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Til medlemmerne                                                                                       20. april 2018 

 

 

Referat af afholdt ordinær generalforsamling i Det danske Huguenotsamfund den 22. marts 2018. 

 

Johanne Louison Thorup Koudal bød velkommen til forsamlingen. I alt 18 personer var til stede. 

 

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

medlemmerne. 

 

Generalforsamlingen blev indledt med 1 minuts stilhed, hvor medlemmerne mindedes foreningens nyligt 

afdøde protektor Hans kgl. Højhed Prins Henrik. Foreningen havde sendt buket til bisættelsen. 

 

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 30. marts 2017. 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. Jeg vil gerne sige tak til Elisabeth le Fèvre Honoré og Anette Hallev 

for deres aktive medvirken. Regnskabet er til i dag revideret af Lis Funding, også tak til Lis for arbejdet. 

 

Desværre er der sket det triste, at vi har mistet vores protektor, Hans Kgl. Højhed Prins Henrik, og vi har 

sendt en pæn buket til bisættelsen i Christiansborg Slotskirke. Jeg vil gerne bede medlemmerne nu rejse sig, 

så vi sammen kan holde 1 min.s stilhed og mindes vor protektor og hans arbejde og støtte til foreningen. 

 

Formanden vil her i nærmeste fremtid forespørge kongehuset, om vi kan få en ny protektor, f.eks. 

kronprinsesse Mary eller prinsesse Marie. 

 

Vi har stadig hjemmesiden, www.huguenot.dk., som Daniel Jørgensen hjælper med at vedligeholde, så man 

også kan se de kommende arrangementer der. Han bistås af Jens Koudal, og vi har fortsat planer om 

forbedringer. Desværre har Daniel Jørgensen for nylig meddelt, at han afvikler sit arbejde med hjemmesider 

for foreninger, og vi skal derfor fremover finde en ny løsning. Jens Koudal vil derfor kontakte Daniel 

Jørgensen og aftale nærmere om afviklingen. Hvis nogen i forsamlingen har lyst at bistå med IT-arbejde, er 

de velkomne til at melde sig. 

 

Sidste år har Anette Hallev hjulpet os med at starte en facebook-gruppe, der hedder Det danske 

Huguenotsamfund, og der kan man kigge ind og skrive ting om huguenotter og spørge og fortælle, hvis man 

har lyst til det. På vores næste bestyrelsesmøde vil Anette sætte resten af bestyrelsen ind i, hvorledes man 

skriver kommentarer til facebook-gruppen. Det er mest Jan Janssen og Anette selv, der har været aktive her. 

 

Vi har arbejdet hårdt på en bog om huguenotterne i Kbh. Især Jan Janssen og Erik Louis Clément har 

arbejdet målrettet med materialet til jubilæumsbogen. Vi er nået langt med korrekturlæsningen, som  

http://www.huguenot.dk/
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foretages af Lis Funding og Elisabeth le Fèvre Honoré og formanden. Der er lavet resumé på dansk ved Erik 

Clément, på tysk ved Jan Janssen, på fransk ved Kirsten Hermann Bjerre og på engelsk ved Rasmus Thorup 

Koudal. Desuden er der købt meget fine billeder ind, hvilket Jan Janssen har stået for. Det store 

redaktionsarbejde står Erik Clément for. Pga. de tilskud vi har modtaget fra fonde, ser det ud til at bogen 

økonomisk kommer til at hvile i sig selv og ikke belaster foreningens økonomi. Jens Koudal fører særskilt 

regnskab for indtægter og udgifter. Elisabeth og jeg laver 20 slægtstavler med 3 generationer i hver, som får 

plads bagest i bogen, så der både er noget for de historieinteresserede, de reformerte og de 

slægtsforskningsinteresserede. Det danske Huguenotsamfunds historie kommer til at være et særskilt 

kompendie, som følger med når man køber bogen: ”Det Franske København”. Den Fransk-reformerte 

Menighed får en central placering i bogen. 

 

Årets arrangementer 

Den 20. april 2017 havde vi et foredrag "Vallon-indvandringen til Sverige i 1600-tallet” om vallonerne i 

Sverige og deres jernproduktion. Vi havde besøg af en foredragsholder fra foreningen Vallon-Ättlingar fra 

Stockholm-området, Anders Herou. Han er ordførende i den svenske forening og vidste alt om vallonernes 

indvandring fra det sydlige Belgien. 

 

Fredag d. 12. maj 2017 var vi på udflugt til en kunstudstilling i Runde Tårn ”TESER. Danske samtids-

kunstnere i dialog med reformationen”. Bagefter spiste vi frokost sammen på La Pétanque på Israels 

Plads. 

 

Torsdag d. 18. maj 2017 havde vi foredragsholder Randi Ottosens causeri om ”Soldater, sløjfer, tobak og 

blonder!”. Nogle fransk-reformerte familier bosatte sig i andre byer i Danmark end København og 

Fredericia. Det var historien om nogle af disse familier, der bliver sat fokus på i aftenens foredrag.  

