
 

D E T  D A N S K E 

H U G U E N O T S A M F U N D 
 

Stiftet 29. november 1968 

 

Protektor: Hans kgl. Højhed Prins Henrik 

  

 

Til medlemmerne                                                                                       2. april 2016 

 

 

Referat af afholdt ordinær generalforsamling i Det danske Huguenotsamfund den 31. marts 2016 

 

Johanne Louison Thorup Koudal bød velkommen til forsamlingen. I alt 13 personer var til stede. 

 

Erik Louis Clément blev valgt til dirigent. Generalforsamlingen var lovligt indvarslet pr. brev/mail til 

medlemmerne. 

 

Johanne Koudal aflagde formandens beretning, og forsamlingen lyttede interesseret. Årets arrangementer 

blev gennemgået. Ligeledes blev forskellige planer, som bestyrelsen forsøger at få på plads, gennemgået. 

Formanden takkede bestyrelsen og de reformerte menigheder for et godt samarbejde. 

 

Formandens beretning lød således: 

 

” Sidste år afholdt vi vores generalforsamling den 19. marts 2015. Bestyrelsen har siden da holdt flere 

bestyrelsesmøder. Derudover har vi kommunikeret pr. mail og tlf., og jeg vil gerne takke bestyrelsen for det 

gode samarbejde, vi har haft. Vore suppleanter inviteres med til samtlige bestyrelsesmøder og kan deltage i 

arbejdet i det omfang, de har tid og lyst til. Jeg vil gerne sige tak til Ina Dupont Riber og Elisabeth le Fèvre 

Honoré for deres aktive medvirken. 

 

I år har vi fortsat med at renovere vores næsten 15 år gamle hjemmeside, som længe har trængt til at blive 

frisket op og opdateret. Vi har fået en professionel hjemmeside-skaber Daniel Jørgensen til at hjælpe, og 

bistået af  Erik Clément og Jens Koudal er planerne for forbedringer til hjemmesiden blevet lagt. 

Hjemmesiden hedder www.huguenot.dk. Det er et ambitiøst område, men det vil formentlig være 

medvirkende, til at vi kan informere bedre og bredere, og det kan ikke nægtes at vi, som er en forening med 

mange ældre medlemmer, også er nødt til at gøre en større indsats for at hverve nye medlemmer. Blandt 

andet vil vi også oversætte den, så den skal findes på flere sprog. Og vi har planer om renovation af 

litteraturlisten. 

 

Det er muligt, at vi også lægger medlemsstatstik ud på hjemmesiden. Desuden har vi fået noget genealogisk 

materiale fra vort medlem Randi Ottosen, som har tilbudt os forskelligt materiale, som vi har hendes 

tilladelse til at anvende på hjemmesiden. 

  

Ved sidste års generalforsamling 19.  marts 2015 fortalte teknisk chef, næstformand Erik Louis Clément om: 

”Huguenotregistre i København før år 1900” ud fra CLÉMENT, D. L.: Notice sur L’eglise reformee 

francaise de Copenhague. Kbh., Paris, Strassburg (1870). Vi fik her et indblik i, hvilke huguenot-familier der 

benyttede kirken i Gothersgade, og hvem der blev begravet omkring kirken og på Assistens Kirkegård. 

23. april 2015 så vi Pierre Sauvage’s film: ”Weapons of the Spirit”, der handlede om den lille by Le 

Chambon-sur-Lignon, som var beboet mest af huguenot-efterkommere, der blev et sted, hvor familier tog 

jøderne ind og skjulte dem i deres huse under 2. verdenskrig. 

 

 

 

 

http://www.huguenot.dk/
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Til kulturnatten 9. oktober 2015 deltog vi med en foto-kavalkade visende huguenot-efterkommere, hvor vi 

også serverede kaffe/te med kommenskringler og pelskager. Fotomængden er vokset en del, og vi modtager 

stadig huguenotportrætter, som skal være 70 år gamle for at komme med på den CD, som vi udgav i 2014. 

 

Torsdag d. 29. oktober havde vi foredrag ved Finn Outzen Kapel om: ”På sporet af min slægt. Hvordan jeg 

fandt min petite-cousine”. Et foredrag om slægtsforskning og huguenotfamilierne fra Fredericia. Blandt 

andre familien Honoré og Willestofte 

Den 3. december holdt lektor, cand.mag. Kirsten Hermann Bjerre, der selv stammer fra Armand-/Hermann-

slægten foredrag om: ”Flugtruter og vandrestier i Frankrig”, hvor vi kom tæt på de tanker, der fulgte 

flygtningene, efterhånden som de forlod deres hjemegn og kom til fjerne og fremmede egne. 

