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         PRÆSTENS ORD                                                  (�. Mosebog �7, 5)

Fred – Salam – Schalom
Jødedom, kristendom og islam har de samme rødder og hos dem er det forbudt at 
slå mennesker ihjel. Hvorfor findes der alligevel så megen krig?
    Læser man i disse år avisen eller ser fjernsyn, bliver man forskrækket: menne-
sker myrder mennesker i Guds navn. Religiøse fanatikere slår uskyldige borgere 
ihjel, kun fordi de – angiveligt – er vantroende. Eller fordi de tror på den ”forkerte 
Gud”. I Paris og København blev der myrdet jøder, kun fordi de var jøder. I Irak 
forfølger en gruppe, der kalder sig ”Islamisk Stat”, anderledes troende med ufat-
telig grusomhed og henretter dem. I det kristne Sverige blev flere moskeer sat i 
brand.
    Mærkeligt. For taler både jøder, kristne og muslimer ikke meget gerne om deres 
ordre om fred? De prædiker den barmhjertige Gud, der er god og tilgiver. En gud, 
der siger: ”Hvis nogen slår dig på den ene kind, så vend den anden til.” Eller også: 
”Hvis nogen slår et menneske ihjel, så skal det regnes for, som om han havde myr-
det hele menneskeheden.”
    Hvorfor ligger religionerne i strid med hinanden? Fordi de er så forskellige?
Det er rigtigt, jødedom, kristendom og islam er forskellige. Enhver religion har 
deres særpræg, egne vaner, skikke og festdage. Og alligevel har alle tre de samme 
rødder: troen på den ENE Gud. Den mødte for tusinde år siden manden Abra-
ham, som er vigtig for alle tre religioner: Abraham er jødernes forfader, spiller en 
central rolle i den kristne bibel, i islam er han en profet. Derfor kalder man både 
jødedom, kristendom og islam for abrahamitiske religioner. 
    Og der findes mange flere ligheder. Men når nu alle abrahamitiske religioner 
prædiker fred – hvorfor findes der så religiøs vold? Måske fordi enhver religion 
tror, at de ejer sandheden? ”Min Gud imod din Gud?” Religionsforskere og filo-
soffer strides om dette spørgsmål. En kendsgerning er at: mennesker, der slet ikke 
tror på en gud, er ikke mere fredelige end troende. Men endnu engang: Hvorfor 
udøves der vold i en fredelig religions navn?
    ”Holy City”, Den Hellige By (se kirkebladets forside) kalder kunstneren Brian 
Whelan, født �957 i London og søn af irske indvandrere, en cyklus af 9 malerier, 
der viser de tre abrahamitiske religioner: kristendom, islam og jødedom. Kunst-
neren malede kunstværkerne for Washington National Cathedral med en vision af 
”samhørighed” blandt disse trosretninger.
    Han skriver: ”Selvom jeg har været i mange hellige byer rundt om i verden, 
viser disse billeder ingen eksisterende hellig by. Dette er mit håb om, hvordan en 
hellig by burde se ud. Ethvert lærred indeholder kirker, moskeer og synagoger, 
malet i lyse, legende og farverige former. En abstrakt, afvæbnet version af kulturel 

”Dit navn skal være Abraham, for jeg gør dig til fader til en mængde folkeslag.”



�

            BAKSPEJLET
Kastanjetræets Fald!

samhørighed: at leve sammen i fred, accept og i harmoni, en himmel for sjælen. 
De bygninger hviler i hinandens skygge, støttet og opløftet af de andres tro. I 
denne hellige by ville pilgrimmene bydes gæstfrihed.”
    Jeg kunne godt tænke mig at gå gennem denne bys gader, jeg ville føle mig vel-
kommen. Og så er jeg overbevist om, at det er vigtigt, at vi troende må forsvare os 
højtlydt, når vores religion bliver misbrugt. Når religionen misbruges til at stifte 
fjendtlighed eller endnu værre: når der udøves vold i religionens navn.
    Nogen siger, religionen måtte opfinde sig på ny. Måske passer det modsatte. 
Måske måtte vi bare endnu engang læse de gamle skrifter – disse store skriftste-
der, som fortæller om, at Gud er kærlighed og ikke krig. Gud er liv og ikke død.
                                                                                           Pastor Sabine Hofmeister

