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Birkerød, d. 5. november 2019

De tyske menighedslokaler ved Den reformerte Kirke i Gothersgade 111 (tæt ved Nørreport
Station) bliver rammen om foreningens næste arrangement:

Torsdag d. 21. november kl. 19.00-22.00
Hvor tog de hen, da de drog bort?
- Historien om, hvor nogle reformerte familier bosatte sig, når de forlod
Fredericia-kolonien ved formanden Johanne Louison Thorup Koudal
Valdenserne rejste til Gottstreu og Gewissenruh i Hessen, da der ikke var plads til flere indvandrere
i byen. Nogle fra de 21 ankomne huguenot-familier bosatte sig i landsbyer omkring Fredericia eller
i Jylland - herunder på Den jyske hede eller Brunshaab ved Viborg. Senere fik man øje på Fyn:
Middelfart, Bogense, Nyborg og Odense som udmærkede steder at slå sig ned. Enkelte kom til
andre danske øer f.eks. Falster, Lolland og Langeland. Hovedstaden var også tiltrækkende, hvor
man kunne vælge enten Den Fransk-reformerte eller Den Tysk-reformerte Menighed eller gå over
til folkekirken. Ret tidligt bosatte tobaksplantører sig på Sjælland udenfor hovedstaden.
Nogle få udvandrede til New Zealand eller Amerika, men pga. kundskab til fransk og tysk sprog var
både Frankrig og Tyskland f.eks. Flensborg også en mulighed for nogle få af huguenotternes
efterkommere. Kort sagt er familierne spredt over hele verden.

Foredraget bliver en gentagelse af et foredrag, som holdes d. 10. november i Fredericia.
Familie og andre interesserede er naturligvis velkomne til arrangementet.
Vi håber på stort fremmøde.
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Venlig hilsen
Jens Koudal og Johanne Louison Thorup Koudal
p.b.v.

Kommende arrangementer
Søndag den 10. november 2019

Foredrag i Fredericia Hvor tog de hen, da de drog bort?
ved Johanne Louison Thorup Koudal.

Søndag den 1. december 2019

”Jul i den gamle skole”. Første søndag i advent d. 1.
december 2019 i Fredericia fra ca. kl. 11.30. Gudstjeneste
formentlig kl.16.00.
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2 nye bøger om huguenotternes historie

En publikation om Reformert Kirkegård og en del af de mange gravsten, som af historiske grunde
har både franske, tyske og danske inskriptioner. Hæftet indeholder korte biografiske fortællinger om
personerne på 70 udvalgte gravsteder. Disse biografier giver et indblik i det fredericianske liv og
levned, både blandt de mange huguenotslægter og danske ”sennavne” som enten er blevet en del af
Menigheden ved giftemål, eller som et tilvalg på grund af religiøs indstilling. Publikationen er på 44
sider, A5-format. Tekst og fotos, Rosa Engelbrecht. Den kan købes for 35 kr. ved Den reformerte
Menighed i Fredericia og hos byens boghandlere. (se evt. www.reformert.dk for kontaktoplysninger)

Ny publikation: ”Flugten fra Frankrig”. I forbindelse med Kirsten Hermann Bjerres foredrag i
kirken den 17. marts 2019 om ”Flugten fra Frankrig”, udgav Menigheden et hæfte, som i
hovedtræk er hendes oversættelse af det franske udstillingshæfte til vandreudstillingen, som blev
vist hos os i august 2017. Fortællingerne handler om huguenotslægternes forfølgelser og flugt.
Dertil er føjet både vores franske gæsters oplevelse af besøget her i København og Fredericia, og
det danske selskabs besøg i La Motte i fx 2013 og 2018. Hæftet er på 44 sider A4 i farver, pris 50
kr. Kan købes hos Menigheden.
En kopi af udstillingen fra 2017 hænger stadig på væggen i Den reformerte Kirke i Gothersgade, så
den kan stadig ses, hvis man finder vej til kirken. (se evt. www.reformert.dk vedr. hvornår, der er
åbent i kirken)
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