
 
 

Forår 2019 

 
 
 

 

 

Arrangeret af 

Bramming Sogns Menighedsråd 
 

 
 

Hvor andet ikke er oplyst, afholdes arrangementet i 

Sognegården, Nørregade 52A, Bramming 

 
  



 
Tirsdag den 5. marts kl. 19:30 ”Mens vi venter på foråret” 
Korkoncert i Sct. Ansgar Kirke v/ Vokalibitum  
Vokalibitum er et blandet rytmisk kor med base i Tistrup. Koret har 
et bredt repertoire inden for mange forskellige genrer under kyndig 
ledelse af Søren Abel.  

Vokalibitum arbejder seriøst med sangene og musikken og har dertil 
et fantastisk socialt samvær. Repertoiret spænder bredt lige fra 
rytmiske spændende arrangementer, kendte sange, stille 
aftensange til gospel og talekor. 

Koret elsker at give koncerter, og de er præget af koncentration, 

humor og sangglæde 😊 – en musikglæde der smitter enhver, der 

lytter til dem.  

Det bliver en spændende aften med en korkoncert der veksler 
mellem fællessang fra højskolesangbogen og lidt orgel musik.  

Koncerten finder sted i Sct. Ansgar Kirke og der er gratis entré 

 
 
 



Onsdag den 6. marts kl. 17.00 Gud og god mad  
Børne- og familiegudstjeneste i Sct. Ansgar kirke. 
Juniorkonfirmander, FDF’ere, konfirmander og andre inviteres til at 
være med til en gudstjeneste ”på gulvet”. Bagefter går vi over i 
sognegården, hvor vi spiser sammen. 
Alle er velkomne. 
 
 
Søndag den 10. marts kl. 13.00 – 16.00: Sogneindsamling 
Folkekirkens Nødhjælp afholder hvert år den anden søndag i marts 
en indsamling, hvor op mod 20.000 frivillige over hele landet går på 
gaden og samler ind til verdens fattigste. Pengene fra indsamlingen 
går til Folkekirkens Nødhjælps internationale arbejde blandt de 
fattigste i verden.  
Som altid er der brug for indsamlere. Jo flere, jo bedre, så man skal 
endelig melde sig, hvis man ønsker at ”gå en rute”. Se mere 
information i Ugeavisen i marts måned. 
 
 
OBS ændret indhold 
Mandag den 11. - fredag den 15. marts Fyraftenssang   
Ved sognepræst Elise Balslev 
Hver dag kl. 17.00 uge 11 i Sct. Ansgar kirke fortsætter Elise Balslev 
genfortællingen fra morgensang. 

Vi skal i denne uge høre fortsættelsen af den store tyske forfatter 
Thomas Manns gendigtning af den bibelske fortælling om Josef 
og hans brødre. Mann fortæller meget eventyrligt, men også med 
mange samfundskritiske pointer, ligesom han også udfolder sin 
teori om, at historien altid gentager sig, når en civilisation er 
blevet for magtfuld. ”Josef og hans brødre” var Karen Blixens 



yndlingsbog, men hun beklagede, at så få læste den. Det råder vi 
bod på nu ved at få den genfortalt! 
Og så skal vi også synge de vidunderlige aftenssalmer. Vel mødt 
til Fyraftenssang! 
 

 

 

Onsdag 27. marts kl. 14.30 filmeftermiddag 

”Som i himlen” 

Filmeftermiddag er aflyst 
 

 

 

Onsdag den 01. maj kl 10.00 i Sct. Ansgar Kirke 

Babysalmesang hold 2  
Et nyt hold babyer starter til babysalmesang. Første gang er 
den 01. maj og sidste gang 12. juni. 

 

 

 



OBS Nyhed 

Torsdag d. 23. maj kl. 19:00 Sommerkoncert v/ Brammingkoret 

Der er korkoncert i Sct. Ansgar Kirke  

Brammingkoret synger en blandet buket af sommersange, 
vadehavssange, rytmiske sange og gamle og nye salmer, og der vil 
også være fællessang med salmer, som alle kan synge med på. 
Kirkens organist Roma Korbas medvirker på orglet, og der er lagt op 
til en dejlig aften som optakt til sommeren. 