Den �0. november 20�6, �2� år efter 
at det blev plantet, blev det gamle 
legendariske men trætte kastanjetræ 
fældet, gren for gren.
    Da den gamle stamme blev savet 
ned, viste det sig tydeligt, at træet var 
hårdt medtaget af en svampesygdom.
    Skolegården syner stor og tom nu, 
men til efteråret plantes et nyt træ.
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 Reformationsgudstjenesten: Nadver, Spotlight og et ”Protestmåltid”
Søndag den �5. januar blev en forrygende fin dag i Reformert Kirke, hvor ca. ��7 
interesserede kunne glæde sig over resultaterne af det store arbejde, som mange 
menighedsmedlemmer, forstanderskabet og præsten havde lagt i både praktiske, 
historiske og teologiske forberedelser, og i afviklingen af dagen.
    Også koret og organisten fra Reformert Kirke i København og pastor Ole Eng-
berg gjorde en flot indsats til glæde for alle.
     Listen med personer som skal takkes, vil blive alt for lang til bladet her, så: en 
kæmpe tak til alle for en uforlignelig indsats! 
    Til de som ikke havde mulighed for at opleve dagen, bringes en lille fotoserie.

Ni menighedsmedlemmer delte nadver ud til de siddende kirkegængere, medens præsten læste fra 
Johannesevangeliet, som i �500tallet.

Salmerne ved �500tals nadvergudstjenesten var udelukkende huguenotsalmer. 
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Kort kaffepause i kirken efter nadvergudstjenesten.

Spotlight, med emnet frihed, blev belyst af menighedsmedlemmer og præster.
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Dernæst blev der serveret et ”protestmåltid fra �500tallet, et pølsemåltid i Skolen.

”Baren”, hvor diverse drikkevarer kunne købes, blev også godt besøgt.
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         AKTIVITETER
       ”Frihed er det bedste guld”
Onsdag den 1. februar kl. 14.30 v/Eftermiddagsmødet i Skolen  
Hvis man ikke havde mulighed for at høre indslaget ”Spotlight” med temaet 
frihed ved reformationsgudstjenesten den �5. januar, eller måske har lyst til et 
gensyn, så er muligheden der denne eftermiddag. Folke Ejvang vil fortælle om 
emnerne, og Rosa Engelbrecht vil ”akompagnere” ved at vise en billedserie.
                                                                                                       Alle er velkomne!

        Økumenisk Reformationsfejring
Sønd. den 5. feb. kl. 14.00 i Haderslev Domkirke, Domkirkepladsen 2, Haderslev 
500-året for reformationen! Dette fejres med en fælles gudstjeneste denne søndag.
Den kristne kirkes enhed blev brudt allerede i de første århundreder e.Kr., men 
opsplitningen greb om sig i årene omkring og efter Reformationen. Økumeni er 
betegnelsen for bestræbelsen på det modsatte: at skabe samtale.
    ”Med gudstjenesten vil vi gerne markere Reformationen som det, der skilte 
os ad, og dermed anerkende, at der er ting, vi ser forskelligt på – men også at det 
væsentligste binder os sammen,” siger biskop Marianne Christiansen.
    Bruddet og fællesskabet kommer til udtryk i en gudstjeneste, der både vil vægte 
bøn og anråbelse i splittelsen og taknemmelighed over fællesskabet og sendelsen 
til tjeneste i verden.  

