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Forord
Kære læser! Denne bog er skrevet i anledning af Bramming Mandskors 100
års jubilæum, og er måske mest rettet mod korets nuværende og tidligere
medlemmer, men også læsere med interesse for koret samt læsere, der er
interesseret i Bramming bys historie, idet koret har været en stor del af
byens kulturelle liv.
Som grundlag for bogen, er brugt korets ualmindelige store arkivmateriale,
samt udklip fra Jyske Vestkysten og Bramming Ugeavis samt andre ikke
mere eksisterende aviser. Den opmærksomme læser vil nok bemærke, at der
ikke er ret mange udefra kommende kommentarer fra aviser m.v., dette skal
tilskrives manglende interesse fra avisernes side efter ca. 1960, samt at der
ikke systematisk er gemt udklip. Det skal også bemærkes, når der er
avisomtale, er det som regel på korets egen foranledning. Men nævnes skal
materiale samlet af frisørmester Chr. Pultz, mangeårigt medlem, tillige
formand og arkivar.
Bogen er afsluttet omkring 1. januar 2014.
I redaktionen:
Egon Wolf samt Gerner Møller Verner, Fich Rasmussen, Leo Nissen.
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Et kor gennem 100 år
Når Bramming Mandskor den 17. sept. 2014 fejrer sit 1oo års
jubilæum, kan det se tilbage på et meget aktivt sekel.
Koret begyndte sit virke under navnet Bramming Sangforening
af 1914, efter at der har været flere tilløb undervejs, bl. andet
kunne man i det lokale ugeblad den 1. april 1897 læse, at et
lokalt kor med navnet ”Hedelærken” var etableret, men
sangforeningen nåede ikke at blive et år, før den blev opløst.
Men i 1904 startedes et kor under navnet ”Fremad” med 28
medlemmer, og i 1911 deltog et kor under navnet Bramminge
Sangforening i et stævne. Koret var opløst i 1914 hvor et nyt
kor startedes. Af medlemmerne fra det tidligere kor kan kun
registreres et enkelt medlem som genganger.
De første medlemmer af koret var: Smedemester A.M.
Sørensen (formand), Musikdirektør Niels Skads Nielsen
(dirigent) Musiker Hans Bonde, Musiker Viggo Eskesen,
Urmager og guldsmed Nicolaj Johansen, Postbud Mathias
Thomsen, Bødker Chr. Thomsen, Installatør Chr. Thorstensen,
Skomager (senere telefonmontør)Marinus Hansen, Lærer N.P.
Olsen, Jernhandler Søren Thomsen
(eneste genganger fra tidligere kor) Kontorist Markus Thomsen,
Mekaniker Thorvald Stephensen, Peder Pedersen og fra
december endvidere malermester Hans Jensen og barbermester
Chr. Pultz.
Korets første øvelokale havde man på ”Beiers Hotel”, hvor
man sang 1 gang ugentlig, sangen afsluttedes med kaffebord.
Senere flyttedes sanglokalet til Bakkevejens skole hvor man
var indtil 2008.
Der er desværre ikke noget referat fra stiftelsen samt årene
efter indtil 1918. Men i 1915 vedtog man på generalforsamling
et sæt love for foreningen. Af lovene fremgår det bl. a., ”at
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komme for sent til en øveaften koster 10 øre i mulkt (bøde)
udeblivelse uden lovlig grund koster 50 øre samt ikke at
komme til en koncert koster 1 kr”.
At synge i mandskor er dejligt, men nogen at synge for er
endnu bedre, så allerede den 7. jan. 1915 vovede man at
afholde den første koncert på Kikkenborg med deltagelse af
både orkester og oplæser. At koret allerede da havde en høj
standard fremgår af programmet, idet de valgte numre er af
rimelig stor sværhedsgrad, med numre af bl.a. Gade, Aakjær,
Hartmann og Winter.
Den 23. januar og 5. februar 1916 afholdt man igen koncert,
hhv. i Sejstrup Forsamlingshus og på Hotel Kikkenborg. Igen
en blandet koncert med sang og musik, endda et 12 mands stort
orkester.
Af avisreferatet fra næste dag i Venstrebladet fremgik
at ”Arrangementet var nydeligt, og de forskellige numres
udførelse bar vidne om, at sang- og tonekunst har glædelig
fremgang i vor by”!
Desuden havde koncerten været talrigt besøgt.
Den 17. juli 1916 havde man den første i rækken af mange
udflugter, idet man på denne dag mødtes på skolen med cykel
og derfra kørtes til Korskroen. Ankommet til Korskroen
kvægede sangerne de tørstige ganer og sang en del sange.
Hestehandler Møller, der havde fødselsdag samme dag,
inviterede sangerne med fruer ind på kroen til kaffe med
cognac og cigarer og senere en svingom.
Det blev efter alt at dømme en vellykket udflugt, da der
undervejs hjem måtte holdes flere pauser på grøftekanten. 4.
juni året efter gentoges succesen med endnu en udflugt samme
steds hen.
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Forløber for koret taget i 1911
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Som anført er der ikke ført protokol fra stiftelsen indtil
generalforsamlingen 21. sept. 1918, dog vides det, at
A.M.Sørensen fungerede som formand og genvalgtes indtil
1919 hvor Postbud Thomsen blev valgt. Denne afløstes 21.
sept. 1920 af lærer K. Grosen . Af referatet fra 1918 fremgår, at
der førtes en heftig debat om det betimelige i, at nogle af
brødrene gik ud for at tatte ål i stedet for at synge, og det endte
med en alvorlig påmindelse til 2 af sangerne om ”at lade være
med dens slags kunster i fremtiden”

