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         FRILUFTSGUDSTJENESTE I KASTELLET                                                                
Mandag den 29. maj, 2. pinsedag 2023 kl. 10.30

Igen i år holder kirkerne – Den Reformerte Menighed, Den katolske Kirke og 
Folkekirken i Fredericia Provsti – fælles pinsegudstjeneste i Kastellet.
    Temaet for dette års gudstjeneste er Horisonter. 
Ifølge ordbogen er horisonten det sted i det fjerne, hvor det ser ud som om himlen 
og jorden mødes. Og horisont kan også betyde grænse for, hvad man kan se, fatte 
eller rumme. 
    Pinsen handler om Guds Ånd, Helligånden, som virker i kirken, i verden og i 
menneskene. 
    Helligånden kan give os nye horisonter, flytte grænser og få os til at se noget 
på en ny måde. Skabe åbenhed og livsmod. Få os til at se på andre og os selv 
med nye øjne. Få os til at se på verden med håb. Helligånden kan give os blik for, 
at der hvor himlen og jorden mødes, det er ikke blot et sted i det fjerne. Det er 
noget, der er ganske tæt på. Det er noget, der kan ske lige nu og her og alle steder. 
Hvor og når Ånden vil. 
    Man skal selv medbringe tæppe, campingstol eller lignende at sidde på under 
gudstjenesten. Dog vil der være et begrænset antal klapstole til rådighed for dem, 
som ikke selv har mulighed for at medbringe. 
    Musikken ved gudstjenesten leveres af en jazzkvartet bestående af Hans Es-
bjerg, klaver, Christian Vuust, saxofon, Mikkel Vuust, trommer, Peter Vuust, bas.
    Vi er alle sammen fælles om at synge, og vi gør det sammen med korsangere 
fra provstiets kirker.
    I tilfælde af vedvarende dårligt vejr flyttes gudstjenesten til Trinitatis Kirke.
                                                                                                         ”Pinseudvalget”
Horisonten over en rapsmark på Bornholm.
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         MENIGHEDSFORSAMLINGEN  2023
MENIGHEDSFORSAMLING

Hermed indkaldes til menighedsforsamling for Menighedens
medlemmer i henhold til vedtægternes §4, i Skolen.

 Søndag den 7. maj 2023 kl. ��.�5. Efter gudstjenesten.

DAGSORDEN

�. Valg af dirigent. 
2. Valg af to stemmetællere. 
3. Formandens beretning for det forgangne år.
4. Præstens beretning for det forgangne år.
5. Fremlæggelse af det af forstanderskabet godkendte årsresultat 2022 til  
     godkendelse. 
6. Fremlæggelse af det af forstanderskabet godkendte budget 2023 til 
    godkendelse. 
7. Orientering vedr. beslutning om fremover at ”ansætte” en lønnet kasserer.
8. Evt. indkomne forslag. 
9. Valg i henhold til vedtægterne.
9a. Valg til forstanderskabet: På valg er: ingen i år. 
     4 yderligere skal vælges. Valgperioden er 2 år.
9b. Valg af 2 suppleanter til forstanderskabet. Valgperioden er 2 år.
9c. Valg til Ligningskommissionen. På valg er: Line J. Honoré, som 
       er villig til genvalg.
�0. Eventuelt.

Stemmeret ved valg kræver personligt fremmøde. 
Evt. forslag skal være formanden i hænde senest 4 uger før menighedsforsamlingen. 

Menigheden byder efterfølgende på en lille anretning eller lignende.
Vi håber at se rigtig mange i år, så vi igen kan mærke opbakningen efter restrik-
tionerne!

