
 

Efterårsmøde fredag den 25. – lørdag den 26. september 2020 i København 
 
Selskabet for Tidebøn og Gregoriansk Sang (TGS) indbyder til efterårsmøde i Bethlehemskirken i København: 
 

 Mødet strækker sig fra fredag den 25. september 2020 kl. 19.00, hvor vi indleder med Vesper, til 
lørdag den 26. september 2020 kl. 20.00, hvor vi afslutter med Completorium.  

 Cand.mag. i musik, Jette Thomsen, holder foredrag lørdag eftermiddag over emnet ”Benediktinsk 
bøn i dag”. 

 

TGS er stiftet i 1965 og har til formål at bidrage til fornyelsen og udbredelsen af den bibelske fællesbøn, 
tidebønnen. Fundamentet er den klassiske tidebøn på dansk i den gregorianske sangtradition, men med 
respekt for dette fundament synges også tidebønner i beslægtede traditioner, fx den neo-gregorianske og 
den anglikanske. 
 

Program 
Det gennemgående i programmet er forberedelse til tidebønnerne med sanginstruktion og 
tekstgennemgange. Formanden, kantor og organist Kim Thinggaard står for sanginstruktionen. 
Alle kan deltage uanset musikalske forudsætninger. 
 

Fredag den 25. september 
19.00 Aftensang (Vesper) i Bethlehemskirken 
20.00 Velkomst og kaffe 
20.30 Sanginstruktion v/kantor Kim Thingaard 
21.00 Nattebøn (Completorium) 
 

Lørdag den 26. september 
07.30 Vågenatsbøn (Matutin) 
08.20 Morgensang (Laudes) 
09.00 Morgenmad og kaffe 
10.00 Formiddagsbøn (Terts) 
10.15 Sanginstruktion v/kantor Kim Thinggaard 
11.00 Generalforsamling med dagsorden ifølge vedtægterne (se evt. www.gregoriansktidebøn.dk) 
12.00 Tolvsang (Sext) 
12.15 Frokost (sandwiches) 
14.00 Foredrag: ”Benediktinsk bøn i dag” v/cand. mag. i musik Jette Thomsen 
15.00 Eftermiddagsbøn (Non) og kaffe 
15.30 Sanginstruktion v/kantor Kim Thinggaard 
17.00 Mikkelsdags Festvesper, hvor sognepræst og næstformand Mette Ladefoged er liturg og  
 sognepræst Per Damgaard Pedersen er prædikant 
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18.15 Mulighed for middag for egen regning på nærliggende restaurant 
20.00 Nattebøn (Completorium) 
 

Praktiske oplysninger 
Efterårsmødet begynder fredag kl. 19.00 med Vesper i Bethlehemskirken, Åboulevard 8, 2200 
København N. Mødet fortsætter i Bethlehemskirkens mødelokale Tømrergade 9,1, 2200 
København N. 
 
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 

 
Prisen er 200 kr. for medlemmer og 250 kr. for ikke-medlemmer. Begge priser er inkl. 
mødegebyr og måltider, dog ekskl. middag lørdag aften.  
 
Tilmeldings- og betalingsfristen er senest fredag den 4. september 2020. 
Betaling bank: reg.nr. 1551 konto nr. 9165460, eller giro: kort art 01 kontonr. 9165460.  
 
Hvis du kun ønsker at deltage i en del af programmet, skal du kontakt Kirsten Kjærgaard for 
nærmere aftale. 
 

NB! Særligt tilbud 
Hvis man som ikke-medlem deltager i årsmødet, men i forbindelse med årsmødet melder sig ind, får man 
gratis udleveret et sæt af Dansk Tidebog I-III, der indeholder 

 Ugens tidebønner (bind I) 
 Kirkeårets tidebønner – Julens cyklus og særlige dage i året (bind II) 
 Kirkeårets tidebønner – Påskens cyklus og litanier m.v. (bind III) 

 
Tidebøgerne er udgivet af selskabet 2016-2017 og er nærmere beskrevet på www.gregoriansktidebøn.dk  
 
Herudover får man Kirkeårets Festvespere, der er udgivet af selskabet i 2014. 
 
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte koordinator Kirsten Kjærgaard, 
tlf. 40 96 17 04, kjeh@mail.tele.dk  

 
Det vil glæde os at se dig! 
 
Venlig hilsen 
Selskabet for Tidebøn og Gregoriansk Sang 
 
 
Kim Thinggaard Mette Ladefoged 
formand  næstformand 
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