Udstilling i domkirken
I invitationen har tilrettelæggerne også lagt op til at de kirkesamfund, der delta-
ger, medbringer materiale til en udstilling, så gæster ikke kun kan tage del i en 
anderledes gudstjeneste, men også kan orientere sig i faktuelle info om de enkelte 
kirkesamfunds oprindelse, størrelse, centrale personer, teologi og hvad der karak-
teriserer de forskellige gudstjenester. Det kan f.eks. ske umiddelbart efter gudstje-
nesten. Da er der nemlig inviteret til kaffe inde i domkirken. 
    Derfra kan ”så mange, som pladsen tillader, vandre med lys til en messe kl. 
�6.�0 i den katolske Sct. Marie Kirke i Mariegade i Haderslev,” siger Marianne 
Christiansen.
    Datoen, 5. februar, er lagt tæt op ad Kyndelmisse, 2. februar, en gammel kristen 
helligdag, og årsdagen for Ansgars død, �. februar. Ansgar regnes for Nordens apo-
stel på grund af den betydning, han havde for kristendommens indførelse i Norden. 
Alle er velkomne.
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Styning af lindetræer
Lørdag den 25. februar kl. 9.00. på kirkegården
Styningen af vores træer på kirkegården er planlagt til denne lørdag. Efter stynin-
gen serveres et måltid mad i skolen, som Peter Honore´ Marcussen står for.
Husk at medbringe ørnenæb, klippeværktøj, stiger m.m. Vi håber på mange delta-
gere.
    Tilmelding til Peter Honore´ tel.7592��6� mobil �075�659 eller på mail: 
tomme-pierre@mail.tele.dk
                                                                                       Venlig hilsen, Peter Honoré
 
Islands vilde natur   
Onsdag den 1. marts kl. 14.30 v/Eftermiddagsmøde i Reformert Skole
Anders og Rosa Engelbrecht fortæller og viser billeder fra II. del af deres rejse til 
Færøerne og Island. Denne gang om Islands utrolige natur. Det er ikke nødvendigt 
at have set �.del!
                                                                                         Alle er hjertelig velkomne

      Salmesangsgudstjeneste
Søndag den 5. marts kl. 10.00 Reformert Kirke, Fredericia
”Gud har gjort vort hjerte og mod glad ved sin kære søn, som han gav os til for-
løsning fra synden og døden og djævlen. Den, der for alvor tror noget sådant, kan 
slet ikke lade være, han må glad og med lyst synge og fortælle om det, så andre 
også kan høre det og komme til det.”
    Sådan skrev Martin Luther i fortalen til sin salmebog i �5�5. I anledning af 
fejring af 500-året for Reformationen blev der skrevet nye salmer til at synge og 
fortælle om evangeliet. Salmerne forholder sig bredt fortolkende til Reformatio-
nens temaer.
    Under gudstjenesten, søndag den 5. marts kl. �0.00, øves og synges disse nye 
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salmer skrevet af digtere og komponister, der har været med til at præge salme-
sangen de seneste årtier i Danmark. 

”Takt for Takt”
Fra den 1. marts 2017
… en anderledes måde at ære og støtte vedligeholdelsen 
af menighedens Frobenius-Orgel.
    Med en festlig gudstjeneste mindedes medlemmerne 
fra Eftermiddagsmødet, i november 20�6, vores orgels 
90-års fødselsdag. Med et smil på læberne husker vi 
Inger Groot Pedersens, både fornøjelige og eftertænk-
somme fødselsdagstale, som hun holdt i begyndelsen 
af gudstjenesten, stilet til orglet, musikinstrumenternes 
Dronning.
Nu fortsætter festen ”Takt for Takt”.
    Under dette motto ”sælger” vi et stykke orgelmusik. Mod en donation på 50,- 
kr. kan interesserede erhverve en takt musik af orgelstykket ”Jesus bleibet meine 
Freude” af Johann Sebastian Bach ved menighedens kasserer. Orgelstykket består 
i alt af XXX takter.
    Salget starter den �. marts 20�7. For hver købt takt udleveres et certifikat som 
tak, hvorpå den/de solgte noder er trykt. Ved gudstjenesten den 5. marts begynder 
organisten at spille stykket som postludium, men kun så langt, som takterne er 
solgt. Ved de efterfølgende gudstjenester spilles de nye donationers status. Initia-
tivtagernes mål er: senest til påske at kunne høre hele værket.
                                                                                    Venlig hilsen Budgetudvalget