Med venlig hilsen og på gensyn
Forstanderskabet

PS: Da Budgetudvalget afventer bankens skøn over formueafkastet for 2023, er 
der endnu ikke udarbejdet et budget for 2023. Dette vil senere blive fremsendt på 
mail.
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         BAKSPEJLET
Haderslev Stift’s 100 år jubilæum
Den 27. november – �. søndag i advent - var min ægtefælle og jeg til festgudstje-
neste i den smukke Haderslev Domkirke i anledning af Haderslev Stift’s �00 år 
jubilæum. Vores præst Sabine Hofmeister og hendes ægtefælle deltog også.   
    Til præludiet Gloria (af Vivaldi) gik Sabine med i processionen af alle indbudte 
præster, provster, domprovster og biskopper – et meget imponerende syn. Fra 
Tyskland deltog regionalbiskop Johanne Schneider fra Hall-Wittenberg, provst 
Rebecca Lenz fra Flensborg og Sámuel Nánási, Dr., Det Lutherske Verdensfor-
bund, Wittenberg. 
    Selve gudstjenesten var en flot oplevelse med smuk orgelmusik, salmer og 
korsang ved Haderslev drengekor. Der var også barnedåb. En yndig lille dreng, 
som ikke sagde et kny under hele gudstjenesten, blev døbt og fik navnet Theodor. 
Det kommer af græske Theodoros og betyder ”Guds gave”. Vi kunne følge nøje 
med i det hele dåbsceremonien, da vi havde fået anvist en plads i anden række fra 
døbefonten. 
    Biskop over Haderslev Stift Marianne Christiansen holdt en vældig god prædi-
ken, hvor hun gik tilbage i stiftet’s �00 års historie. 
    Efter gudstjenesten var der stående reception i kirken med små lækre kanapéer 
og et glas vin til at skylle ned med. 
    Helt igennem en fantastisk oplevelse.                      
                                                                     Annelise Deleuran Petersen, forstander
Haderslev Domkirke ser imponerende ud fra breden af Haderslev Dam en forårsdag.
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1. søndag i advent
den 27. november
Inden gudstjenesten kl. �6 bød Forstanderska-
bet på gløgg og æbleskiver i Skolen, serveret 
af Karin og Folke Ejvang. Som en særlig 
aktivitet arrangeredes salg af bl.a. dekorationer 
produceret og skænket af menighedsmedlem-
mer. Indtægterne ved salget blev sammen med 
flere andre indsamlinger sendt til ukrainske fa-
milier i lokalområdet, som er flygtet fra krigen 
og måtte holde jul i Danmark.
    Et velbesøgt og hyggeligt arrangement.

Eftermiddagsmødets Julefrokost
onsdag den 7. december
Deltagerne besluttede i år, at genoptage tradi-
tionen med ”sammenskudsgilde” til den årlige 
julefrokost. Efter de mange lækre retter læste 
Søs Honoré en rørende historie om at miste sin 
kære. Anders fortalte oplevelser fra sin skole-
tid på Slesvigsgades Skole og arrangementet 
sluttede med en lille auktion over dekorationer 
m.m. til fordel for ukrainerne i lokalområdet.

Lyngsoddekorets Julekoncert
onsdag den 7. december
Den traditionelle koncert, hvor koret synger julen ind med kendte salmer, og 
gæsterne får mulighed for selv at synge med på udvalgte tekster og melodier, blev 
også gennemført i år.
    Den hyggelige aftenen blev rigtig godt besøgt, og der blev ydet et flot bidrag til 
vores indsamling til de ukrainske flygtningefamilier i området. Tusind tak for det!

Foto: Annelise D.P.

Der var pænt fyldt op ved bordene ved 
adventarrangementet.
    Julefrokosten var selvbetjening.
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Juleaften 2022
Sabine Hofmeister havde igen i år taget 
udgangspunkt i juletræspynt til sin juletale.   
    Hun havde valgt de glimtende lamettast-
rimler til en lignelse. De gammeldags lametta-
strimler var tykke og fremstillet over en kerne 
af giftigt bly. Derfra kom sammenligningen 
med den flot glinsende strimmel og den gifti-
ge kerne, til julens til tider overfladiske glans 
og glæde, hvor nogle mennesker ikke oprigtig 
glæder sig, men oplever splid, utryghed og 
ballade, endda krige, i juletiden. 
    Også den kommercielle jul, som fylder 
mere og mere med de mange glinsende tilbud, 
blev nævnt i sammenlignelserne.
    Samtidig er lametta, som det meste andet 
juletræspynt, lige så sart som julebudskabet 
og menneskers tro og glæde.
    Tidligere var det ret almindeligt, at pynte 
juletræet med sølvlametta, dannebrogsflag, 
hjemmeklippede julehjerter, “som så let får 
en skavank” fehår og en stjerne på toppen. 
Men også i denne sammenghæng påvirker 
modestrømninger. De seneste årtier har 
mange juletrær været pyntet stilfuldt i “årets 
modefarve”. Måske får lamettastrimler af den 
nye slags, uden den giftige kerne og skåret i 
ultratynde strimler, en ny renæssance.
    Lone Vejlgaard læste juleevangeliet og 
forstanderne uddelte julegaver til de tilmeldte 
børn og alle deltagende børn fik den tradi-
tionelle julegodtepose.

