
 

Kære medlemmer. 

Igen i år vil kirkerne skulle fejre påske under coronarestriktionerne, men jeg håber meget, at I alle vil kunne 

deltage i påskefejringen. Påskens budskab, at ”Kristus er opstanden” vil under alle omstændigheder stå fast, så vi 

igen i år vil kunne svare:  ”Ja, Han er sandelig opstanden!” 

 

Nyhedsbrevet indeholder disse punkter: 

1. Tidebønsdagen Kr. Himmelfarts Dag, torsdag den 13. maj 2021 

2. Festvespere april-juni 2021  

3. Efterårsmøde og generalforsamling i september 2020 – hvad skete der? 

4. Efterårsmøde og generalforsamling i september 2021 – under planlægning 

5. Kontingentbetaling for 2021 

6. Nye udgivelser. 

 
1. Tidebønsdagen - torsdag den 13. maj 2021 (Kr. Himmelfarts Dag) 
Som følge af coronarestriktionerne afholder vi igen Tidebønsdagen virtuelt via Zoom. Sidste år forløb det meget 
udmærket! Bemærk, at der bliver en fin mulighed for at høre om de tre liturgihæfter, vi har udgivet sammen med 
Bethlehemskirken. – Bemærk også, at Højmessen kl. 10.00 kan live-streames via Bethlehemskirkens Facebook-side. 
 
Program 
08.30   Morgensang (Laudes) 
12.00   Middagsbøn (Sext) 
15.00   Foredrag v/formanden, kantor Kim Thinggaard: ”Om Tidebøn i Bethlehemskirken – de tre nye 
             liturgihæfter” 
17.30   Aftensang (Vesper) 
20.00   Nattebøn (Completorium). 
 
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/562845143?pwd=eGxxd051eEdOZzlyMWlwdEF1b2hKZz09 

• - og derefter følges vejledningen på skærmen. 
 
Linket findes også på hjemmesiden www.gregoriansktidebøn.dk.  

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

2. Festvespere april-juni 2021 
I foråret 2021 holdes disse Festvespere (ud over Tidebønsdagen): 

Nyhedsbrev marts 2021 fra 
 Selskabet for Tidebøn og     

Gregoriansk Sang 
(TGS) 
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• Fredag den 30. april 2021, Bededag: Vesper på Zoom kl. 17.30 
• Søndag den 23. maj 2021, Pinsedag: Vesper på Zoom kl. 17.30 
• Lørdag den 19. juni 2021, Skt. Hans: Vesper fysisk kl. 17.00 i Bethlehemskirken, Åboulevard 8, 2200 

København N. 
 
Linket til Zoom er https://us02web.zoom.us/j/562845143?pwd=eGxxd051eEdOZzlyMWlwdEF1b2hKZz09, klik evt. på 
Selskabets hjemmeside www.gregoriansktidebøn.dk.  
 

3. Efterårsmøde og generalforsamling september 2020 – hvad skete der? 
Efterårsmøde og generalforsamling 2020 blev afholdt i Bethlehemskirken i København 25.-26. september. Mødet 

blev igen afholdt fra fredag aften til lørdag aften. Vi havde et godt møde, hvor vi sang døgnets tidebønner, 

fortrinsvis i kirken. Kirkens menighedslokale dannede rammen om mødet, herunder et fint socialt samvær.  

     Lørdag eftermiddag var det planen, at cand. mag. i musik, Jette Thomsen skulle have holdt et foredrag om 

”Benediktinsk bøn i dag”. Imidlertid måtte Jette Thomsen melde afbud i sidste øjeblik på grund af pludseligt 

opstået sygdom. I stedet fik vi lejlighed til en generel samtale om tidebønner og deres status i dag. 

     Generalforsamlingen lørdag formiddag blev afholdt med dagsorden ifølge vedtægterne. Fra bestyrelsen var 

Mette Ladefoged og Ulla Carstensen på valg; de blev begge genvalgt. Følgende blev ligeledes genvalgt: Judith 

Kobbeltvedt Madsen (suppleant), Herluf Eriksen (revisor) og Anne Bjerre Braüner (revisorsuppleant).  

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

Kjærgaard som sekretær og praktisk koordinator. 

     Pr. 15.9.2020 var der 34 medlemmer (+ 1 i fh til 2019). Der deltog 10 i årsmødet. Resultatet for 

regnskabsåret 2019 viste et overskud på kr. 6.203,93 (+ ca. 1.600 kr i fh til 2018). Egenkapitalen ultimo 2019 var 

på kr. 46.241,74 (+ ca. 6.000 kr. i fh til 2018). 

       Referat fra generalforsamlingen og undertegnedes beretning kan læses på Selskabets hjemmeside 

www.gregoriansktidebøn.dk  

                                                                                   

4. Efterårsmøde og generalforsamling - 24. -25. september 2021 – under planlægning 
Igen i år holder TGS sit årlige efterårsmøde med generalforsamling i Bethlehemskirkens menighedslokale, 

Tømrergade 9,1, 2200 København N. Tidebønnerne synges i kirken. Mødet begynder fredag den 24. september kl. 

19.00 og slutter lørdag den 25. september kl. 20.30. Indbydelse følger. 

 

5. Kontingent 2021 
Alle medlemmer opfordres til at betale kontingentet for 2021, der uændret er 250 kr. Girokort vedhæftes. 

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

 

NB! Ved indbetaling senere end 31. maj 2021 bortfalder stemmeretten på generalforsamlingen, jf. vedtægterne. 

 

6. Nye udgivelser 
I 2020 udkom Selskabets nye udgivelse, ”Nattebøn”, der samler ugens sene tidebønner: 

• Skriftemål 
• Nattebønner til hver af ugens dage 
• Simeons Lovsang og kollekter 
• Veksellæste bønner. 

 
 ”Nattebøn” koster 30 kr. for medlemmer og kan bestilles hos formanden, kantor@bethlehemskirken.dk. Ikke-
medlemmer kan bestille hos forlaget ProRex www.prorex.dk for 60 kr. 
 
I 2021 er netop udkommet tre nye liturgihæfter, som TGS har udgivet sammen med Bethlehemskirken: 

• Tidebøn – Morgensang, Tolvsang, Middagsbøn og Aftensang lørdag 
• Gudstjenester søndage og særlige dage med nadver 
• Kirkens særlige gudstjenester – Epifani (Hellig Tre Konger), Askeonsdag, Skærtorsdag og Påskenat. 

 
De tre hæfter kan bestilles hos formanden, kantor@bethlehemskirken.dk.  
 
Guds fred 
Kim Thinggaard 
Formand for TGS 
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