       Zwingli i Zürich
Onsdag den 5. april kl. 14.30 ved Eftermiddagsmødet i Skolen
Pastor Sabine Hofmeister vil fortælle om Zwinglis liv og virke og vise billeder.   
    Ulrich Zwingli (eller Huldrych Zwingli) som blev født den �. januar ���� i 
Wildhaus, Schweiz og døde den ��. oktober �5�� i Kappel am Albis, var teolog 
og en af grundlæggerne af den reformerte kirke.
    Zwingli studerede både i Wien og Basel og gjorde tjeneste som præst i Zürich 
fra �5�9. Han var fra begyndelsen tilhænger af Erasmus af 
Rotterdam, men udviklede efter �5�9 en reformatorisk op-
fattelse i forbindelse med sine studier af Paulus og Augustin. 
Efter nogle disputter med katolikkerne anerkendte magistra-
ten Zwinglis standpunkt som det rette, og reformationen 
blev gennemført i Zürich. Zwingli faldt i slaget ved Kappel 
den ��. oktober �5��, hvor han deltog som feltpræst.
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      Fælles Reformert Reformationsgudstjeneste
Sønd. d. 30. april kl. 11.15, Reformert Kirke, Gothersgade 111, København K

I anledning af 500-års jubilæet for Reforma-
tionen inviterer de 5 reformerte og presby-
terianske menigheder i Danmark til at fejre 
fælles gudstjeneste, samt til efterfølgende at 
spise sammen og drøfte hvad ”Reformatio-
nen” har betydet for kirkerne hver især. Alle 
menigheder har forskellige historier, både 
her i Danmark og i de lande, som de oprinde-
ligt stammer fra.
    Til dette festlige og spændende arran-
gement indbyder både Den Tysk- og Den 
Fransk-Reformerte Kirke, Den Koreansk- og 
Ghanesisk-Presbyterianske Kirke og Den 
Reformerte Kirke i Fredericia.
                                                                        
                                           Alle er velkomne!

Udlån af Reformert Kirke
Fra begyndelsen af maj 2016
Sct. Michaelis Kirke skal igennem en større restaurering, som vil strække sig over 
mange måneder, og indebærer, at kirken lukkes helt. Den sidste gudstjeneste i år 
bliver den �. maj.
    I den anledning har to af sognets præster besøgt os og forespurgt om lån af 
vores kirke til dåb, vielser, begravelser og bisættelser i perioden.De ordinære 
gudstjenester har menighedsrådet planlagt til at finde sted i Missionshuset.
    Det har vi sagt ja til, i den udstrækning vi ikke selv benytter kirken.
De første to vielser fra Michaelis Kirke finder sted hos os i juni måned.
    De to præster var glædeligt overraskede over både vores kirke og pladsforholdene.

Vi byder Michaelis Sogn velkomne!
                                                
Venlig hilsen, 
Forstanderskabet

Tv.: Sct. Michaelis Kirke, Fredericia.

Modsatte side: Fra ”Godt Nytår” 20�7. 
Poul B. Nielsen ses i brun jakke.

