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Naturen er i fuldt forårsflor. Foto: Rosa Engelbrecht.
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         PRÆSTENS ORD                                                             (Apostlenes Geringer �,��)

»Hvorfor står I og ser op mod himlen, galilæere? Den Jesus, som 
er blevet taget fra jer op til himlen, skal komme igen på samme 
måde, som I har set ham fare op til himlen.«

Forudsat, at du tror på Kristi Himmelfart, - tror du så også på at Kristus kommer 
tilbage?
    Disciplene havde oplevet Jesu død, var vidner til hans opstandelse og så ham 
fare op til himmels. Der, hvor der sker så meget utroligt, kan man være sikker på, 
at også Kristi genkomst bliver virkelighed. 
    Men når der så ikke sker noget i lang tid, betyder det ikke at alt er lige meget, at 
alt er tilladt.
    Det, viser i hvert fald samtalen mellem fysikeren Carl Friederich von Wei-
zsäcker og teologen Karl Barth, som de førte tilbage i �950erne. 
    Von Weizsäcker sagde til Barth at han så en direkte vej fra Galilei til atom-
bomben. Og at han derfor, grundet denne viden, stillede sig spørgsmålet, mon 
han måtte fortsætte med sin elskede fysik? Barth skulle havde svaret: ”Herr von 
Weizsäcker, hvis De tror, hvad alle kristne bekender og næsten ingen tror, nemlig 
at Kristus kommer tilbage, må De, ja, er De nødt til at fortsætte med fysikken, el-
lers må De det ikke.”
    Og hvordan hænger nu disse to sammen, Kristi Himmelfart og Kristi gen-
komst? Himmelfart betyder nu ikke kun, at den ene er væk, som har givet os sin 
ånd og gjorde os til sine vidner. At tage Himmelfart alvorligt, betyder, at man går 
ud fra, at der er noget i vente. At der er en, der kommer tilbage. Som vil spørge 
os, hvordan vi som hans vidner lever i denne verden og behandler den. Hvordan 
vi håndhæver ansvaret. Som vil samle vores brudstykker sammen og vil hele 
det som er revet itu. Og på hvis trøst og nåde vi må håbe på, i midten af al vores 
utilstrækkelighed.
                                                                                          Pastor Sabine Hofmeister 

Bøn for fred i Ukraine - tværkirkelige andagter arrangeret                                  
                                                               af kirkerne i Fredericia

Kirkerne i Fredericia inviterer til bøn 
for fred i Ukraine rundt omkring i de 
forskellige kirker. Følg med på me-
nighedens hjemmeside eller i dags-
pressen, hvor og hvornår den næste 
andagt finder sted.
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MENIGHEDSFORSAMLING
Hermed indkaldes der til menighedsforsamling for Menighedens

medlemmer i henhold til vedtægternes §�, i Skolen.
 Torsdag den 26. maj 2022 kl. ��.�5. Efter gudstjenesten.

DAGSORDEN
�.  Valg af dirigent 
2.  Valg af to stemmetællere 
�.  Formandens beretning for det forgangne år
4.  Præstens beretning for det forgangne år
5.  Fremlæggelse af det af forstanderskabet godkendte årsresultat 202� 
     til godkendelse 
6.   Fremlæggelse af det af forstanderskabet godkendte budget 2022 til godkendelse 
7.   Evt. indkomne forslag 
8.   Valg i henhold til vedtægterne
8a. Valg til forstanderskabet 
      På valg er: Annette Dahl Holm og Annelise Deleuran Petersen. 
      Begge er villige til genvalg. Peter Honore´, ønsker ikke genvalg.
      2 yderligere skal vælges. Valgperioden er 2 år
8b. Valg af 2 suppleanter til forstanderskabet. Valgperioden er 2 år
8c. Valg til bilagskontrollant. På valg er: Jens-Martin Mortensen, som er villig til  
      genvalg. Valgperioden er 4 år
8d. Valg til Ligningskommissionen. Ingen i år
�0. Eventuelt
Stemmeret ved valg kræver personligt fremmøde. 
Evt. forslag skal være formanden i hænde senest � dage før menighedsforsamlingen. 

Menigheden byder efterfølgende på en lille anretning eller lignende.
Vi håber at se rigtig mange i år, hvor vi endelig er fri for restriktioner!

Med venlig hilsen og på gensyn
Forstanderskabet

Vedlagt til medlemmerne:
Regnskab 202�. Budget 2022 samt Skatteoplysningsskema for indtægt i 202�.