Festaften i Palmehaven i 1917

I juli 1919 mistede koret sin første dirigent N. Skads Nielsen,
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idet denne med sit orkester tog på turne i Sverige. Til alt held
fik koret i september fat i skoleinspektør J. Larsen Pedersen der
samtidig med var dirigent for Gørding Sangkor.
Om sommeren foretog koret en udflugt til Sig og Nørreholm
skov. Takket være en sangerbror Søren Jensen, der havde været
tjener på slottet, fik man tilladelse til at bese omgivelserne.
I 1919 foretog koret sin første uniformering, idet man
anskaffede sig hvide sanger huer med påsat grønt bånd,
kokarde og sanglyre.
Allerede fra begyndelsen lagde koret ud med mange koncerter
og stor lødighed i programmet - som regel med en blanding af
orkester og solister. Koncerterne var næsten altid med store
publikumstal, som vidnede om en stor opbakning fra det
omliggende samfund.
Aviserne var gode til at give fine anmeldelser bl. a. Vestkysten
d. 5. april 1921 hvor de skriver!
Det var afgjort en fornøjelse at overvære Bramminge
Sangforenings Koncert 2. Paaskedag. Den bar betydelig
Vidnesbyrd om, at der i vinterens Løb har været udfoldet et
energisk og målbevist Arbejde af Koret, der raader over mange
gode stemmer, og dets flinke dirigent, Hr. lærer LarsenPetersen.
Aftenens store hovednummer var Lange-Müllers ”Niels
Ebbesen”. Som de fleste af Lange-Müllers Korværker stiller
det store krav til Retning af Intonation, men det maa siges at
Koret klarede denne opgave overraskende godt. Der var en
virkelig Indsats i det arbejde som må respekteres.
A Capella Sangene gik flinkt og var smukt afstemte. Det
udmærkede program der beherskedes af Navne som Heise,
Gade (Nordens Folkeånd) og Lange-Müller viser, at der hos
Dirigent og Kor er enighed om kun at fremføre ting, som har
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virkelig værdi, og Bramminge By kan glæde sig ved, at der på
det musikalske område er god gang i arbejdet.
Aftenens fejrede Solist var Hr. Koncertsanger Thøger
Rasmussen, der dygtigt og overlegent udførte Solopartierne
i ”Niels Ebbesen” og desuden sang en afdeling romancer. Det
er en glæde at høre denne sympatiske Sangers bløde stemme og
hans lødige romanceforedrag. Størst indtryk gjorde måske hans
fremførelse af Heises vemodige ”Faawal, Mari`” som var en
nydelse af rang.
Sidst men ikke mindst. Vil vi nævne Hr. Lærer Ejnar Jacobsen,
der dygtigt udførte Klaverpartierne i ”Niels Ebbesen” og
Nordens Folkeånd, og desuden havde en lille Soloafdeling.
Hans betydelige musikalske Sans kom godt frem for Eksempel i
Chopins Vals i E- Moll. At han også er begavet med en
tiltalende Komponistaare, derom vidnede en lille Romance af
ham, som Hr. Thøger Rasmussen sang udenfor programmet,
I 1921 vedtoges at optage passive medlemmer i foreningen,
dog uden stemmeret. Samme år vedtoges at indlede et
samarbejde med Gørding Sangforening. Et naturligt valg, idet
korets dirigent J. Larsen Pedersen ligeledes var dirigent for
Gørdingkoret. De to kor assisterede hinanden ved større
koncerter. Den første fælleskoncert afholdtes i Bramming på
Hotel Kikkenborg den 27. novb. og på Gørding Afholdshotel
den 28. novb. På generalforsamlingen samme år valgtes
malermester Hans Jensen til formand.
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Korets deltagelse i korstævne Ribe 11. juni 1922
Den 11. juni 1922 indviede koret sin første fane holdt i samme
grønne farve som på huerne. Fanen blev indviet ved en lille
højtidelighed hos frisør Pultz. Smedemester A.M. Sørensen
slog det første søm i og holdt en tale for foreningen, lærer N.P.
Olesen det andet søm og talte for Konge og fædreland, frisør
Pultz det tredje søm og talte for banneret, derefter sang
man ”Fanevagt”. Herefter gik turen til et sangstævne i Ribe.
Fanen er udført af korets egne medlemmer samt fruer, idet
malermester Hans Jensen har malet foreningens årstal og et par
egeblade samt lyre i guld. A.M. Sørensen samt installatør Chr.
Thorstensen har forarbejdet lyre og beslag. Drejer N.A.
Jørgensen har skænket stængerne, medlemmerne har skænket
stof og snore indkøbt hos købmand Åge Elsbo (til indkøbspris)
og fru frisør Pultz samt fru postbud Thomsen har syet den.
Samme år den 13. dec. afholdtes den første julekoncert i Sct.
Ansgar Kirke, en tradition der stadig holdes i hævd. I de
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første år var der indsamling til fattiges jul, indsamlingen er dog
for længst ophørt.

