
 

Kære medlemmer. 

Dette års påskefejring blev meget speciel, men alligevel håber jeg, at I alle har kunnet følge med i de 

mange tilbud om gudstjenester i TV eller on-line. Påskens budskab, at ”Kristus er opstanden” står under 

alle omstændigheder fast, for ja, ”Han er sandelig opstanden!” 

 

Nyhedsbrevet indeholder disse punkter: 

 Tidebønsdagen Kr. Himmelfarts Dag, torsdag den 21. maj 2020, der afvikles digitalt via Zoom 

 Trinitatis Festvesper torsdag den 18. juni 2020  

 Efterårsmøde og generalforsamling i september 2019 – hvad skete der? 

 Efterårsmøde og generalforsamling i september 2020 – under planlægning 

 Kontingentbetaling for 2020 

 Ny udgivelse på vej. 

 
Tidebønsdagen - torsdag den 21. maj 2020 (Kr. Himmelfarts Dag) 
Som følge af restriktionerne i forbindelse med Corona-krisen tør vi ikke satse på at mødes fysisk. I stedet 
holdes mødet virtuelt via Zoom, og derfor selvfølgelig i en anderledes form end sædvanligt. 
 
Program 
08.30   Morgensang (Laudes) 
12.00   Middagsbøn 
17.30   Aftensang (Vesper) 
20.00   Nattebøn (Completorium)  
 
Vi arbejder på også at tilbyde et foredrag/oplæg til samtale om eftermiddagen - ligeledes via 
Zoom. Nærmere info følger på hjemmesiden op til d. 21. maj. 
 
Materiale 
Til tidebønnerne anvendes det materiale, der fremsendes sammen med nyhedsbrevet. Materialet er fra 
Dansk Tidebog III (Kirkeårets Tidebønner) 

 Hvis man selv har tidebogen, kan man finde bønnerne dér. 
 Hvis man gerne vil have det printede materiale og ikke selv har mulighed for at printe det ud, kan 

man skrive en mail til koordinator Kirsten Kjærgaard, kjeh@mail.tele.dk, der så vil sende det. 
 
Zoom – digital deltagelse 

 Der klikkes på dette link https://us02web.zoom.us/j/8036838610 
 - og derefter følges vejledningen på skærmen. 
 

Nyhedsbrev april 2020 fra 
 Selskabet for Tidebøn og     

Gregoriansk Sang 
(TGS) 

 
 

mailto:kjeh@mail.tele.dk
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Tilmelding 
Det vil være praktisk at vide, hvem der gerne vil deltage, så send gerne en mail til kjeh@mail.tele.dk 
 

Trinitatis Festvesper - torsdag den 18. juni 2020 kl. 18.00 
Vi satser på at holde denne festvesper i Bethlehemskirken i København, men må tage forbehold for 
restriktioner som følge af Corona-krisen. Der kommer nærmere udmelding på hjemmesiden 
www.gregoriansktidebøn.dk  

 
Efterårsmøde og generalforsamling september 2019 – hvad skete der? 
Efterårsmøde og generalforsamling 2019 blev afholdt i Bethlehemskirken i København 27.-28. 

september. Mødet blev igen afholdt fra fredag aften til lørdag aften. Vi havde et godt møde vekslende 

mellem tidebønner og foredrag. Vi sang de fleste tidebønner i kirken, men ellers var det kirkens 

mødelokale, der dannede rammen om mødet, herunder et fint socialt samvær.  

     Lørdag eftermiddag holdt provst emer. Palle Thordal foredrag med temaet: ”Agpia – den koptiske 

kirkes tidebønner”. Palle Thordal er en af de bedste kendere herhjemme af den koptiske kirke og dens 

traditioner. Foredraget var meget interessant og gav deltagerne kendskab til en bønspraksis, som jo ikke 

er særlig kendt herhjemme. 

     Generalforsamlingen lørdag formiddag blev afholdt med en dagsorden ifølge vedtægterne. Fra 

bestyrelsen var Judith Kobbeltvedt Madsen, Kim Thinggaard, Kirsten Kjærgaard og Villy Schmith på valg, 

og alle blev genvalgt. Følgende blev ligeledes genvalgt: Ellen M. Krabbe (suppleant), Herluf Eriksen 

(revisor) og Anne Bjerre Braüner (revisorsuppleant). Efterfølgende er Ellen Margrethe Krabbe indtrådt 

som medlem af bestyrelsen i stedet for Judith Kobbeltvedt Madsen, der er fortsat som suppleant.  

     Bestyrelsen konstituerede sig med undertegnede som formand, Mette Ladefoged som næstformand 

og Kirsten Kjærgaard som sekretær og praktisk koordinator. 

     Pr. 19.9.2019 var der 33 medlemmer (uændret i fhtl 2018. Der deltog 8 i årsmødet. Resultatet for 

regnskabsåret 2018 viste et overskud på kr. 4.639,21. Egenkapitalen ultimo 2018 var på kr. 40.037,81. 

       Referat fra generalforsamlingen og undertegnedes beretning kan læses på Selskabets hjemmeside 

www.gregoriansktidebøn.dk  

                                                                                   

Efterårsmøde og generalforsamling - 25. -26. september 2020 – under planlægning 
Igen i år holder TGS sit årlige efterårsmøde med generalforsamling i Bethlehemskirken menighedslokale, 

Tømrergade 9,1, 2200 København N. Tidebønnerne synges i kirken. Mødet begynder fredag den 25. 

september kl. 19.00 og slutter lørdag den 26. september kl. 20.30. Indbydelse følger. 

 

Kontingent 2020  
Alle medlemmer opfordres til at betale kontingentet for 2020, der uændret er 250 kr. 

Netbank: kort art 01, reg.nr. 1551, kontonr. 9165460, Selskabet for Tidebøn og Gregoriansk Sang. 

 

NB! Ved indbetaling senere end 29. maj 2020 bortfalder stemmeretten på generalforsamlingen, jf. 

vedtægterne. 

 

Ny udgivelse på vej 
I løbet af forsommeren udkommer en ny udgivelse, nemlig ”Nattebøn”, der samler ugens sene tidebønner. 
 
Guds fred 
 
Kim Thinggaard 
Formand for TGS 
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