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Overskrift
Antal medlemmer

Bestyrelsesmøder

Vespere

Nyhedsbrev april 2019

Tidebønsdag

Danske Kirkedage

Udgivelser

Hjemmesiden og Facebook
Tak

Tekst
Pr. 19.9.2019 havde vi 33 medlemmer, hvoraf 28 havde betalt kontingent.
Tallet på 33 er uændret i forhold til generalforsamlingen i 2018, men udtryk
for, at et medlem er slettet og et nyt har meldt sig ind.
Bestyrelsen har siden generalforsamlingen i 2018 afholdt fem bestyrelsesmøder. På det konstituerende møde blev jeg genvalgt som formand, Mette
Ladefoged genvalgt som næstformand og Kirsten Kjærgaard valgt som sekretær. Ulla Carstensen er dog sekretær ved generalforsamlingen. Kirsten
Kjærgaard fortsatte som koordinator. Elon Lauterlein, der ikke er medlem
af bestyrelsen, er fortsat kasserer.
Lørdag den 2. februar 2019 blev der afholdt festvesper i Bethlehemskirken
i anledning af Kyndelmisse og Pinselørdag den 8. juni 2019 Pinsefestvesper,
ligeledes i Bethlehemskirken.
I april 2019 udsendte vi det årlige nyhedsbrev, hvor vi fortalte om bl.a. efterårsmødet og generalforsamlingen 2018. Vi indbød til den årlige tidebønsdag, Bededag den 17. maj og til Pinsefestvesperen den 8. juni. Endelig
forhåndsorienterede vi om efterårsmøde og generalforsamling 2019, og vi
reklamerede (igen) for udgivelsen af Dansk Tidebog I-III.
Den 17. maj 2019 afholdt vi som nævnt den årlige tidebønsdag med 12 deltagere. Selskabets næstformand, sognepræst Mette Ladefoged holdt et interessant indlæg om ”Bøn i den byzantinske kirke med særlig vægt på Jesusbønnen”. Dagen begyndte kl. 14 og sluttede med Completorium kl. 20.
Det var en meget vellykket dag med nye deltagere.
TGS var denne gang ikke repræsenteret på Danske Kirkedage i Herning i Kr.
Himmelfartsdagene. Det skyldtes en erkendelse af, at bestyrelsens ressourcer er begrænsede.
Vi kan nu konstatere, at ”grundbogen”, Dansk Tidebog I – Ugens Tidebønner stort set er udsolgt. På sit møde i går (27/9-2019) besluttede bestyrelsen derfor at acceptere et tilbud fra ProRex på genoptryk af 300 eksemplarer. Bestyrelsen vil på et kommende møde drøfte en kampagne med ”slagtilbud” på bind I-III for at fremme udbredelsen af tidebønnen. Herudover
besluttede bestyrelsen samtidig at give grønt lys for en udgivelse af en ny,
udvidet udgave af Completorium (Nattebøn), der er under udarbejdelse. Et
tilbud fra ProRex på 300 eksemplarer blev accepteret.
Begge dele fungerer udmærket. Som noget nyt blev også Benediktinerdagene omtalt med link til program og mulighed for tilmelding.
Afslutningsvis vil jeg gerne rette en varm tak til bestyrelsen for dens indsats
i det år, der er gået, og særlig til Kirsten for hendes store arbejde. Uden det
ville selskabets og mit arbejde ikke være muligt. Takken omfatter også selskabets kasserer – det er vigtigt, at vi har styr på økonomien
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