DET DANSKE
HUGUENOTSAMFUND
Stiftet 29. november 1968

Birkerød, den 03.11.2018
I anledning af Det danske Huguenotsamfunds 50-års jubilæum (1968 – 2018) vil det glæde
bestyrelsen at se medlemmerne af Det danske Huguenotsamfund til vores jubilæumsarrangement

lørdag den 24. november 2018
Kl. 14.00

Højtidelighed i Den Reformerte Kirke, Gothersgade 111,
1123 København K

Kl. 15.00-17.00

Reception i krypten under kirken

Efter højtideligheden i kirken afholdes reception i krypten med champagne og lidt mundgodt.
Jubilæumsbogen ”Det franske København. Københavns Fransk-Reformerte Historie 1685-2018”
bliver klar til salg denne dato. Desuden vil der kunne købes jubilæumsglas i bøhmisk krystal med
foreningens logo samt huguenotkors til halskæder og revers m.m.
Familie, bekendte og andre interesserede er naturligvis velkomne til arrangementet.
Vi håber på stor tilslutning.
Program
Orgelpræludium ved Mikael Garnæs
Velkomst ved formand Johanne Louison Thorup Koudal
Hilsen fra Philip Maury, forstander for Fransk Konsistorium ved Reformert Kirke
Davids salme nr. 68 ”Opløft din styrke, Gud, og kom” (forsamlingen synger stående - på fransk
eller dansk)
Hilsen fra pastor Sabine Hofmeister, Den Reformerte Kirke i Fredericia
Davids salme nr. 42 ”Som tørstige hjort monne skrige” (forsamlingen synger siddende - på fransk
eller dansk)
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Hilsen fra Rose-Marie Frost-Christensen, Reformert Kirke i Københavns franske menighed og
tidligere i mange år bestyrelsesmedlem i DHS
Postludium ved Mikael Garnæs
Reception i kirkens krypt med tale af Det danske Huguenotsamfunds formand
Kort om foreningens stiftelse mm.
Daværende præst ved Københavns Fransk-reformerte Menighed Hugues de Cabrol var initiativtager
til det nu et halvt århundrede gamle danske huguenotsamfund. Foreningens grundlæggere - udover
præsten, en advokat, en arkitekt, en fuldmægtig, en højesteretsdommer, en førstebibliotekar og en
grosserer - samledes den 29. november 1968 i præstegården i Gothersgade. Som så mange andre
huguenotsammenslutninger i Europa skulle også Det danske Huguenotsamfund virke for bevaring
af den historiske arv og ”udvikle den menneskelige og kulturelle kontakt mellem de personer, der
har fået denne arv”.
I dens nu halvtredsårige historie har foreningen altid været i kontakt med de tre reformerte
menigheder i Danmark og traditionelt afholdt de fleste foredragsarrangementer i Den Tyske
Menigheds lokaler i Gothersgade. Bestyrelsen har med årene også ganske naturligt fået valgt
kvinder ind, og de årlige 4-6 arrangementer har i de forløbne år spændt over en bred række emner,
dog har fransk, vallonsk og valdensisk slægtshistorie altid været kernen i aktiviteterne. Hans kgl.
Højhed Prins Henrik var indtil sin død foreningens protektor og fulgte foreningen med oprigtig
interesse. Man har som en selvfølge holdt kontakt til huguenotsammenslutninger i udlandet, og
foreningen har flere gange haft medlemmer ude at rejse til kendte huguenotsteder i Tyskland.
Derudover har bestyrelsesmedlemmer været repræsenteret ved møder i Tyskland, England og
Frankrig. Den tidligere formand Arne Jacques Hermann modtog den engelske MBE-orden.
Andre huguenotinformationer
300-års jubilæum (1719-2019) i Den reformerte Menighed i Fredericia søndag d. 29. september
2019 kl. 14.00.

Venlig hilsen
Jens Koudal og Johanne Louison Thorup Koudal
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