 

OBS Nyhed 

Onsdag den 29. maj kl. 19:00 Kulturnat og åben kirke 
I Bramming fejres kulturnat. Sankt Ansgar kirke er i aftenstemning 
med levende lys, kaffe/te på kanden fra kl. 19:00.  

Kl. 19:30 - 20:00 Halvtimes koncert ved Jytte Hintz (fløjte og 
saxofon) og Roma Korbas (orgel og klaver). 

Kl. 21:00 sluttes aftenen af med en lille andagt. 

Alle er velkomne 

 

OBS ændret 

Torsdag den 6. juni Kl. 14.00 Andagt i Sct. Ansgar Kirke.  
Solgårdens beboere og brugere fra Dagcenteret inviteres til en 
andagt, som kirkens præster og organist vil stå for. Andre, som 
kunne have lyst til at deltage, er meget velkomne.   



2. Pinsedag mandag 10. juni kl. 11.00  
Grøn Pinsegudstjeneste    
Kom til pinsegudstjeneste i det fri. Vi mødes nede bag ved 
kirkegården i ”engen” – som er gjort pinseklar og smuk. Her vil vi 
fejre den kristne kirkes fødselsdag. Juniorkoret medvirker. Sangark 
uddeles. Bagefter er der fælles spisning. Husk at medbringe stol/e 
evt. tæpper og madpakker  Hvis det regner, er vi i Sct. Ansgar 
Kirke og spiser bagefter i Sognegården. 
 
 

 
 
  

Grøn pinsegudstjeneste 2018 



Babysalmesang  
Salmer, musik og leg for de dejlige Brammingbabyer  
Vi tilbyder babysalmesang i Sct. Ansgar Kirke, Nørregade, hvor 

Organist Roma Korbas synger for og leger og spiller musik for de 
små. Sammen med Roma er også kirkesanger Anders Lund. Bagefter 
er der tid til at hygge/snakke i kirken over en forfriskning og en af 
kirkens præster ”kigger forbi”.  
Holdstart for efterår 2018 og forår 2019 ses på sogn.dk/bramming 
under babysalmesang 
Tilmelding til organist Roma Korbas på mail: 
organist@brammingsogn.dk. Først til mølle princippet, holdstørrelse 
max. 12.  

 
www.sogn.dk/Bramming/babysalmesang 

 

Kirkens kor  
Kan du lide at synge? Og har du lyst til at være sammen med andre, 
der også kan lide at synge? Vi tager på stævner og laver koncerter og 
som korist får du også løn.  

Vi har et ungdomskor ved kirken. Har du lyst til at se, hvad vi er for 
nogle, så mød op en torsdag kl. 15.30, hvor vi har korprøve eller skriv til 
kirkens organist Roma på organist@brammingsogn.dk.  

 



Konfirmationer 2019 
Konfirmationer i Sct. Ansgar Kirke og Sct. Knuds Kirke 

 
Søndag 12. maj i Sct. Ansgar Kirke  
Nordre Skole 
Hold A kl. 9.30 ved Thea Laukamp  
Hold B kl. 11.15 ved Charlotte Rossel 
 
Søndag 12. maj i Sct. Knuds Kirke 
Friskolen kl. 10.00 ved Elise Balslev 
 
Fredag 17. Maj Store Bededag i Sct. Ansgar Kirke 
Bakkevejens Skole 
Hold A kl. 9.30 ved Elise Balslev  
Hold B kl. 11.15 ved Charlotte Rossel 
 
Søndag 19. maj i Sct. Ansgar Kirke 
Bakkevejens skole hold C kl. 10:00 ved Elise Balslev og 
Charlotte Rossel  
 
Afslutninger for juniorkonfirmanderne  
I løbet af året er der afslutninger for juniorkonfirmanderne, hvor 
de vil fortælle om og vise, hvad de har lavet som 
juniorkonfirmander. Det er altid sjovt og ikke mindst vigtigt at 
støtte op om dét, sognets børn og unge laver. Mere herom på 
kirkesiderne/lokalavisen eller på kirkens side sogn.dk/Bramming.  
Hold øje med, hvad der kommer.  
 
Der tages forbehold for ændringer – tjek evt. på 
www.sogn.dk/Bramming 