Reformert Kirke, København.
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Et prædikantskifte i Menigheden
Efter �0 års trofast virke som fast vikar for Sabine Hofmeister, har pastor emeri-
tus Poul B. Nielsen valgt at trække sig tilbage fra posten ved udgangen af 20�6. 
Det er naturligvis med beklagelse, men også med forståelse, når en �0års fødsels-
dag er passeret. I hvervet som vikar vil Poul blive husket for sin helt personlige 
stil som prædikant uden manuskript, og ofte med et indhold der også kunne opfat-
tes som en meget fængslende og inspirerende forelæsning. 
    Sideløbende med sit arbejde for Menigheden har pastoren arbejdet på et videnska-
beligt plan med det omfattende emne ”Kristendom som verdensbillede og menne-
skesyn” med udgangspunkt i ”Modeller” – en ny slags teologi”. For interesserede 
kan forskningsresultaterne frit downloades via hjemmesiden www.nyteologi.dk.
    Selv om Poul B. Nielsen nu for anden gang er blevet ”pensioneret”, håber vi, at 
han som en god ven af Menigheden finder vej til Fredericia fra sit otium på Fyn. 
    En kæmpe tak for en fornem indsats gennem mange år skal lyde fra såvel 
Forstanderskabet som Menighedens medlemmer. Ligeledes en stor tak til Viktoria 
”for lån” af Poul.
    Poul B. Nielsen har iøvrigt selv ”fundet” og anbefalet sin afløser. I løbet af 
sommeren får vi glæde af at byde en ny pastor emeritus velkommen som afløser 
i vores menighed, når vores egen præst er på ferie, udsendes af sit andet arbejde, 
eller er til konferencer. 
    Jørgen Juul Petersen er født �9�5 i Hørsholm, hvor hans far var præst. Han 
har læst teologi i København og i Århus, har undervist i Gammel Testamente i 
Århus, har studeret i Jerusalem og Tübingen. Derefter var han præst i folkekirken 
i Hårslev på Nordfyn fra �976-�9 og siden i Bredsten ved Vejle, indtil han gik på 
pension, og han og Rita flyttede til Middelfart i 20��. 
    Han er gift med Rita, der har arbejdet på VUC, og de har � børn, der alle bor i 
København og som har børn, der har brug for bedsteforældrenes hjælp af og til.
    Forstanderskabet glæder sig til godt samarbejde og velsignede gudstjenester. 
                                                                             
                                                                            Venlig hilsen, Anders Engelbrecht

        NYT OM NAVNE



�2

Menighedsforsamling. Søndag den ��. maj kl. ��.00

        NYE MEDLEMMER
Ib Køngerskov, Fredericia og Kirsten Dupont Hartmann, København.
De bydes hjertelig velkomne.

          TAK

          HISTORISK NYT

         SÆT  X

En stor tak til alle, for de fine gevinster til lotteriet efter ”gløgg og æbleskiver”, 
og til alle, som støttede ved at deltage i den festlige lodtrækning. Også stor tak til 
jer som stod for de praktiske indkøb og forberedelser til serveringen, ligesom til 
de børn, der sprang rundt for at aflevere de mange gevinster. Tak også til Inge-
Lise Hermann, som igen i år havde påtaget sig at købe julegaverne til børnene i 
kirken, og tak til de familier og venner, som selv medbragte gaverne eller skæn-
kede beløb til indkøb. 
    Jaques Spindler har igen i år skænket og leveret det kæmpeflotte juletræ til 
kirken, mange tak for det! Der skal også sendes en stor tak til alle jer, som år 
efter år bidrager til eftermiddagsmødets julefrokost med lækre retter, og til Karin 
Ejvang og Søs Honoré for deres altid store engagement med fx borddækning og 
andre praktiske, vigtige opgaver ved arrangementerne. 

Mindeplade over Bartholomæusnatten
I Paris har man, under økumenisk deltagelse, opsat den første mindeplade over 
de mere end �000 protestanter som, på grund af deres tro, blev ofre for den store 
og brutale massakre natten mellem den 2�. og 25. august �572. Nattens første 
offer blev den reformerte admiral Gaspard de Coligny. Massakren blev begået af 
kongens mænd og katolikker, som for fra hus til hus for at udrydde deres prote-

stantiske modstandere. Det varede i flere dage og spredte 
sig til andre franske byer. Derved blev utallige protestan-
ter drevet på flugt.
    Paris´s borgmester og formanden for de franske pro-
testanter ønsker med denne mindeplade over blodbadet 
mod de franske huguenotter at fordømme den religiøse 
fanatisme.
    Pladen sidder på muren ved Paris´s ældste bro Pont Neuf.

