Efterårsmøde og generalforsamling i
Selskabet for Tidebøn og Gregoriansk Sang
24.-25. september 2021 i København
Igen i år afholder vi efterårsmøde og generalforsamling i København. Det begynder fredag
aften med Aftensang (Vesper) og slutter lørdag aften med Nattebøn (Completorium.)
Tid og sted
Tid: Fredag den 24. september 2021 kl. 19.00 – lørdag den 25. september 2021 kl. 20.00.
Sted: Bethlehemskirkens menighedslokale, Tømrergade 9, 1, 2200 København N. De fleste
tidebønner synges i Bethlehemskirken.
Generalforsamlingen
Generalforsamlingen afholdes om lørdagen kl. 11.00. Deltagere, som ikke er medlemmer, er
velkomne, dog uden stemmeret på generalforsamlingen.
Programmet
Det gennemgående i programmet er forberedelse til tidebønnerne med sanginstruktion og
tekstgennemgange. Kantor og organist Kim Thinggaard står for sanginstruktionen. Alle kan
deltage uanset musikalske forudsætninger.
Lørdag eftermiddag holder Kim Thinggaard, der er formand for selskabet, foredrag i anledning
af 60-års jubilæet for udgivelse af Dansk Tidebog.
Detaljeret program:
Fredag den 24. september
19.00
Aftensang (Vesper) i Bethlehemskirken
20.00
Velkomst og kaffe
20.30
Sanginstruktion v/kantor Kim Thinggaard
21.00
Nattebøn (Completorium).
Lørdag den 25. september
07.30
Vågenatsbøn (Matutin)
08.20
Morgensang med nadver (Laudesmesse)
09.00
Morgenmad og kaffe
10.00
Formiddagsbøn (Terts)
10.15
Sanginstruktion v/kantor Kim Thinggaard
11.00
Generalforsamling
12.00
Tolvsang (Sext)

12.15
14.00
15.00
15.30
17.00

18.15
19.30
•
•
•
•

Frokostpause – frokost for egen regning på en af
kvarterets mange caféer
Foredrag: ”Dansk Tidebog – 60-års jubilæum”
v/formanden, kantor og organist Kim Thinggaard
Eftermiddagsbøn (Non) og kaffe
Sanginstruktion v/kantor Kim Thinggaard
Mikkelsdags Festvesper. Sognepræst og næstformand
Mette Ladefoged er prædikant. Liturger er sognepræst Per
Damgaard Pedersen og sognepræst Mette Ladefoged
Pizzaer, vin og en lille dessert i menighedshuset – er
inkluderet i prisen
Nattebøn (Completorium).

Der er indlagt pauser imellem de enkelte punkter
Mindre ændringer i programmet kan forekomme
Frokosten lørdag er for deltagernes egen regning
Overnatning er ikke inkluderet i arrangementet.

NB! Særligt tilbud
Medlemmer, der deltager i efterårsmødet, får gratis udleveret et sæt af Dansk Tidebog I-III og
et eksemplar af Kirkeårets Festvespere. Medlemmer, der ikke deltager i efterårsmødet, men
ønsker at modtage disse bøger, bedes kontakte Kirsten Kjærgaard, kjeh@mail.tele.dk, eller tlf.
40 96 17 04.
Generalforsamlingen
Dagsordenen er ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent og sekretær
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskabet til godkendelse
4. Fastlæggelse af det årlige kontingent
5. Behandling af indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest tre uger før
generalforsamlingen)
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og én suppleant
7. Valg af én revisor og én revisorsuppleant
8. Eventuelt.
På valg til bestyrelsen er:
- Kim Thinggaard
- Villy Schmith
- Ellen Margrethe Krabbe
- Kirsten Kjærgaard
På valg som suppleant er Judith Kobbeltvedt Madsen. På valg som revisor er Herluf Eriksen og
som revisorsuppleant Anne Bjerre Braüner.
Alle er villige til genvalg.
Overnatning
Deltagerne sørger selv for evt. overnatning. Kontakt evt. Kirsten Kjærgaard på 40 96 17 04 for
muligheder.

1. Tilmelding
Tilmelding sker pr. e-mail til TGS v/koordinator Kirsten Kjærgaard på e-mailadressen:
kjeh@mail.tele.dk eller på tlf./SMS 40 96 17 04.
Tilmeldingen skal indeholde følgende oplysninger
• Navn og adresse
• Tlf.nr. og e-mailadresse
• Særlige ønsker til forplejning (vegetar, diabetiker e.l.)
•

Om du deltager i spisningen lørdag aften

2. Pris
200 kr. for medlemmer og 250 kr. for ikke-medlemmer. Begge priser er inkl. mødegebyr og
måltider, dog ekskl. frokost lørdag.
Hvis man ikke ønsker at deltage i spisningen lørdag aften, er prisen 150 kr./henholdsvis 200
kr.
3. Tilmeldings- og betalingsfrist
Senest fredag den 3. september 2021.
Betaling bank: reg.nr. 1551 konto nr. 9165460, eller giro: kort art 01 kontonr. 9165460.
Når betalingen er registreret hos TGS, er tilmeldingen bindende.
4. Dækning af udgifter for faglige kurser
Ansatte i folkekirken kan søge deres menighedsråd om tilskud.
5. Kontakt ved spørgsmål
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
koordinator Kirsten Kjærgaard, tlf. 40 96 17 04, kjeh@mail.tele.dk