         MENIGHEDSFORSAMLINGEN  2022

Kære menighedsmedlemmer
Til menighedsforsamlingen skal vi have valgt nye forstandere til forstanderskabet, 
som skal føre vores Menighed videre.
                                                                               Peter Honore´
                                                    FORMAND FOR FORSTANDERSKABET



4

          BAKSPEJLET
Skolejubilæum

Markering af lærergrave
I anledning af 200 året for skolebygningens 
indvielse den 8. november markerede vi, 
søndag den 24. oktober, de fire bevarede 
lærergrave. Der blev plantet en lyng ved 
hver af dem. De fire er: 
P. Devantier (�829 – �897) lærer fra �864 
til �896. Hans og hustruen Cathrines (�828-
�9��)gravsted er bevaret. 
H.J. Poulsen, oberstløjtnant (�848- �9�6) 
og hustruen Henriettes (�85�-�9��) grav-
sted er bevaret. Han var timelærer på sko-
len ca. �890 til �898. 
P.M. Honoré (�870-�926) lærer fra �89� 
til �926. Hans, og hustruen Olines (�872-
�95�) gravsted er bevaret. 
Anna Hansen (�87�-�96�) lærerinde fra 
�899 til �9�7. Frk. Hansens gravsted er 
bevaret, sammen med hendes søster og 
forældrene.  
    På billedet tv. ses Annelise Deleuran 
Petersen og Annette Dahl Holm plante en 
lyng på Anna Hansens Gravsted.

Festgudstjenesten
Søndag den 7. november markerede vi 
både skolebygningens indvielse for 200 år 
siden, og 200 året for den unge præst Jules 
Charles Rieus død (�792-�82�), med en 
festgudstjeneste. Jules Charles Rieu var 
Menighedens præst fra �8�8 til sin død i 
�82�, kort før skolebygningen, som han 
skaffede, skulle indvies.  I dagens prædiken 
tog pastor Sabine Hofmeister udgangspunkt 
i den vigtige og indlysende sammenhæng 
mellem den reformerte lære, med kirkens 

Der er plantet lyng på lærer P.M. 
Honorés gravsted, 24. okt. 202�. 

Efter gudstjenesten blev en ny bog 
om J.C. Rieu præsenteret, hvorefter 
deltagerne overværede genafsløringen 
af Rieus nyrenoverede gravsten.



5

forkyndelse og skolens undervisning, 
som grundlæggende forudsætninger for at 
spørgsmålet ”Forstår du hvad du læser?”, 
kan besvares.
    Efter gudstjenesten blev pastor J.C. 
Rieus nyrestaurerede gravmonument gen-
afsløret af formand Peter Honoré og pastor 
Sabine Hofmeister, under overværelse af 
de ca. 60 deltagere i jubilæet, hvorefter An-
nette Dahl Holm lagde Menighedens buket.

Udstillingsåbning
Efter genafsløringen af Rieus gravmonu-
ment åbnede to af skolens ældste elever, 
Søs Honoré og Jørgen Honoré Møller, 
udstillingen med reception. Dørene blev åb-
net i hast for at komme i læ for en tung sort 
regnvejrssky. Udstillingen fyldte alle tre 
forhenværende skolelokaler.  Formidlingen 
var grundlæggende opdelt i fagområder, 
med de respektive materialer i historisk 
rækkefølge og beskrevet med korte infor-
mationstekster.
    Både ved åbningen og i udstillingsugen 
solgtes Menighedens bøger, også en ny ud-
givelse:  ”Jules Charles Rieu �792-�82�”, 
af Rosa Engelbrecht.  Pris 50 kr. Denne kan 
stadig købes fx via forstanderskabet.

Fra min skoletid
Som et ekstra indslag inviterede Menighe-
den onsdag den �0. nov. til en aften med 
”Fortællinger og oplæsninger fra skolen 
gennem tiden”. Søs Honoré og Jørgen 
Honoré Møller fortalte om egne, til tider 
barske, oplevelser fra deres skoletid. Rosa 
Engelbrecht læste om lærernes vilkår fra 
bogen ”Skole for Livet – den reformerte 
skole Fredericia”. Til kaffen blev der budt 
på kommenskringler og pelskager efter 
reformerte opskrifter, bagt af Søs Honoré. 
og Annette Dahl Holm.

Receptionsgæster på jubilæumsdagen.