Katherina af Médici var planlægger af Bartholomæusnatten i �572.
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”Omvejen”
Af: Gerbrand Bakker

Gerbrand Bakker er hollænder, og derfor forventer man en roman, der foregår i 
Holland, men denne foregår på vestkysten af Wales, dog med enkelte afstikkere til 
Amsterdam.
   Bogen handler om en �6 årig kvinde, der nærmest flygter fra sin mand og sine 
forældre. Først tror man, at flugten skyldes, at hun, på grund af et erotisk forhold 
til en elev, er blevet opsagt fra sin stilling som lektor ved universitetet i Amster-
dam, men efterhånden som man læser videre om hendes store forbrug af
smertestillende piller, forstår man, at hun er syg og prøver at flygte fra sin syg-
dom.
   Pludselig forandres alt for hende, da en ung mand bogstavelig talt kommer 
springende ind i hendes liv og hverdag, og han bliver der, skønt hun gang på gang 
opfordrer ham til at gå videre med sit, nok fordi hun har en plan for sit sygdoms-
forløb og ikke vil have ham blandet ind i det.
   Der udvikler sig et smukt forhold mellem de to. Den unge mand, Bradwen, 
laver mad og prøver at overtale hende til også at spise. Han overtager alle indkøb, 
og prøver i det hele taget at støtte og hjælpe; man kommer til at holde af ham, og 
det gør hovedpersonen også, og derfor vil hun have ham til at forlade stedet.
   Romanen handler i bund og grund om at prøve at flygte fra det uundgåelige, her 
alvorlig sygdom, og om det umulige i det, det bliver alligevel kun en omvej, men 
det kan så blive en omvej med et smukt indhold, betydningsfuld og anderledes. 
For den unge mand er det måske en reel omvej. Han var ved at kortlægge
nogle vandrestier, da han gik forkert og havnede hos hende.

En god bog, som jeg selv har læst � gange, så jeg kan kun sige-
                                                             -rigtig god læselyst - Herdis Frahm Honore’

         BOGKASSEN

Uddannelse: Uddannet gartner i 2006.
Debut: Boven is het still. 2006.
Litteraturpriser: 
International IMPAC Dublin Literary 
Award, 20�0.
Bl.A. romanen: ”Ovenpå er der stille” 
blev solgt til udgivelse i USA, England, 
Tyskland, Frankrig og mange andre lande.
Seneste udgivelse:  
Omvejen. Gyldendal, 20�2. (De omweg. 
Cossee, 20�0). Oversat af Birthe Lunds-
gaard.
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Billunds Boghandel
Gothersgade 2�
www.billunds.dk 

REFORMERT KIRKE

Menighedens historie
Købes hos Menigheden

Vi sælger bøger om menigheden, 
  postkort, vin med 

særetiketter og 
huguenotkors til 
forskellige priser.
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        KALENDEREN

Deadline for indlæg til næste nummer er den 11. april 2017!

Vi har modtaget fra: K.V., �00 kr., B.K.S., 200 kr., J.+J.L. 200 kr., L.L. 200 kr., 
B.B.J. �00 kr., V.+J.P.S. 500 kr., A.B. �00 kr., K.D.H. 200 kr., L.B.N. 200 kr., L.B. 
200 kr., N.P.+V.B. 200 kr., T.R. �00 kr. Vi siger tusind tak!

