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Nivå, d. 8. november 2020

Krypten under Den reformerte Kirke i Gothersgade 111 (tæt ved Nørreport Station) bliver rammen
om foreningens næste arrangement
Lørdag d. 21. november kl. 15.00-17.00
Formand Johanne Louison Thorup Koudal vil holde foredraget

”Huguenotter i Potsdam ca. 1700-2019”
Udgangspunktet for foredraget er den 51. huguenotdag i Tyskland, som blev
afholdt fra 13. - 15. september 2019, hvor verden så anderledes ud end i dag
På grund af corona-situationen vil der ikke være noget traktement. Der skal forhåndstilmeldes til
formanden, da vi kun har plads til maks. 10 deltagere. Såfremt man efter tilmelding alligevel bliver
forhindret i at deltage, bedes man ligeledes melde afbud, så andre kan få tilbud om at deltage.
Tilmelding til Johanne senest d. 16. nov. Mail hanne.koudal@gmail.com eller mobil tlf.
41420579.
Deltagerne registreres efter først-til-mølle princippet.
Det er muligt, at vi gentager foredraget d. 16. januar 2021, hvis der er mange tilmeldinger.

Johanne og Jens Koudal affotograferer kirkebøger i Den franske Kirke i Potsdam 2019
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Kommende arrangementer
Jul i Den gamle Skole i Fredericia gennemføres med kaffe/gløgg på skolen kl. 14.00 og gudstjeneste i Den
reformerte Kirke kl. 16.00. Indbydelsen ses her:

JUL OG NYTÅR I MENIGHEDEN 2020-21
Første søndag i advent
Søndag den 29. november 2020 fra kl. 14.00
”Meget er anderledes i år! Pandemien præger vores hverdag. Men lykkeligvis er kirkens indendørs
arrangementer ikke underlagt det almindelige forsamlingsforbud. Det er kun lokalernes størrelse, der sætter
grænsen!
Derfor vil vi gerne invitere til en kop kaffe eller te, gløgg, æbleskiver og julekage i Den Reformerte
Skole. Gudstjenesten begynder kl. 16.00 i kirken. Grundet Covid-19 må vi i år desværre undvære
Luciapigerne under gudstjenesten. Et gammelt ordsprog siger: ”Når en dør lukkes, åbnes en anden”.
Vær med og oplev at adventstiden også i år synges ind for alvor i vores Reformerte Kirke.
Alle er velkomne. Forstanderskabet”
Foredrag lørdag d. 16. januar 2021 kl. 15.00-17.00.
Evt. med gentagelse af foredraget fra november, eller med et nyt emne.
Vi tager forbehold for ændringer, som primært vil være forårsaget af evt. corona-forværring i Københavnsområdet. Vi har sprit og mundbind i krypten og opfordrer til ensretning af trafikken på trappen.

Venlig hilsen
Jens Koudal og Johanne Louison Thorup Koudal, p.b.v.

Også i år vil man i Fredericia stå på tæer og stiger for at pynte et juletræ, som når helt til loftet!
(Foto lånt fra menighedsbladet i Fredericia)