Deltagere ved aftenarrangementet �0. nov.
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Aftentræf
Fredag den �2. nov. havde Menigheden, 
gennem forskellige kanaler, inviteret til et 
”Aftentræf for tidligere elever og lærere”. 
De 40 år der er gået, siden skolen lukkede 
i �98�, og måske også coronatiden, afspej-
lede sig i et beskedent fremmøde. Men 
deltagerne havde en hyggelig aften, med 
mad og drikke, god snak og genopfriskning 
af gamle skoleminder. Nogle fik et gensyn 
med lokalerne efter mange år.Deltagerne i aftentræffet fik en hyggelig 

snak om fælles oplevelser fra skoleti-
den. Foto: Annelise Deleuran Petersen.

Fotos fra udstillingen om J.C. Rieu og Reformert Skole. Alle genstande befinder sig i skolen.
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Jul og Nytår
Igen i år var gudstjenester og arrangemen-
ter i jul- og nytårsfejringerne i Menigheden 
meget præget af den udbredte corona-smitte 
og -restriktioner. Ikke mange vovede sig til 
advent-, jule- og nytårsgudstjenesterne.
Glædeligt at pandemien nu klinger af, så 
det igen er helt trygt og sikkert at samles 
mange mennesker til de fine og givende 
kirkelige handlinger og de hyggelige sam-
menkomster i fx skolen.

         NYT MEDLEM
Forstanderskabet byder hjertelig velkommen til Lone Højbjerg Petersen, Middelfart

Tak
En stor tak til alle som i november deltog i jubilæumsugen, som gæst, eller med de 
mange  praktiske gøremål som var nødvendige for gennemførelsen af programmet.
Tak til Annette Dahl Holm for indkøb af julegaver til børnene juleaften og til 
Jaques Spindler for levering af juletræet. 
Søs Honoré og Karin Ejvang fortjener stor tak for arbejdet med at gennemføre 
de månedlige Eftermiddagsmøder, og det hyggelige julefrokostarrangement med 
dejlig mad og fine gaver.

         KIRKELIGE HANDLINGER
Bisættelser
fra Reformert Kirke:
Kamma Warming, den 2�. oktober 202�
Henning Jakobsen, den 22. januar 2022
fra Sct. Michaelis Kirken:
 V.B. Christiansen, den ��. december 202�

Apostlen Paulus skriver: ”…”
 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.”

         TAK

Et emne ved julegudstjenesten var jule-
traditioner. Fx tror man i USA ,at man i 
Tyskland hænger agurker på juletræet. 
Denne er i glas. Foto: Lars Flint.
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         AKTIVITETER
Korkoncert i Reformert Kirke
Torsdag d. 5 maj kl.19.30
Mandagskoret giver igen koncert i vores 
kirke. Koncerten opføres sammen med Bel 
Cantokoret fra Horsens. Der deltager ialt 55 
sangere.
    Så mød op og få en fantastisk musikalsk 
oplevelse.
                Alle er velkomne. Gratis adgang

Grillaften
Fredag den 17. juni kl. 17.00 
inviteres alle til at deltage i en hyggelig 
grillaften i skolegården. I år helt uden co-
rona-restriktioner  – fantastisk!
    Vi sørger for borde, stole og varme grill. 
Mad og drikke medbringes af hver især 
efter smag og sult.
    Vi vil glæde os til at se rigtig mange, så 
vi sammen kan genskabe det gode samvær 
fra før restriktionerne.
                    Venlig hilsen Forstanderskabet

Fælles pinsegudstjeneste
2. Pinsedag. Mandag d. 6. juni kl. 10.30.
I Kastellet. 
Hvert år afholdes fælles udendørs guds-
tjeneste for hele provstiet i Kastellet 2. 
Pinsedag kl. �0.�0. Flere præster deltager i 
gudstjenesten.
Medbring selv evt. stol 
eller tæppe. Måske 
paraply. Der er mulighed 
for at købe kaffe eller
lignende.

Alle er velkomne
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         BOGKASSEN
“Smaragdsliberen”
Af: Anne-Cathrine Riebnitzsky
Gyldendal - �26 sider