 

Kirsten Hermann Bjerre har i en weekend i slutningen af august 2017 været værtinde for en gruppe 

huguenot-interesserede franskmænd fra La Motte Chalencon og omegn, som var privat indkvarterede og 

besøgte både Kbh. og Fredericia for at se deres udstilling om huguenotter, som var sat op der. I København 

introducerede Rose-Marie Frost-Christensen, og der blev holdt et foredrag i kirken på fransk ved den 

pensionerede reformerte præst Francis Gatagno. DHS sørgede for kaffe og kage til gæsterne. Ina og 

Flemming Dupont Riber og Jens og Johanne Koudal hjalp med dette. 

Fredag d. 8. september 2017 var vi på besøg på Den Franske Ambassade, hvor vi fik et interessant foredrag 

af en historiker, som er vant til at vise rundt i bygningen. Bagefter gik nogle af os sammen på restaurant og 

spiste en lille frokost. 

Torsdag d. 28. september 2017 holdt Erik Louis Clément foredrag omhandlende den rejse, som nogle 

medlemmer var på i foråret 2016. Titlen var ”Tilbage til Hessen” 

 

Til kulturnatten i Den reformerte Kirke i Gothersgade d. 13. oktober 2017 deltog vi som forening med en 

foto-kavalkade visende huguenot-efterkommere og serverede kaffe/te med kommenskringler og frisiske 

vafler. Det var Ina og Flemming Dupont Riber, der sammen med Jan Janssen og Jens og Johanne Koudal, 

stod for dette arrangement. Udover fortæringen står vi for enhver snak om huguenotter og slægtsforskning i 

disse familier. Hvis der i forsamlingen findes nogen, som kunne tænke sig at være med at repræsentere DHS 

ved kulturnatten, er de hjerteligt velkomne – bare meld jer til bestyrelsen. 
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Lørdag d. 3. december 2017 forsøgte vi at lave en udflugt til Fredericia, hvor der var 1. søndag i advent i 

den reformerte menighed med gløgg, kaffe, æbleskiver, stollen og udenfor lotteri, salg af mos, gran og 

juletræer. Præstens mand stod for at grille pølser og varme brød, og der var dækket borde i den lille  

skolestue, hvor man kunne hygge sig og snakke med andre i rolige omgivelser. Desværre var det kun Jens og 

Johanne Koudal, der tog afsted, så måske det bare ikke er det rigtige tidspunkt for vore medlemmer. Vi syes 

det var hyggeligt og overværede også gudstjenesten om eftermiddagen. Det kunne have været rart at være 

derovre som en gruppe fra København. 

 

Torsdag den 3. marts 2018 holdt organist Mikael Garnæs et interessant foredrag for os om Giacomo 

Meyerbeers opera ”Huguenotterne”, hvor vi hørte en tysk udgave af operaen – ikke den hele, men de sidste 2 

akter. 

I forsommeren, den 7. maj 2018, skal jeg igen holde et foredrag om huguenotternes kultur og historie i 

Gladsaxe. Både Jan og Erik har også emner, som udbydes til foredrag. 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 Anette Hallev fortælle om sit arbejde med at finde forsvundne 

personer: ”Når døre åbnes – Eftersøgningsarbejde” 

 

Med hensyn til kommende arrangementer har vi flg. planer:  

 

Forfatter og lægesekretær Pia Grandjean Odderskov har tidligere holdt foredrag om Grandjean-familien 

under titlen ”Fakta + Fiktion= Sandhed. Pia har skabt en roman, som omhandler Grandjean-familiens tidlige 

skæbne i Paris, og kulminerer med Augustin Grandjeans flugt fra Frankrig. Titlen på bogen er "Ugræs".  Pia 

Odderskovs roman er færdig nu, og hun har tilbudt at komme og lave en bogpræsentation for os. Vi har en 

dato på dette foredrag, men mangler OK på lokalerne; det bliver formentlig torsdag d. 5. april 2018. 

 

Andre planer er endnu ikke skemalagt, så dem har vi endnu ikke datoer på, men vi har kontakt med præsten 

Sabine Hofmeister, som har holdt foredrag om kvindelige reformatorer og reformatorernes hustruer i 

Fredericia, og det vil vi prøve at få hende til at gentage for os i København. I nær fremtid har vi også kontakt 

med forskellige slægtsforskere vedr. huguenot-slægter i Kbh., og det er muligt at vi kan overtale et par af 

dem til at holde foredrag om den slægt, som de nu hver især er eksperter i. Vi har også haft en føler ude hos 

organist Mikael Garnæs, om han kunne tænke sig at gentage et foredrag om huguenotsalmer og -melodier, 

som han for mange år siden holdt i krypten, og det er han positivt stemt overfor. 

 

Sidst men ikke mindst holder vi vores jubilæum lørdag d. 24. november 2018 med en andagt i kirken og en 

reception i krypten. Planlægningen af dette er kun så småt i gang, men vil tage fart, når andre opgaver bl.a. 

jubilæumsbogen, som bliver klar i september måned er overstået. Den kan sælges i efteråret og til jubilæet. 

