
dahlholm58@gmail.com
Annelise Deleuran Petersen
Dalsvinget 27, 7000 Fredericia
Tlf.: 7594 1218
a.deleuran.p@outlook.com
Ejendomsudvalg
Eksternt udvalg.
Kontaktperson:
Peter Honoré, Lunavænget 2
7000 Fredericia, tlf. 7592 8368
tomme-pierre@mail.tele.dk
Kirkegården
Al henvendelse om kirkegården rettes
til: Peter Honoré, Lunavænget 2
7000 Fredericia, tlf. 7592 8368
tomme-pierre@mail.tele.dk
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Økonomi
Kasserer og løn
Jørgen Honoré Møller, Sauersvej 1,
7000 Fredericia, mobiltlf. 4037 2261
jomotomo@post10.tele.dk
Skat
Rosa Engelbrecht, Gefionsvej 16,
7000 Fredericia tlf.:2360 9060.
engelbrecht@c.dk
Menighedskartotek
Annelise Deleuran Petersen
Dalsvinget 27, 7000 Fredericia
Tlf.: 7594 1218
a.deleuran.p@outlook.com
Ministerialbogsfører
Kristina Devantier, Højstrupvej 142
2700 Brønshøj, tlf. 5133 9084
k.devantier@reformert.dk
Repræsentant v/ Det Danske
Bibelselskabs Stiftsudvalg
Tove Sminge Møller, Sauersvej 1
7000 Fredericia. Tlf.: 2140 1417
jomotomo@post10.tele.dk
Kirkebladsredaktion
Rosa Engelbrecht, Gefionsvej 16
7000 Fredericia, tlf. 2360 9060
engelbrecht@c.dk
Sabine Hofmeister
Herdis Frahm Honoré

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

