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Formandens beretning ved generalforsamlingen i TGS den 25. sept. 2021 
 

Formand: Kim Thinggaard 

Overskrift Tekst 

Selve årsmødet Jeg vil indlede med at sige, at årsmødet er afkortet p.gr.a. manglende til-
meldinger. Vi må have mindst en hel dag, ellers taber vi traditionen med 
dagens tidebønner. 

Antal medlemmer Pr. 21/9-21 havde vi uændret 34 medlemmer, hvoraf 28 havde betalt kon-
tingent. Tallet på 34 er udtryk for tilgang af 1 medlem i forhold til general-
forsamlingen 2020, men desværre også udtryk for, at vores mangeårige 
medlem Torsten Junge afgik ved døden tidligere i år. Jeg deltog i Torstens 
begravelse. 

Bestyrelsesmøder Bestyrelsen har siden generalforsamlingen i 2020 afholdt fire bestyrelses-
møder, heraf flere på zoom som følge af Corona-situationen. På det konsti-
tuerende møde blev jeg genvalgt som formand, Mette Ladefoged genvalgt 
som næstformand og Kirsten Kjærgaard genvalgt som sekretær.  Ulla Car-
stensen er dog sekretær ved generalforsamlingen.  Kirsten Kjærgaard fort-
satte som koordinator. Elon Lauterlein, der ikke er medlem af bestyrelsen, 
er fortsat kasserer. 

Vespere Disse Festvespere er afholdt siden generalforsamlingen i 2020: 

 Søndag den 1/11-20 – Alle Helgens i Bethlehemskirken 

 Søndag den 21/3-21 – Mariæ Bebudelse – på zoom 

 Fredag den 30/4-21 – Bededag – på zoom 

 Søndag den 23/5-21 – Pinsedag – på zoom 

 Lørdag den 19/6-21 – Skt. Hans i Bethlehemskirken 
 
Derimod måtte Skt. Nikolaus Festvesper først i december 2020 aflyses på 
grund af Corona-situationen.  

Nyhedsbrev marts 2021 I marts 2021 udsendte vi det årlige nyhedsbrev med disse punkter: 

 Tidebønsdagen Kr. Himmelfarts Dag, torsdag den 13/5-21 med pro-
gram og anvisning på zoom-forbindelse 

 Festvespere april-juni 2021 

 Efterårsmøde og generalforsamling 2020 – hvad skete der? 

 Planlægning af efterårsmøde og generalforsamling 2021 

 Kontingentbetaling for 2021 

 Nye udgivelser (herom senere). 

Tidebønsdag  På grund af Corona-situationen blev Tidebønsdagen Kr. Himmelfarts Dag, 
den 13/5-21, afholdt virtuelt via Zoom. Der blev bedt Morgenbøn, Mid-
dagsbøn, Aftenbøn og Nattebøn, og der var efter omstændighederne god 
tilslutning. Også foredraget om eftermiddagen blev afholdt virtuelt, idet jeg 
fortalte ”Om Tidebøn i Bethlehemskirken – de tre nye liturgihæfter”, som 
selskabet står som medudgiver af – også herom senere. 

Tidebønner på Zoom Siden Corona-krisen indtrådte, har der på mit initiativ været afholdt Tolv-
sang hver dag (bortset fra onsdag og søndag) og Vesper hver søndag kl. 
17.30 på Zoom. Der afholdes nu også Nattebøn hver onsdag kl. 20.00, alt 
sammen på zoom. Erfaringerne har alt i alt været gode, især efter at vi har 
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fundet en løsning på de tekniske problemer, så vi ikke taler/synger i kor 
med forstyrrende tidsforskydning. Deltagerne er meget tilfredse. 

Invitationer til efterårs-
møde 2021 

Også denne gang har selskabet inviteret bredt til efterårsmødet, dvs. ud 
over medlemmerne. Bl.a. deltagere i Benediktinerdagene, herunder en 
række oblater (lægfolk i den katolske kirke) samt medlemmer af det tidli-
gere Theologisk Oratorium. Denne bredere invitation har dog ikke givet 
øget tilslutning. 

Udgivelser 2012 udkom 1. udgave af Nattebøn – Completorium med skriftemål (søn-
dagens). Sidst i 2020 udkom 2. udgave af ”Nattebøn”, der samler ugens 
sene tidebønner med 

 Skriftemål 

 Nattebønner til hver af ugens dage 

 Simeons Lovsang og kollekter 

 Veksellæste bønner. 
 
I 2021 er der udkommet fire nye liturgihæfter, som selskabet for de tre’s 
vedkommende har udgivet sammen med Bethlehemskirken: 

 Tidebøn, Morgensang, Tolvsang, Middagsbøn og Aftensang lørdag 

 Kirkens særlige gudstjenester – Epifani (Hellig Tre Konger), Askeonsdag, 
Skærtorsdag og Påskenat (bind I). 

 Kirkens særlige gudstjenester – Juleaften, Juledag, 2. Juledag (Sankt 
Stefan), Palmesøndag og Langfredag (bind II). 

Hjemmesiden og Facebook Begge dele fungerer udmærket. Invitationer til både Tidebønsdag og Efter-
årsmøde 2021 har været offentliggjort her, ligesom Nyhedsbrevet 2021. 

Tak Afslutningsvis vil jeg gerne rette en varm tak til bestyrelsen for dens indsats 
i det år, der er gået. Uden det ville selskabets og mit arbejde ikke være mu-
ligt. Takken omfatter også selskabets kasserer – det er vigtigt, at vi har styr 
på økonomien Takken gælder jo ikke mindst Kirsten, hvis utrættelige hjælp 
er uvurderlig for mig og for os. Det har i høj grad frigjort mig til at arbejde 
med publikationerne, hvortil Kirsten også har leveret yderst kritisk korrek-
turlæsning. Tak også for hjælpen til denne beretning. 

 

 

 

 

 

 

 


