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Formandens beretning ved generalforsamlingen i TGS 30. sept. 2017 

Formand: Kim Thinggaard 
 

Overskrift Tekst 

Antal medlemmer Pr. 15.9.2017 havde vi 31 medlemmer, hvoraf 30 havde betalt kontingent. 
Tallet på 31 er en nedgang på 4 medlemmer i forhold til generalforsamlin-
gen i 2016 og dækker over afgang af 6 medlemmer og tilgang af 2 nye med-
lemmer. 

Bestyrelsesmøder Bestyrelsen har siden generalforsamlingen i 2016 afholdt fem bestyrelses-
møder. På det konstituerende møde blev jeg genvalgt som formand, Mette 
Ladefoged genvalgt som næstformand, og Villy Schmith som sekretær. Kir-
sten Kjærgaard fortsatte som koordinator. Elon Lauterlein, der ikke er med-
lem af bestyrelsen, er fortsat kasserer. 

Vespere Den 6. december 2016 blev der afholdt Sct. Nikolaus Vesper i Hvidovre 
Kirke. Den 2. februar 2017 blev der afholdt festvesper i anledning af Kyn-
delmisse og den 5. juni i anledning af Pinse. Pinsefestvesperen blev afholdt 
i samarbejde mellem Københavns Vesperring og TGS. Ved begge festve-
spere blev selskabets udgivelser brugt. 

Nyhedsbrev april 2017 I april 2017 udsendte vi det årlige nyhedsbrev, hvor vi fortalte om bl.a. ef-
terårsmødet og generalforsamlingen 2016, ligesom vi indbød til release-ar-
rangementet den 28. april 2017 i anledning af udgivelsen af Dansk Tidebog 
I-III og til den årlige tidebønsdag den 12. maj (Bededag). Ligeledes for-
håndsorienterede vi om efterårsmøde og generalforsamling 2017. 

Arrangementer:  

Bethesdas Boghandel 
17/11-16 

Den 17. november 2016 havde Bethesdas Boghandel indbudt til et arrange-
ment om tidebøn og –bøger, hvor jeg fortalte om tidebønnen og selskabets 
udgivelser. Der var ca. 10 deltagere, og det var et godt arrangement, hvor 
vi følte os meget velkomne. 

Tidebønsdag 
12/5-17 

Den 12. maj 2017 afholdt vi den årlige tidebønsdag med 10 deltagere. I år 
var temaet ”Tidebøn og Luther.” Selskabets næstformand, Mette Ladefo-
ged, fortalte om Luthers forhold til Tidebøn, og jeg om ”Dansk Tidebog, 3. 
udgave – En Tidebog til vor tid”. Vi indledte dagen kl. 07.30 med Matutin 
og sang tidebønner dagen igennem indtil kl. 19.45, hvor vi sluttede med 
Completorium. Det var en meget vellykket dag. 

Besøg hos KFS i Aarhus 
18/5-17 

KFS fra Aarhus havde inviteret mig til at fortælle om tidebønner i Studen-
terhuset ved Aarhus Universitet. Mødet blev afholdt den 18. maj 2017 og 
det blev en fin aften. Der var mødt 50-60 studerende op, og to af de stude-
rende fortalte om deres oplevelse med tidebønnen. Efter foredraget var 
der stor spørgelyst, og vi sluttede med at synge et enkelt Completorium. Ef-
terfølgende er der oprettet en lille tidebønsgruppe med tilknytning til Sct. 
Pauls Kirke i Aarhus. 2 studerende deltager i årsmødet her i Maribo med 
friplads, således som vi også tidligere har praktiseret det. 

Dansk Tidebog I-III   

Ugens Tidebønner med 
Psalmernes Bog (bind I) 
 

Den 28. april 2017 havde vi den store glæde at kunne holde release-arran-
gement til markering af, at udgivelsen af Dansk Tidebog bind I-III nu var af-
sluttet. Det er meget smukke bøger, der er/har været i brug i flere sam-
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Tidebønner for Julecyklus   
(bind II) 
 
Tidebønner for Påskecyklus 
(bind III) 

menhænge: Benediktinerdagene, Areopagos, Theologisk Oratoriums som-
merkonvent først i juni 2017 og så selvfølgelig ved TGS’ egne arrangemen-
ter. 
 
Der er udsendt frieksemplarer til rettighedshavere, biskopper og andre re-
levante personer. Vi har haft stor opbakning fra bl.a. biskop Steen Skovs-
gaard, der skrev en meget fin anmeldelse i Kristeligt Dagblad, og den katol-
ske biskop Czeslaw Kozon, der har sendt meget venlige takkebreve. Også 
biskop Marianne Christiansen har takket for bøgerne og givet udtryk for sin 
glæde ved vores arbejde. 
 
Forløbet var: 

• Bind I: Ugens Tidebønner og Psalmernes Bog og andre bibelske lov-
sange – blev udgivet primo maj 2016.  

• Bind II: Tidebønner for Julecyklus (Advent, Jul, Hellig Tre Konger) samt 
Særlige Dage i kirkeåret – blev udgivet primo november 2016. 

• Bind III: Tidebønner for Påskecyklus (Faste, Passion, Påske, Kristi Him-
melfart, Pinse og Trinitatis) – blev udgivet medio februar 2017. 

 
Økonomi: 
Der har været trykkeudgifter på i alt knapt 69.000 kr., som blev dækket af 
generøse gaver fra Carlsen Langes Legatstiftelse, Areopagos, Misse Dalby, 
Theologisk Oratorium og medlemmer af TGS, i alt ca. 56.000 kr. De reste-
rende ca. 15.000 kr. blev dækket af TGS’ egne midler. 
 
Jeg vil gerne rette en varm tak til alle bidragydere – uden dem havde udgi-
velsen ikke kunnet realiseres. En særlig tak til Theologisk Oratorium, der i 
sidste fase bidrog med 10.000 kr., så vi kunne sende bind III til trykning 
uden bekymringer! Siden er fulgt yderligere 10.000 kr. til udgivelsen, hvil-
ket vi er meget taknemmelige for.  
 
Pr. 15. september 2017 ser det samlede regnskab således ud, at der er et 
lille overskud, efter at der er taget højde også for distributionsomkostnin-
ger og salg af tidebøgerne. Det er meget tilfredsstillende, men bestyrelsen 
overvejer naturligvis, hvordan vi fremover kan skabe større interesse for de 
nye tidebøger. Vi må dog erkende, at der er tale om en niche-udgivelse. 

Hjemmesiden Hjemmesiden fungerer udmærket.  

Næste år Bestyrelsen overvejer, hvor efterårsmødet skal holdes næste år. 

Tak Afslutningsvis vil jeg gerne rette en varm tak til bestyrelsen for dens indsats 
i det år, der er gået. Uden den ville selskabets og mit arbejde ikke være mu-
ligt. Takken omfatter også selskabets kasserer – det er vigtigt, at vi har styr 
på økonomien 

 