                                             Rosa Engelbrecht    

Pastor Sabine Hofmeister pyntede træet 
med nye moderne lamettastrimler under 
gudstjenesten juleaften.
Foto: Dorte Binzer Hansen.

Forstanderne Annette Dahl Holm, som ses på billedet, 
og Annelise Deleuran Petersen uddelte julegaver og 
godteposer til børnene i kirken.
Foto: Søren Engelbrecht.
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        TAK
Tak for hjælpen!

Forstanderskabet er taknemmelige for den store hjælp, som ydes til årets arrange-
menter og daglige drift.
   Uden denne hjælp ville det være helt umuligt at overkomme det hele. Som 
bekendt er der kun tre i forstanderskabet: Sabine Hofmeister, Annelise Deleuran 
Petersen og Annette Dahl Holm! Det er ikke mange til at tage ansvaret for beslut-
ninger om driften, initiativer og gennemførelse af aktiviteter.
    Derfor en stor tak denne gang til: Søs Honoré og Karin Ejvang for bl.a. efter-
middagsarrangementerne, Folke Ejvang for ”vicevært” opgaver i årets løb, Peter 
Honoré for hjælp med kirkegårdsadministrationen.

Godt Nytår
søndag den 8. januar 2023

En hyggelig dag med en fin gudstjeneste 
om Hellig tre Konger og en nyere 
fortælling om  en tilføjet fjerde konge. 
Der var god tilslutning til arrangementet, 
og gode småretter leveret af Sabine Hof-
meister, Annette Dahl Holm, Annelise 
Deleurant Petersen og undertegnede. 
Menigheden serverede vin og kaffe.
                                    Rosa Engelbrecht

Karin Ejvang havde dækket bordene til det 
velbesøgte ”Godt Nytår”.



8
    Tak til holdet som monterede og pyntede juletræet. Billedet på forrige side, 
viser de sidste gøremål efter pyntningen af det store træ!
    I forbindelse med julemånedens arrangementer takkes: Jaques Spindler for det 
flotte juletræ til kirken, Lone Vejlgaard og Annelise Deleuran Petersen for de-
korationerne til ukraineindsamlingen, Dorthe Binzer Hansen for adventskrans til 
kirken og dekorationer til Skolen, Annette Dahl Holm, for indkøb af julegaverne, 
Karin og Folke Ejvang for at stå for servering af gløgg og æbleskiver �. søndag 
i advent.
    Arno Holm takkes for, hver mandag morgen i adventstiden, at slukke for be-
lysningen af kirken. Derved sparede vi på energien og regningen.
    Disse medlemmer er blot nogle af de mange som fortjener en tak! Andre 
menighedsmedlemmer har gennem mange år udført vigtige og helt nødvendige 
praktiske og administrative opgaver. Opgaver som nogle gerne vil afløses fra.
    Det vil være både dejligt og vigtigt for Menighedens drift, at flere vil overveje 
at træde til med udførelsen af de mange opgaver.  
                                                                                                       Rosa Engelbrecht

Tak til Sabine Hofmeister, som sørgede for en lækker og hyggelig fællesspisning efter juletræs-
pyntningen.
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        TEMAARTIKEL
Forår og grøde

Lige nu er vi midt i kalenderens vintermåneder. Jul og nytår er passeret og døg-
nets lyse timer bliver langsomt flere. De første vintergækker er begyndt at bryde 
jordskorpen for at nå op i lyset – foråret er på vej!
    Tanken om forår gør noget godt for sindet! De mange plantespirer, fuglefløjt og 
saftmættede knopper på buske og træer, giver på en særlig måde glæde og håb, og 
for den kommende tid, også håb for lindringer af verdens sorg og grusomheder.
    Salmedigtere har gennem århundreder digtet om årstidernes stemninger. En 
af de fine salmer om forår blev skrevet af den svenske biskop Israel Kolmodin 
(�643-�709). På vej til en gudstjeneste i �692 i Ganns i Gotland, blev han så beta-
get af landskabets blomsterflor, at han digtede salmen: ”Nu blomstertiden kommer 
(DDS 722)” Andet vers lyder:

