DET DANSKE
HUGUENOTSAMFUND
Stiftet 29. november 1968

Birkerød, d. 5. november 2019

Kære medlemmer

Hermed indbydelse til:

TUR TIL FREDERICIA SØNDAG D. 1. december 2019
Det danske Huguenotsamfund har før arrangeret ture til Fredericia – både i 2007 og i 2017-2018.
Menigheden vil meget gerne have besøg af os. Vi har derfor besluttet at arrangere en tur til
Fredericia 1. søndag i advent, hvor vi vil indgå i menighedens årlige advents-hygge, som beskrevet
nedenfor. Er der nogle, som endnu ikke har set Fredericia menighedslokaler og kirke med
kirkegård, er det en hyggelig tradition, som Den reformerte Menighed har startet. Vi håber, at Det
danske Huguenotsamfunds medlemmer vil hjælpe fredericianerne med at gøre dagen festlig og
hyggelig.

Jul i den gamle skole
Gården vil være julepyntet, i hele to dage bliver der julemarked med salg fra boder, med lotteri,
gaveideer, pyntegrønt og grene, aktiviteter for børn, salg af grillpølser, gløgg og æbleskiver/stollen,
kaffe og te. Der sælges juletræer, pyntegrønt, mos fra Skagen, julekager, og meget andet. Lørdag d.
30. november er der åbent fra kl. 11-17 og søndag d. 1. december er der åbent fra 11.00-15.30.
Søndagen afsluttes med gudstjeneste kl. 16.00 med Lucia-optog.
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Tilmelding

De, der vil med på udflugten, bedes ringe til Jens eller Johanne Koudal eller sende en mail til:
danskehuguenotsamfund1968@gmail.com (senest d. 24. november 2019).
Jeg/vi vil gerne deltage i Huguenotsamfundets tur til Fredericia søndag d. 1. december 2019.
Jeg vil gerne køre i egen bil og har plads til x personer i bilen.
Personer, som kører med andre, skal forvente en rejseudgift på ca. 225 kr., som afregnes med chaufføren i
bilen (Prisen beregnet efter BroBizz-takst og ca.-udgifter til benzin).
DHS formidler gerne kontakten mellem kørere og de, der kører med andre. Køreturen tager ca. 2½ time med
god tid f.eks. til en lille kaffepause på Fyn. Opsamling/afhentning aftales individuelt.
Jeg deltager kun i Fredericia og slutter mig til gruppen i Reformert Skole, Dronningensgade 98 kl. 11.30.

Med venlig hilsen
p.b.v.
Johanne Louison Thorup Koudal, tlf. 49147313, mobil 41420579.
Jens Koudal, mobil 60704530.
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