Den 18. februar 2016 holdt byhistoriker, cand.phil., Jan Janssen foredrag om: ”Huguenotterne i København”, 

og jeg tror, at vi alle fik nogle gode input til den viden, vi allerede har om huguenotterne i København. 

Vi er desuden startet på at holde foredrag om huguenotternes kultur og historie. I denne sæson har 

formanden holdt 3 foredrag, som hvert er blevet honoreret med 500 kr. til huguenotsamfundet og et par fl. 

vin til foredragsholderen. Både Jan og Erik har også emner, som kan udbydes til foredrag, og vi vil gerne på 

vores hjemmeside i fremtiden oplyse om, hvilke foredrag vi kan tilbyde at holde. Dette kan give en fin 

ekstra-indtægt til Det danske Huguenotsamfund samtidig med, at man træffer tilhørere, som måske 

interesserer sig for huguenotterne og vores arbejde. Hvis der blandt tilhørerne i aften er nogen, som skulle 

have lyst at holde foredrag i foreningens regi, vil vi blive meget glade for denne hjælp. 

Efter generalforsamlingen i dag skal vi høre Erik Louis Clément fortælle om den planlagte rejse til Hessen i 

forsommeren 2016. Det ser ud til, at vi bliver 3 privatbiler, som kan rejse på det planlagte tidspunkt fra 30. 

maj til 3. juni 2016. Hotel er reserveret i Hofgeismar hovedgade. Denne by ligger ca. 1 times kørsel sydligere 

end Bad Karlshafen, hvor det tyske huguenotmuseum og forskningscentrum er beliggende. Landsbyen  

 

Carlsdorf og museet i Hofgeismar samt byen Kassel bliver en del af turens oplevelser. Køreturen er lang, 10-

11 timer, afhængig af trafiksituation og antallet af vejarbejder. Men vi håber, at det bliver en oplevelsesrig 

tur for deltagerne. 

  

Med hensyn til kommende arrangementer har vi planer om:  

 

Torsdag d. 14. april holder journalist Elon Ulf Cohn foredrag om jøderne.  

Fast forankret i Mosaisk Troessamfund og som nyudnævnt redaktør på Jødisk 

Orientering i Kristeligt Dagblad, får vi mulighed for at stille alle vore spørgsmål om 

forskelle og ligheder mellem huguenotter/reformerte og jøder og den jødiske tro og 

kultur. 

 

Torsdag d. 12. maj 2015 vil Pia Grandjean Oddershede fra Lemvig fortælle om de danske Grandjean’ers 

rødder. Hun er ved at skrive en skønlitterær bog om forfædrenes oplevelser, og hun rejser herover for at 

underholde os med sine resultater og tanker omkring huguenot-rødder. 

 

Til efteråret har vi forskellige emner oppe at vende: 

 

Randi Ottosen fra Mors vil fortælle om sin forskning i huguenotfamilier i Danmark. 

Randi har arbejdet meget med kildeforskning: Kirkebøger, skifter osv., men hun arbejder også med forskning 

i huguenotfamilier på Sjælland bl.a. familien Jordan i Næstved, som hun er stødt på ved forskning i sin egen  
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familie. Indtil videre kalder vi foredraget: ”Huguenotter i Danmark”, men det er muligt, at vi ændrer titlen 

efter indholdet, når tiden nærmer sig. 

 

Marianne Bytoft la Cour vil fortælle om sin mormors familie: Dornonville de la Cour. Hendes bedstemor 

havde dette navn og boede i Nordsjælland. 

 

Vi er gået i gang med at lave en bog om huguenotterne især i Kbh. Især Jan Janssen arbejder meget målrettet 

med materiale til jubilæumsbogen. Vi tænker frem mod 50-års jubilæet i 2018, hvor vi allerede har tilsagn 

fra en mulig festtaler, en meget veltalende tidl. biskop, der bl.a. vikarierer for præsten i den reformerte 

menighed i Fredericia Sabine Hofmeister. 