        BIDRAG TIL BLADET

Gudstjenester
Februar
Søndag    d. 5. kl. �0.00    Sabine Hofmeister. Nadver.
                          kl. ��.00    R Økumenisk Reformationsgudstjeneste i Haderslev         
                                            Domkirke. Se i bladet.
Søndag d. �9. kl. �0.00    Forstanderskabet. Læseprædiken. Kirkekaffe.
Marts
Søndag   d. 5. kl. �0.00    R Salmesangsgudstjeneste. Sabine Hofmeister. Kirke 
                                             kaffe. Se i bladet.
Lørdag   d. ��. kl. �5.00    R Taulov Kirke. Kirken på vej.
Søndag   d. �9. kl. �0.00    Sabine Hofmeister. Nadver.
April
Søndag   d. 9.(!) kl. �0.00    Palmesøndag. Sabine Hofmeister. Barnedåb.
Fredag   d. ��. kl. �0.00    Langfredag. Sabine Hofmeister. Nadver
Søndag   d. �6. kl. �0.00    Påskedag. Sabine Hofmeister.
Søndag   d. 2�. kl. �6.00    R Trinitatis Kirke. Kirken på vej.
Søndag   d. �0. kl. ��.�5    R Reformationsgudstjeneste i Reformert Kirke, Kø         
                                             benhavn. Se i bladet.

Sammenkomster
Februar
Onsdag   d. �.  kl. ��.�0    R Eftermiddagsmøde. ”Frihed er det bedste guld” m/  
                                            Folke Ejvang. Se i bladet.
Lørdag   d. 25. kl.  9.00     Styning af lindetræerne. Se i bladet.

Marts
Onsdag   d. �. kl. ��.�0    Eftermiddagsmøde ”Island i ord og billeder” m/ Rosa                 
                                             og Anders Engelbrecht. Se i bladet.
April 
Onsdag   d. 5. kl. ��.�0    R Eftermiddagsmøde. ”Zwingli i Zürich” m/ Sabine 
                                            Hofmeister. Se i bladet.



�6

Menighedens adresser: 
Kirke og skole                              
Dronningensgade �7, 7000 Fredericia 
tlf. 7592 7297. Bank: Nordea,
Reg.: nr. 2��0 kontonr.: ����9 5���6
www.reformert.dk/fredericia 
 
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 ��6�
tomme-pierre@mail.tele.dk
 
Økonomi 
Kasserer,
Jørgen Honoré Møller, Sauersvej �,
7000 Fredericia, mobiltlf. �0�7 226�
jomotomo@post�0.tele.dk

Skat og løn, Pierre Devantier
Dalegade �, 7000 Fredericia
Mobiltlf.: �02� 95��
pierredevantier@youmail.dk

Kirkeudvalg
Annie Devantier Lauritzen, 
Indre Ringvej ��7 �. tv. 
7000 Fredericia, tlf. 
anniegeert@live.dk

Annette Dahl Holm, Havepladsvej �79,
7000 Fredericia. Mobil: 2��5 �9�2
dahlholm5�@gmail.com

Ejendomsudvalg 
Frank Deleuran
Havepladsvej ��, 7000 Fredericia
Tlf.: 29��9�55
dele-uran@hotmail.com

Samt menighedskartotek m.m. 
Annelise Deleuran Petersen
Dalsvinget 27, 7000 Fredericia 
Tlf.: 759� �2��
annelise-gert@profibermail.dk
 
Peter Honoré Marcussen
Olafsvej 6, 7000 Fredericia
Tlf. 20�� �02�
phmarcussen@hotmail.com

Ministerialbogsfører 
Kristina Devantier, Højstrupvej ��2 
2700 Brønshøj, tlf. 5��� 90��
k.devantier@reformert.dk 
 
Repræsentant v/ Det Danske Bibel-
selskabs Stiftsudvalg 
Inge Møller, Roskildevej 2 
6000 Kolding, tlf. 7552 726� 
immm@stofanet.dk
 
Kirkebladsredaktion 
Rosa Engelbrecht, Gefionsvej �6,
7000 Fredericia, tlf. 759� �922
engelbrecht@c.dk

Sabine Hofmeister
Herdis Frahm Honoré 
 
Kirkegården 
Al henvendelse om kirkegården rettes 
til: Peter Honoré, Lunavænget 2,
7000 Fredericia, tlf. 7592 ��6�

                                                                     tomme-pierre@mail.tele.dk
Husk at melde flytning til: Annelise Deleuran Petersen. Se ovenfor!