”De fagre blomsterenge
og agrene på rad,
de grønne urtesenge
og skovens friske blad,
de skulle os påminde,
hvor Gud er rig og from,
der lader nåden rinde
og række året om.”
    Ifølge skabelsesberetningen i Det Gamle Testamente, kap. �, er foråret begyn-
delsen på året. Efter at Gud skilte vandene og lod tørt land komme til syne i havet, 
besluttede han at: ”Jorden skal grønnes: Planter, der sætter frø, og alle slags frugt-
træer, der bærer frugt med kerne, skal være på jorden.”

Sæler på Skagens Gren. Også de indgår i naturens komplicerede sammenhænge.
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    Da Gud havde skabt menneskene sag-
de han: ”Nu giver jeg jer alle planter, der 
sætter frø, på hele jorden og alle træer, 
der bærer frugt med kerne. Dem skal I 
have til føde. Til alle de vilde dyr og til 
alle himlens fugle, ja, til alt levende, der 
rører sig på jorden, giver jeg alle grønne 
planter som føde.”
    Skabelsesberetningen er en smuk 
forklaring på det forunderlige faktum, at 
vi bor på en planet i et kæmpe univers, 
som de færreste fatter omfanget af. Men 
for både dyr og mennesker har vi til alle 
tider måttet sande, at vi er en del af dette 
univers og ikke kan leve uden de afgrø-
der som fra ellementerne himmel, jord og 
hav tilbydes os.
    Især om foråret bliver vi mindet om 
det. Hvis vi ikke har passet på efterårets 
korn, løg, frø, frugttræer og buske, fisk 
og dyr, har vi ikke noget at så i jorden til 
nye afgrøder, ingen dyr at sætte på græs, 
ingen havdyr at fiske og ingen steder at 
høste frugter til den næste vinters forråd.
    I Første Mosebog kap. 8, v.22 fastslås 
årets og døgnets rytme som en uafladelig 
del af livsbetingelserne på jorden: ”Så 
længe jorden står, skal sæd og høst og 
frost og hede og sommer og vinter og dag 
og nat ikke aflade.” Det er vilkår, som 
jordens levende væsener og planter er 
afhængige af og indretter sig efter. 
    Når vi mærker foråret nærmer sig, 
ryk ker det i os for at komme ud i solen, 
nyde naturen og holde øje med de første 
knopper som springer ud, de først dufte 
af fugtigvarm skovbund, hvor anemonerne 
bryder igennem, de første fuglefløjt, og vi 
nyder at lade den tunge vinterfrakke hæn-
ge i skabet. Vi glæder os over pindsvin og 
egern, som kommer frem fra vinterhi.   

Naturens arter indgår alle i et sindrigt 
system, fødekæden. Alt har en mening og 
en vigtig plads.

Menneskene har evnen til at fremavle og 
udvikle naturens atraktive fødevarer.
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    Dyrene gør klar til årets afkom, fuglene 
bygger reder, insekter og bier summer i 
de varme solstråler.
    Et tilbagevendende samtaleemne om 
foråret er ukrudtets overvældende evne til 
hurtigt at vokse op.
    Det er et irritationsfænomen for mange 
af os. Men også det har eksisteret til 
alle tider. I en af de lignelser, hvor Jesus 
bruger sædekorn i sin fortælling om de 
troende og de vantro, bruges betegnelsen 
ukrudt som en negativ plantegruppe. I 
Matthæusevangeliet kap. �3 v. 24-26 står: 
”Himmeriget ligner en mand, der såede 
god sæd i sin mark. Mens folkene sov, 
kom hans fjende og såede ukrudt i hveden 
og gik sin vej. Da kornet skød op og satte 
kerne, kom også ukrudtet frem.” 
    Jesus bruger også sennepsfrøet i en 
lignelse i Matthæusevangeliet kap. �3, 
v.3�-32: ”Himmeriget ligner et senneps-
frø, som en mand tog og såede i sin mark. 
Det er mindre end alle andre frø, men når 
det vokser op, er det større end alle andre 
planter og bliver et helt træ, så himlens 
fugle kommer og bygger rede i dets 
grene.” 
    Man kan sige, at begrebet ukrudt i vore 
dage bruges i en helt anden sammen-
hæng. Det som sår sig selv på uønskede 
steder, kalder vi ofte for ukrudt! Læser 
man om emnet på https://da.wikipedia.
org/wiki/Ukrudt, findes der mange 
interessante oplysninger om betegnelsen 
ukrudt, deres naturlige funktioner og 
vækster. 
    Også forårets fremspirende ukrudt har 
sin plads i naturens grundlæggende og 
helt fantastisk sammenhængende funktion.