“Smaragdsliberen” er en meget velskrevet roman med en spændende handling der 
hviler på begrebet kærlighed. Kærlighed mellem far og datter, jøden og smaragd-
sliberen Pierre Levy, bosat i den lille tyske by ldar Oberstein, og hans datter Zara, 
historiker, ansat ved Unesco, med bopæl i Paris. Der er også varme relationer 
mellem Pierre og hans barndomsven, muslimen Youssef, som han stadig, nu som 
gammel mand, har et nært venskabsforhold til. De er i sin tid vokset op som nære 
kammerater i lsrael, og der har aldrig været problemer mellem dem på grund af 
forskellige trosretninger. Deres barndoms venskab har holdt, også i voksenlivet. 
Youssef bor i Paris, og de mødes jævnligt.
    Fortællingen starter med at Pierre Levy får så alvorlig en blodprop i hjertet at 
han betragtes som død. Han genoplives imidlertid, men har en vanskelig efterperi-
ode. Han er dog komrnet tilbage til sit arbejde som stensliber, og man får romanen 
igennem god forklaring på ædle sten og arbejdet med dem. Pierres datter Zara, 
som er den anden hovedperson, er i Georgien, som er et kristent land, der grænser 
op til Aserbajdsjan, som er muslimsk. Her skal hun, oppe i bjergene, på grænsen
mellem de to lande, finde nogle kun delvist kendte hulemalerier og vurdere deres 
mulighed for at være bevaringsværdige for fremtiden. Her kommer hun ud for 
gidseltagning på grund af sin tro. Hun er jøde som sin far. Muslimer har en stor 
fjendskabsfølelse overfor jøder, og det er det, Zara møder.
    Ud over sin spændende handling er romanen en meget god beskrivelse af vor 
tids problemer med religiøse misforståelser, for det er jo som forfatteren siger, vi 
har alle den samme gud, nemlig Vorherre, og vi har alle Abraham som primær-
figur i vores bibel, muslimernes koran og jødernes toraer. I romanen møder vi 
kærlighed på trods af de forskellige religioner, 
men også had, had helt til døden, netop på grund 
af religiøs fanatisme. 
    “Smaragdsliberen” er en god bog, fyldt med 
kærlighed mellem meget forskellige menne-
sker. Den er meget læseværdig. Der er en god 
grund til, at jeg selv har læst den tre gange.

Rigtig god læselyst
Herdis Frahm Honore’
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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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Gudstjenester
April
Søndag d. �. kl. �0.00    Sabine Hofmeister.
Fredag d. �5. kl. �0.00    Langfredag. Sabine Hofmeister. Nadver.
Søndag d. �8. kl. �0.00    Påskedag. Sabine Hofmeister/ Tommy Schmidt Bülov.  
                                             Musikgudstjenste.
Maj
Søndag d. �. kl. �0.00    Sabine Hofmeister.
Søndag d. �5. kl. �0.00    Sabine Hofmeister.
Torsdag d. 26. kl. �0.00    Kristi Himmelfart. Sabine Hofmeister. Nadver. 
                                             Menighedsforsamling. Se i bladet.
Juni
Søndag d. 5. kl. �0.00    Pinsedag. Sabine Hofmeister.
Mandag d. 6. kl. �0.�0    2.Pinsedag. Kirkerne i Fredericia. Kastellet. 
                                             Se dagspressen.
Søndag d. �9. kl. �0.00    Sabine Hofmeister. Nadver.
Juli
Søndag d. �. kl. �0.00    Pastor emeritus Bent Andreasen. Kaffe foran kirken.
Søndag d. �7. kl. �0.00    Se dagspressen. Kaffe foran kirken.
Søndag d. ��. kl. �0.00    Sabine Hofmeister. Nadver. Kaffe foran kirken.

Sammenkomster
Maj
Onsdag d. 4. kl. �4.�0    Eftermiddagsmøde. ”2020 – �00-året for Danmarks                  
                          Genforening” foredrag med billeder v/ Sabine Hofmeister.
Torsdag d. 5. kl. �9.�0    Kirkekoncert v/ Mandagskoret og Bel Canto. Se bladet.
Juni
Onsdag d. �. kl. �4.�0    Eftermiddagsmøde. ”Træer i køkken og medicin”.
Fredag d. �7. kl. �7.00    Grillaften i Reformert Skole. Se i bladet.

        KALENDEREN

Deadline for indlæg til næste nummer er den 11. juli 2022!

        BIDRAG  
Siden seneste blad har vi modtaget følgende bidrag: L.B. 200 kr. - T.R. �00 kr.   
–  J.L. 200 kr. – K.D.H. - 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. - N.N. 400 kr. - L.L �00 kr. - L.B.N. 200 kr. 
Tusind tak, det glæder os meget.
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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

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 8�68
tomme-pierre@mail.tele.dk

Kirkegården 
Al henvendelse om kirkegården rettes 
til: Peter Honoré, Lunavænget 2
7000 Fredericia, tlf. 7592 8�68
tomme-pierre@mail.tele.dk

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 
 

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