 

Jeg vil til slut nævne, at vi i bestyrelsen er meget glade for det tætte forhold, vi har til de reformerte 

menigheder i København og Fredericia. Vi synes, at det er rigtigt berigende for os at mødes, fordi det hver 

gang udfordrer os kulturelt at se på de franske i et bredere perspektiv. Dette samarbejde med menighederne 

vil vi også meget gerne bygge videre på. 

De franske departementsarkiver har en del kirkebøger/kommuneregistreringer (Etat Civil) lagt på nettet (on 

ligne), hvor man faktisk kan finde Amand i La Motte Chalencon i Archives Départementales de la Drôme. 

 

Link til research i franske offentlige arkiver: 

http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/chercher/organiser/carte-ir/”. 

 

Til slut vil jeg gerne vise vores medlemsstatistik, som viser et medlemstal på 71 (nu let stigende) og en let 

øget kapital ca. 14.142,09 kr. pr. 31/21-2015. 

 

Tak. 

Johanne Louison Thorup Koudal 

formand” 

 

Formandens beretning blev godkendt. 

 

Dernæst gennemgik kasserer Jens Koudal det reviderede regnskab, som også blev godkendt. 

 

Omkring regnskabet blev det omtalt, at de 30 kr. for betaling af vin, brød og ost, som betales ved møderne 

samtidig med sparsommelighed har bidraget til foreningens overskud. Desuden nævntes de foredrag, som 

medlemmer af bestyrelsen har holdt i 2015. 

 

Kontingentet for 2016 blev foreslået uændret, således: 

 

Husstande  kr. 200 

Erhvervsaktive kr. 150      

Pensionister/studerende kr. 100 

Dette kontingent blev godkendt af forsamlingen.  

   

Vedr. valg til bestyrelsen blev genvalgt Johanne Louison Thorup Koudal, Kitte Lyhne-Nielsen og Jens 

Koudal Som suppleanter til bestyrelsen genvalgtes Elisabeth le Fèvre Honoré og Ina Dupont Riber. 

 

http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/chercher/organiser/carte-ir/
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Lis Funding blev genvalgt som revisor, og Erik Grandjean blev genvalgt som revisorsuppleant. 

 

Indkomne forslag: Ingen indkomne forslag. 

 

I forbindelse med punktet evt. var der 2 rigtigt gode forslag. 

Kirsten Dupont Hartmann foreslog, at DHS skulle blive godkendt som forening overfor skat, så personer, der 

giver bidrag til foreningen, kan trække det fra i skat. Dette lovede kassereren at undersøge mulighederne for. 

Knud Mohr Christophersen påpegede, at det formentlig vil kræve, at foreningen får et CVR-nummer. 

Faktisk har vi tidligere haft CVR-nummer, hvilket også er nødvendigt, hvis man modtager penge fra fonde til 

specielle formål, som f.eks. kunne være vores jubilæum (2018) og jubilæumsbogen, som påtænkes udgivet. 

Anette Hallev tilbød overraskende at hjælpe foreningen med at oprette en Facebook gruppe ”Det danske 

Huguenotsamfund”. Der var ikke nogen af de øvrige på generalforsamlingen, som havde stor erfaring med 

Facebook grupper, så vi tog imod Anette Hallevs tilbud og hjælp og glæder os til at følge, hvad det kan 

medføre i fremtiden. 

 

Tak til de fremmødte for de gode idéer, der kom frem under mødet. 

 

Foreningens hjemmeside kan nås på: http://www.huguenot.dk 

 

Foreningen mail-adr. er: danskehuguenotsamfund1968@gmail.com 

 

Der var også mulighed for at købe jubilæumsglas (25,- kr. pr. stk.) og foto-CD’er (50,- kr. pr. stk., 3 stk. for 

100,- kr.) 

 

Efter generalforsamlingen holdt vi en lille præsentationsrunde af de tilstedeværende.  

Derefter fortalte 

næstformand Erik Louis Clément om: ”Et historisk tilflugtssted", der bl.a. handlede om huguenotternes og 

valdensernes tilflugtssteder i Hessen, men især om den forestående huguenot-kulturrejse til Hessen med 

Hofgeismar som omdrejningspunkt. Til foredraget var 14 personer til stede. 

Under foredraget nød vi et traktement med vin, vand, brød, ost. 

 

 

Venlig hilsen p.b.v. 

 

Johanne Louison Thorup Koudal 

http://www.huguenot.dk/
mailto:danskehuguenotsamfund1968@gmail.com

