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Formandens beretning ved generalforsamlingen i TGS den 24. sept. 2022
Formand: Kim Thinggaard
Overskrift
Nordisk KirkemusikSymposium 2024

Antal medlemmer

Bestyrelsesmøder

CVR-nr.

Vespere

Nyhedsbrev april 2022

Tidebønsdag

Tidebønner på Zoom

Tekst
Jeg var indkaldt til møde fredag i sidste uge for organisterne i Citykirkerne
med henblik på forberedelser af Nordisk Kirkemusik Symposium 19-22/9
2024 i København. Man forventer omkring 500 deltagere fra de nordiske
lande, og planlægger derfor en række kirkemusikalske arrangementer for
de deltagende organister og kantorer. Jeg foreslog, at Bethlehemskirken,
der jo ligger meget centralt, kunne bruges til Tidebønner og seminarer forestået af selskabet. Vi kunne også invitere Laurentius Petri Sällskabet fra
Sverige, som jeg jo som omtalte i forbindelse med den svenske årbog fra
2021. De kunne jo evt. komme og holde nogle tidebønner på svensk.
Alt er imidlertid på idéplan, og intet er derfor endeligt fastlagt.
Pr. 18/9-22 havde vi 36 medlemmer, hvoraf 30 havde betalt kontingent.
Tallet på 36 er udtryk for tilgang af 2 medlemmer i forhold til generalforsamlingen 2021.
Bestyrelsen har siden generalforsamlingen i 2021 afholdt fire bestyrelsesmøder. På det konstituerende møde blev jeg genvalgt som formand, Mette
Ladefoged genvalgt som næstformand og Kirsten Kjærgaard genvalgt 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.
Skattestyrelsen henvendte sig til os i august 2022 mhp fornyelse af vores
CVR-nr. og dermed vores mulighed for at bibeholde vores bankkonto. Fornyelsen er sket og gælder frem til 2025.
Følgende Vespere er afholdt siden generalforsamlingen 2021, alle i Bethlehemskirken:
 Mikkelsdags Festvesper: Lørdag den 25. september 2021 (i forbindelse
med årsmødet)
 Alle Helgen Vesper: Lørdag den 30. oktober 2021.
 Skt. Nikolaus Festvesper: først i december var planlagt, men blev aflyst.
 Passionsvesper: Lørdag den 9. april 2022 (før Palmesøndag)
 Skt. Hans Festvesper: Lørdag den 25. juni 2022
I april 2022 udsendte vi det årlige nyhedsbrev, hvor vi refererede fra efterårsmødet og generalforsamlingen 2021. Vi indbød til den årlige tidebønsdag, fredag den 13. maj 2022 (Bededag). Vi forhåndsorienterede også om
Skt. Hans Festvesper den 25. juni og om efterårsmøde og generalforsamling 2022 og gjorde særligt opmærksom på foredraget om den armenske
kirke.
I år kunne vi igen holde Tidebønsdag fysisk, hvor vi de to foregående år
havde måttet afvikle den digitalt via Zoom. Der var 16 deltagere i alt, heraf
14 hele dagen. Der var foredrag både formiddag og eftermiddag. Om formiddagen var emnet ”Ikoner og Tidebøn” v/sognepræst Mette Ladefoged
og ikonmaler Knud Larn, og om eftermiddagen var emnet ”Kantors Kerubhymner” v/formanden. Det var en meget vellykket dag.
I marts 2020 blev der som følge af coronakrisen og på mit initiativ indledt
en række tidebønner på Zoom, først med Tolvsang hver dag (bortset fra
søndag) og Vesper hver søndag kl. 17.30. Tidebønnerne bedes fortsat på
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Efterårsmøde 2021

Udgivelser

Hjemmesiden og Facebook

Tak

Zoom, men nu kun Tolvsang mandag og fredag, Nattebøn (Completorium)
onsdag kl. 20 og Aftensang (Vesper) søndag kl. 17.30. Der er en stabil tilslutning, og vi har glæde af at mødes så regelmæssigt, også selvom det er
digitalt.
Efterårsmødet havde 8 deltagere. Det lave deltagerantal var måske en
følge af coronasituationen, da mange private arrangementer var blevet udskudt. Deltagerantallet bevirkede, at programmet blev ændret, således at
møde og generalforsamling blev afviklet over en enkelt dag, begyndende
med Tolvsang kl. 12.00 og sluttende med Nattebøn kl. 19.30. I anledning af
60-års jubilæet for Dansk Tidebog holdt jeg foredrag med gennemgang af
de tidebøger, der har været udgivet i tidens løb, herunder også selskabets
egne.
Selskabet har på et bestyrelsesmøde i går besluttet at udgive et samlet materiale om Vågenatsbønnen (Matutinen), da et sådant materiale har været
savnet. Jeg gjorde opmærksom på den store mængde af tekster, der er,
ikke mindst til kirkeårsdelen, hvor der er tre bibeltekster, foruden kirkefaderlæsninger og særlige bønner. De to sidste er ikke komplet for alle
matutinerne. Så er der spørgsmålet om ophavsret – men den megen bibeltekst gør, at vi nok ikke kan undgå at søge Bibelselskabet, men om kirkefaderlæsningerne er jeg mere i tvivl.
Begge dele fungerer udmærket. Invitationer til både Tidebønsdag og Efterårsmøde 2022 har været offentliggjort her, ligesom Nyhedsbrevet 2022.
Jeg har desværre siden juli 2020 været afskåret fra at bruge Facebook pga.
at min profil pludselig uden grund blev blokeret. I lykkedes det at åbne en
ny profil, men alle mine opslag på Oldkirkens Spiritualitet er forsvundet. Jeg
har derfor heller ikke kunnet opdatere Selskabets side, da jeg ikke med min
ny profil kunne blive administrator. Det har været ret plagsomt. Og der er
ingen forklaring.
Afslutningsvis vil jeg gerne rette en varm tak til bestyrelsen for dens indsats
i det år, der er gået. Uden det ville selskabets og mit arbejde ikke være muligt. Takken omfatter også selskabets kasserer – det er vigtigt, at vi har styr
på økonomien Takken gælder også mindst Kirsten, hvis utrættelige hjælp er
uvurderlig for mig og for os. Hun er absolut nødvendig for os, så jeg håber,
at hun fortsætter i den kommende tid.

