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Nivå, d. 1. november 2021

Menighedslokalerne i Den reformerte Kirke i Gothersgade 111 (tæt ved Nørreport Station) bliver
rammen om foreningens to næste arrangementer henholdsvis:

Torsdag d. 11. november kl. 19.00-22.00

Teknisk chef Erik Louis Clément holder aftenens foredrag om sin nye bog:

” Huguenot Historisk Personregister. København 1685-1870”
Bogen er en omarbejdelse af D. L. Cléments bog, som oprindelig var skrevet på fransk og i
gammelt sprog og omhandlede medlemmerne af Den Fransk-reformerte Menighed i København.
Nu har vi en fantastisk udgave på dansk, som er meget nemmere at arbejde med. Erik vil både
fortælle om arbejdet med bogen og om nogle af de personer, der nævnes i den. Forfatteren Daniel
Louis Clément var universitetsbogbinder, bogbindermester, kirkeværge og overgraver ved Den
Fransk-reformerte Kirke i København. Han levede fra 1820-1877. Hans hustru Sara Petrine E.
Nielsen var på moderens side af Armand-slægt fra Fredericia.
Efter foredraget vil der være lidt brød, ost og drikkevarer.
Familie og andre interesserede er naturligvis velkomne til arrangementet.
Vi håber på stort fremmøde. Deltagelse 30 kr. pr. person til arrangementet.
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Torsdag d. 25. november kl. 19.00-22.00

Formand, historiker Johanne Louison Thorup Koudal holder foredrag om huguenotterne i Asmild
sogn og Brunshåb Klædefabrik ud fra fotografier fra en miniferie i Jylland i 2021. Her vil bl.a.
indgå billeder fra klædefabrikkens museum og kirkegården i Asmild og huguenotnavne som
Deleuran og Tillemann og den berømte Bruun-familie fra Fredericia.
Efter foredraget vil der være lidt brød, ost og drikkevarer.
Familie og andre interesserede er naturligvis velkomne til arrangementet.
Vi håber på stort fremmøde. Deltagelse 30 kr. pr. person til arrangementet.

Andre huguenotinformationer
I ”Nyt” fra Fredericia meddeles, at de også i år afholder 1. søndag i advent. Kl. 14-16 er der gløgg og kaffe
på skolen ved siden af kirken, og kl. 16.00 gudstjeneste i Den reformerte Kirke. Alle er velkomne til
arrangementet.

Deutsche Hugenotten-Gesellschaft e.V. (grundlagt i 1890)
I Tyskland har man udsat Arbeitsgemeinschaft der Genealogie til tidligst april 2022 pga. coronaepidemien.
http://www.hugenotten.de/
Den Fransk-reformerte Menighed i København
Har fået ny præst: Olivier Richard-Molard.
www.reformert.dk
Johanne Louison Thorup Koudal
pbv.