                                       Rosa Engelbrecht

Fredericia vold en smuk forårsdag, alt er i grøde.

Blandt de meget ”udskældte” ukrudtsplanter 
er tidsler og mælkebøtter på grund af deres 
store spredningsevne.
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På vej mod ”Grøn Kirkegård”

Netop ukrudt kommer til at spille en særlig rolle i bestræbelserne for at udvikle 
Reformert Kirkegård til en ”Grøn Kirkegård”. Ifølge lovgivning, vedrørende brug 
af kemiske sprøjtemidler på gangarealer og gravsteder, bliver det med udgangen 
af 2023 helt forbudt at bruge kemisk ukrudtsbekæmpelse.
    Forstanderskabet er derfor i dialog med det gartnerfirma, som står for den 
grundlæggende vedligeholdelse af Reformert Kirkegård, for at finde en løsning på 
den fremadrettede ukrudtsbekæmpelse. Firmaet har givet tilbud på at bruge damp 
i bekæmpelsen, men det er en ret omkostningstung løsning, og måske heller ikke 
så hensigtsmæssig. Derfor søger man efter evt. andre løsninger.
    En mulighed kunne være at rive i stedet for at sprøjte, bruge gasbrænder, eller må-
ske udvikles der andre metoder, alle kirkegårde og institutioner har samme udfordring. 
    Til orientering kan nævnes, at graveren ved Grønbæk Kirke ved Silkeborg, 
Pernille Ingemann, øser ud af sine erfaringer, hvor hun varmt anbefaler, at rive 
gangene lidt oftere end tidligere, især i våde vejrperioder.
    Pernille Ingemann oplever at ukrudtsbekæmpelse med damp er alt for hård ved 
andre planter, den slår alt ihjel! Derved er det lige så skadeligt som ukrudtsmidler. 
Hendes erfaring er at, ”håndkraft er det bedste og ikke nødvendigvis mere tids-
krævende.” Det mest genstridige ukrudt tager de med håndkraft.
    Læs mere om hendes løsninger på: www.fakk.dk/nyheder?id=43�, hvor der 
også er fine forklaringer på forskellige insektbeskyttende plantearter som er gode 
at plante på en kirkegård.
    En anden hjemmeside som er inspirerende, forklarende og interessant i forhold 
til emnet kan læses på www.danskekirkegaarde.dk klik på: ”Tidsskrift” klik på: 
tidligere numre – klik på: 2020 nr. 4. Nummerets tema er ”Vild med vilje”
    På Reformert Kirkegård skal alle sikkert i en periode, indtil nye bekæmpel-
sesmetoder bliver aftalt og indøvet, væbne sig med lidt overbærenhed, hvis der 
findes ukrudt på stier og gravsteder. Man er også velkommen til at snuppe det i 
forbifarten og smide det i ”den grønne” spand.

          KIRKEGÅRDEN
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         SÆT  X- I  KALENDEREN
Mandag den 29. maj. Fælles pinsegudstjeneste i Kastellet.
Fredag den 9. juni. Grillaften i Skolen.