Vi er også blevet lovet tilbud på jubilæumsglas fra Weidinger Glas, men har endnu ikke modtaget dette. 

Hvad kunne medlemmerne ønske sig i forbindelse med jubilæet? 

 

Vi er i bestyrelsen 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  

 

 



 

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 

 

 
 

se på de franske i et bredere perspektiv. Dette samarbejde med menighederne vil vi meget gerne bygge 

videre på i fremtiden. Bestyrelsen har besluttet mindst én gang om året at besøge Fredericia. 

 

Vores tyske søsterorganisation har vi også mødt i flere sammenhænge. De arrangerer Arbejsfællesskab i 

Huguenotgenealogi i Bad Karlshafen 2 gange årligt. Tyske Huguenotdage i forskellige byer og udflugter til 

huguenotområder. 

De besvarer mod en mindre donation genealogiske henvendelser. 

Den  5.-7. oktober afholdes Tysk Genealogdag i Melle ved Osnabrück, og Det tyske Huguenotsamfund har 

foreslået, at vi kan tage vores jubilæumsbog med ned til deres stand, hvor de forventer besøg fra hele 

Skandinavien. 

 

Les Amitiés Huguenotes Internationales holder « Reunion for huguenotefterkommere » i Reims fra 17. – 23. 

september 2018. Her deltager Torben Devantie, Jens og Johanne Koudal. Det kan være meget inspirerende at 

deltage i de internationale arrangementer, og man kan sagtens forsøge at tilmelde sig, selv om der pga. kun 

100 deltagerpladser var sat en tilmeldingsdato 1. marts. Det er slet ikke sikkert, at alle pladserne er besat. 

 

Tak. 

Johanne Louison Thorup Koudal 

formand” 

 

Herefter fik dirigenten ordet og en væsentlig diskussion efterfulgte på, hvorvidt foreningen kunne/skulle 

ønske en ny protektor fra kongehuset. Vi diskuterede, hvilke fordele der er ved at have en kendt protektor, og 

hvem der måske ville blive foreslået fra kongehusets side f.eks. kronprinsesse Mary eller prinsesse Marie. 

Der var meget stærk modstand mod at få en katolik som protektor, hvilket af flere betragtedes som en hån 

mod de huguenottiske forfædre. Derfor var kronprinsesse Mary med sine presbyterianske rødder på faderens 

side medlemmernes foretrukne ønske. Det var primært Erik Grandjean og Erik Louis Clément, der havde 

meget stærke præferencer for kronprinsessen, som egentlig de fleste medlemmer og formanden tilsluttede 

sig.  

 

Formandens beretning blev hereftergodkendt af forsamlingen. 

 

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

ca. 16.366 kr. 

 

Kontingentet for 2019 blev af bestyrelsen foreslået uændret, således: 

 

Husstande  kr. 200 

Erhvervsaktive kr. 150      

Pensionister/studerende kr. 100 

 

Dette kontingent blev godkendt af forsamlingen. Forsamlingen var dog enige om, at bestyrelsen kunne bede 

medlemmerne om et ekstra jubilæums-kontingent (donation) eller anden støtte til selve jubilæet, såfremt 

bestyrelsen finder behov for dette.  

   

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

Koudal som bestyrelsesmedlemmer. Som suppleanter genvalgtes Elisabeth le Fèvre Honoré og Anette 

Hallev. 
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Lis Funding blev genvalgt som revisor, og Erik Grandjean blev genvalgt som revisorsuppleant. 

 

Indkomne forslag: Ingen indkomne forslag. 

 

Det blev under eventuelt nævnt, at nye medlemmer har haft vanskeligheder med at bruge mail-formularen på 

DHS’s hjemmeside. Jens Koudal kontakter Daniel Jørgensen herom, da der 2 gange tidl. har været et 

lignende problem. Desuden bør nævnes, at Anette Hallev tilbød sig som medlem af hjemmesidegruppen 

sammen med Daniel Jørgensen, der snart trækker sig tilbage, og Jens Koudal. Jens Koudal tager initiativ til, 

at disse 3 personer mødes og diskuterer, hvad der er behov for, og hvornår Daniel Jørgensen vil fratræde 

arbejdet. 

 

Desuden talte vi om, at Anette Hallev måske kunne udarbejde en lille internetvejledning til DHS’s facebook-

side, så medlemmerne lettere kunne lære at bruge denne, og desuden på et møde gennemgå, hvilke 

muligheder, der findes, på en sådan facebook-side på internettet. 

 

Tak til de fremmødte for de gode idéer og debat under mødet. 

 

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

 

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

 

Foreningens facebook-sie: https://da-dk.facebook.com/pg/huguenot.dk/about/ 

 

Derefter fortalte Anette Hallev om sit frivillige arbejde i ”Genforeningstjenesten” med søgning efter 

forsvundne personer under titlen ”Når døre åbnes – Eftersøgningsarbejde”, hvilket viste sig at være ret 

interessant. 

 

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

 

 

Venlig hilsen p.b.v. 

 

Johanne Louison Thorup Koudal 

http://www.huguenot.dk/
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