
 

Kære medlemmer. 

Glædelig påske! For første gang i flere år har vi kunnet fejre påske sammen i vore kirker, og det har i sandhed 

været glædeligt.  Påskens budskab, at ”Kristus er opstanden”, står til alle tider fast, for ”ja, Han er sandelig 

opstanden!” 

 

Nyhedsbrevet indeholder disse punkter: 

1. Tidebønsdagen fredag den 13. maj 2022 (Bededag) 

2. Skt. Hans Festvesper lørdag den 25. juni 2022 kl. 17.00 

3. Efterårsmøde og generalforsamling i september 2021 – hvad skete der? 

4. Efterårsmøde og generalforsamling i september 2022 – under planlægning, men allerede med spændende 

foredrag på plads 

5. Kontingentbetaling for 2022 

 
1. Tidebønsdagen – fredag den 13. maj 2022 (Bededag) 
Tidebønsdagen kan igen holdes fysisk, og det sker i Bethlehemskirken, Åboulevard 8, 2200 København N. og i kirkens 
menighedshus Tømrergade 9, 1, 2200 København N. 
 
Program 
07.30 Vågenatsbøn (Matutin) 
08.20 Morgensang med nadver (Laudesmesse)  v/sognepræst Per Damgaard Pedersen 
09.15 Morgenkaffe 
10.00 Formiddagsbøn (Terts) 
 Foredrag ”Ikoner og tidebøn” v/sognepræst Mette Ladefoged og kunstmaler Knud Larn 
12.00 Tolvsang (Sext) 
12.30 Frokost (sandwiches) 
14.30  Eftermiddagsbøn (Non) og kaffe 
15.00 Foredrag ”Kantors kerubhymner” v/formanden Kim Thinggaard 
16.15 Sanginstruktion til Vesperen 
17.00 Bededags Vesper (Aftensang) med sognepræst Per Damgaard Pedersen som prædikant og sognepræst 

Mette Ladefoged som liturg 
18.00 Middag for egen regning på Restaurant Flammen 
19.45 Nattebøn (Completorium) 
 
Deltagerpris – nu 200 kr. 
200 kr. I prisen er inkluderet forplejning, herunder frokost, i løbet af dagen. Middagen på nærliggende Restaurant 
Flammen er dog for egen regning: Buffet 249 kr. + drikkevarer. 
 
Tilmelding og betaling 
Senest 2. maj 2022 til Kirsten Kjærgaard, kjeh@mail.tele.dk eller på 40 96 17 04. Indbetaling af deltagergebyret på 
reg.nr. 1551, kontonr.  9165460. Ved girobetaling kort art 01, samme kontonr. 
 

2. Skt. Hans Festvesper - lørdag den 25. juni 2022 kl. 17.00 
Festvesperen afholdes i Bethlehemskirken, Åboulevard 8, 2200 København N. 
       Vend….. 

Nyhedsbrev april 2022 fra 
 Selskabet for Tidebøn og     

Gregoriansk Sang 
(TGS) 

 
 

mailto:kjeh@mail.tele.dk


3. Efterårsmøde og generalforsamling september 2021 – hvad skete der? 
Efterårsmøde og generalforsamling 2021 blev afholdt i Bethlehemskirken i København lørdag den 25. september. 

Mødet var ekstraordinært afkortet til en enkelt dag; det skyldtes manglende tilmeldinger, hvilket måske kunne ses 

i sammenhæng med coronasituationen og udskudte arrangementer. Vi havde dog 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.  

     Om eftermiddagen holdt formanden Kim Thinggaard foredrag med temaet: ”Dansk Tidebog – 60 års 

jubilæum”. Udover Dansk Tidebog fra 1961 fremlagde Kim en lang række tidebøger, der var fulgt efter, herunder 

TGS’ egne udgivelser. Det var interessant at få en opsummering af den omfattende indsats, der i alle årene har 

været for at udbrede kendskabet til den benediktinske tidebøn. 

     Generalforsamlingen blev afholdt med dagsorden ifølge vedtægterne. Fra bestyrelsen var Kim Thinggaard, 

Kirsten Kjærgaard, Villy Schmith og Ellen Margrethe Krabbe på valg, og alle blev 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. Elon Lauterlein fortsætter som kasserer. 

     Pr. 21.9.2021 var der 34 medlemmer (uændret i fht 2020). Der deltog 8 i årsmødet. Resultatet for 

regnskabsåret 2020 viste et underskud på kr. 12.558,84. Underskuddet skyldtes to udgivelser: Genoptryk af 

Dansk Tidebog, bind I, og udgivelse af 2. udgave af Nattebøn. Egenkapitalen ultimo 2020 var på kr. 33.682,90. 

       Referat fra generalforsamlingen og undertegnedes beretning kan læses på Selskabets hjemmeside 

www.gregoriansktidebøn.dk  

                                                                                   

4. Efterårsmøde og generalforsamling – 23.-24. september 2022 – 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 23. september kl. 

19.00 og slutter lørdag den 24. september kl. 20.30. Indbydelse følger. 

 

Allerede nu har vi dog sikret os et spændende foredrag til lørdag eftermiddag kl. 14.00: Sognepræst Per 

Damgaard Pedersen vil tale om den armenske kirke, som han har et indgående kendskab til. Fader Stefanos, der 

er den armenske præst i Odense, vil supplere foredraget. Foredraget er arrangeret i samarbejde med Alban- og 

Sergijsamfundet. 

 

5. Kontingent 2022 
Alle medlemmer opfordres til at betale kontingentet for 2022, der uændret er 250 kr. 

Netbank: reg.nr. 1551, konto nr. 9165460, girokort kort art 01, samme konto nr.  

 

NB! Ved indbetaling senere end 31. maj 2022 bortfalder stemmeretten på generalforsamlingen, jf. vedtægterne. 

 
 
Guds fred 
 
Kim Thinggaard 
Formand for TGS 
 

 

http://www.gregoriansktidebøn.dk/

