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     Birkerød, den 04.10.2018 

 

 

Krypten i Den Reformerte Kirke i Gothersgade 109 (tæt ved Nørreport Station) bliver rammen om 

foreningens næste arrangement:  

 

Huguenotsalmer og komponister 

 

Torsdag d. 15. november 2018 kl. 19.00-22.00 

 

Organist Mikael Garnæs vil fortælle, med stor indsigt, og han vil spille på klaveret, så der vil blive 

mulighed for at synge med på nogen af salmerne.  

Michael Garnæs (nu gennem mange år organist og korleder i Den Tyske Reformerte Kirke) var 

dirigent i Albertslundkoret fra 1984 til 1990. 

 

 

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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Menighedslokalerne i Den Reformerte Kirke i Gothersgade bliver rammen om vort andet 

arrangement. 

 

Præst i Tysk Reformerte Kirke i København Axel Bargheer vil underholde 

under titlen:  

 

De forskellige reformatorer – også de mindre kendte - 

og protestantiske trosretninger siden reformationstiden 

 

Torsdag d. 22. november 2018 kl. 19.00-22.00 

 

Axel vil også fortælle lidt om aktuelle diskussioner i protestantisme 

(samarbejde, fælles opgaver og udfordringer). Axel Bargheer har været præst i 

Den Tysk-Reformerte Kirke i København i ca. 10 år og kendte allerede før 

Danmark. 

 

Familie, bekendte og andre interesserede er naturligvis velkomne til arrangementet. 

Vi håber på stor tilslutning. 

 

Vi sørger for lidt spiseligt og drikkevarer.  

Deltagergebyr på 30 kr. pr. person til arrangementet.                                                                     

                                                                                                

 

Andre huguenotinformationer 

Kulturnat i Den Reformerte Kirke i Gothersgade d. 12. oktober 2018 fra kl. 17.00-23.00. 

Her kan stadig ses kopi af Fredericia-udstillingen, som blev sat op d. 27. august 2017 i Fredericia, 

og der er fotopræsentation, kaffe/te, og kommenskringler. 

Deltagelse kræver kulturpas til kulturnatten. 

 

DHS 50-års jubilæum  

Afholdes lørdag d. 24. november 2018 kl. 14.00-17.00. Først en højtidelighed i kirken, dernæst en 

reception i krypten med champagne og lidt mundgodt. Jubilæumsbogen ”Det franske København. 

Københavns Fransk-Reformerte Historie 1685-2018” bliver klar til salg denne dato.  

Fredericia-tur søndag d. 2. december 2018. 

Indbydelse til disse arrangementer følger snarest. 

Vi håber, at I vil støtte op om foreningens arrangementer, selv om de i år ligger lidt tæt i efteråret. 

Det var svært at finde mulige datoer og lokaler, derfor bliver det således. 

 

Venlig hilsen 

 

Jens Koudal og Johanne Louison Thorup Koudal 