Traditioner, kalender og klima
En anden forandring på Reformert Kirke-
gård, som til tider vil vise sig i forbindelse 
med bestilt pyntning af gravsteder er plan-
tetiden. Det er ikke altid muligt at plante fx 
årstidsblomster så de er sat til højtiderne. 
Dette skyldes dels helligdagenes placering 
i kalenderen, det kan variere op til tre uger, 
fra år til år, dels vækstbetingelserne for de 
planter vi bestiller til udplantning.     
    Det ustadige klima betyder nogle gange, 
at planterne ikke endnu kan købes, eller en 
tørkeperiode kan betyde, at planterne ikke 
kan overleve ved plantning netop på den 
planlagt tid, men må vente, eller plantes 
tidligere for at trives. Det håber kirkeud-
valget, at der vil være forståelse for.
    Til foråret bliver der desuden opsat en 
ekstra affaldsspand på kirkegården. Det er 
nu et krav fra Staten, at også kirkegårde 
skal affaldssortere. Derfor vil der inden 
længe være en spand til det grønne affald 
og en anden spand til andet affald, som fx 
plastik, glas, papir og pap.
    Samtidig mindes om, at det ikke er godt, 
at sætte plastikurtepotter på gravsteder.   
    Når potterne tørrer ud bliver de et let 
bytte for vinden, og kan blæse ind på an-
dres gravsteder. Det er især problematisk 
på urneplænen. Det er ikke muligt at finde 
de rette steder til bortblæste plastikpotter, 
heller ikke for gartneren, når der klippes 
græs.

                         På forstanderskabets vegne. 
                                        Rosa Engelbrecht

Blandt mange gode planter for insekter er de 
smukke lyngarter.

Også på Reformert Kirkegård skal store 
arealer med ral renholdes året rundt.
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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.

�

�

FRANSK -TYSK - DANSK

Festskrift
�9. september                

1719 - �019

Den Reformerte Menighed
�00 år
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Gudstjenester

Februar
Søndag d. 5. kl. �0.00    Sabine Hofmeister. Kaffe i Kirken.
Søndag d. �9. kl. �0.00    Sabine Hofmeister. 

Marts
Søndag d. 5. kl. �0.00    Sabine Hofmeister. 
Søndag d. �9. kl. �0.00    Sabine Hofmeister. 

April
Søndag d. 2. kl. �0.00    Sabine Hofmeister. Palmesøndag.
Fredag d. 7. kl. �0.00    Sabine Hofmeister. Langfredag.
Søndag d. 9.      kl. �0.00    Sabine Hofmeister. Påskedag.

Sammenkomster

Februar
Onsdag d. �. kl. �4.30    Eftermiddagsmøde. 

Marts
Onsdag d. �. kl. �4.30    Eftermiddagsmøde. 

April
Onsdag d. 5. kl. �4.30    Eftermiddagsmøde.

PS. Eventuelle rettelser og tilføjelser vil blive oplyst på mail eller på anden vis.

        KALENDEREN

Deadline for indlæg til næste nummer er den 1. april 2023!

        BIDRAG  
Siden seneste blad har vi modtaget følgende bidrag: T.R. 300 kr. -  B.B.J. �00 kr. 
- L.B.N. 200 kr. - N.N. 200 kr. - S.H.S. 200 kr. Tusind tak, det glæder os meget.



�6
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
Sabine Hofmeister, Danmarksgade �2,2.  
7000 Fredericia, tlf. 7592 055� 
s.hofmeister@reformert.dk

Næstformand
Annelise Deleuran Petersen
Dalsvinget 27, 7000 Fredericia 
Tlf.: 7594 �2�8
a.deleuran.p@outlook.com
                                                              
Kirkeudvalg
Sabine Hofmeister, Danmarksgade �2,2.  
7000 Fredericia, tlf. 7592 055� 
s.hofmeister@reformert.dk

Annette Dahl Holm, Havepladsvej �79
7000 Fredericia. Mobil: 2445 49�2
dahlholm58@gmail.com

Ejendomsudvalg 
og kontaktperson for eksternt udvalg.
Annelise Deleuran Petersen
Dalsvinget 27, 7000 Fredericia 
Tlf.: 7594 �2�8
a.deleuran.p@outlook.com

Kirkegården 
Henvendelse om kirkegården rettes til:
Annette Dahl Holm, Havepladsvej �79
7000 Fredericia. Mobil: 2445 49�2
dahlholm58@gmail.com

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 
 
Kirkebladsredaktion 
Rosa Engelbrecht, Gefionsvej �6
7000 Fredericia, tlf. 2360 9060
engelbrecht@c.dk

Sabine Hofmeister
Herdis Frahm Honoré

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