I alle årene forgik der en livlig koncertaktivitet, og koret gjorde
sig positivt bemærket. Således tilegnede komponisten Oluf
Ring, Ribe den 29. juli 1923 sangen ”Spillemændene” med
tekst af Harald Bergsted, (se side 15) til Bramminge og
Gørding Sangforeninger.
Samme år i forbindelse med et arrangement i forsamlingshuset,
udførte maler Niels Johansen en række karikaturtegninger af
nogle af korets medlemmer. Tegningerne findes endnu i korets
arkiv.
I februar 1924 afholdtes i forsamlingshuset foreningens 10 års
stiftelsesfest med deltagelse af Gørding Sangforening, der var
indbudt. I forbindelse med jubilæet havde nogle vittige
medlemmer lavet en festlig avis (se side 12)
En sammenslutning af mandskor stiftedes i 1924 under
navnet ”De syd- og vestjydske Mandskor” Foreningen vedtog
deltagelse i sammenslutningen på generalforsamlingen den 9.
sept. 1924
12

DSVM stiftedes på foranledning af bankdirektør Juhl
Christensen, Varde og omfattede kor fra bl.a. Gørding, Jerne,
Ribe, Ringkøbing, Tønder, Varde og Bramming. Korene
omfattede indtil 1957, hvor interessen for at synge i kor dalede,
over 400 medlemmer. I dag er der omkring 200. I 1930 blev
korene tilsluttet organisationen Dansk Sangerforbund.
På samme generalforsamling vedtoges, en fast pris for
deltagelse i koncerter og underholdning med en takst på kr. 50,samt befordring på egen kost eller kr. 35,- samt befordring og
kost.
Det bemærkes at årskontingentet sattes til kr. 2,50 kr.

På næste side kan ses forsiden til korets 10 års jubilæumsavis
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Som i tidligere år, udøvedes der en livlig koncertaktivitet, der
samlede mange tilhørere. Aviserne var flittige til at omtale
koncerterne både før og efter. I Sydvestjyllands Venstreblad
kunne man den 4. dec. 1924 læse følgende foromtale af en
koncert:
Koncerten på søndag. Bramminge-Gørding Sangforening
under lærer Larsen Pedersens Ledelse lader som bekendtgjort
afholde Koncert på Kikkenborg Søndag den 7.ds. kl. 7½. Jeg
vil meget anbefale Folk ikke at overse denne Bekendtgørelse.
Sangforeningens Ry er nu en gang fastslået, og vil man unde
sig selv en æstetisk nydelse, forsømmer man ikke at møde, hver
gang den kalder. Hvis Programmet bliver tilsvarende det man
bød på i Gørding den 20.de f.m., bliver det noget smukt og godt,
endog med to meget store Numre. Et 8 mands stort orkester
under Musikdirektør Thomsens ledelse vil denne gang
medvirke baade i de store kor og med selvstændige
musikstykker. Når Sangforeningen ikke så sjældent bliver bedt
ud i Oplandet for at glæde Folk med sin gode Sang, må det i
dets Hjemby ikke skorte på Tilslutning, idet man med Tak
påskønner den gode Skik, at vi hver Sommer får en Frikoncert i
Anlægget. Sørg derfor for at løse Billet i Tide , enten hos
Barber Pultz eller hos Maler Jensen.
Den 5. novb. forelå en skrivelse fra politimesteren om tilladelse
til at afholde koncert, men dog ikke bal, grundet at der stadig
forekommer mund- og klovsyge, men som anført dog ikke hos
medlemmerne.
Aktiviteterne i 1925 var mange, idet koret deltog i ikke mindre
end 13 koncerter, her skal nævnes det første stævne i DSVM
regi, idet koret deltog i stævnet i Varde i dagene 5. til 6. juli.
Stævnet havde en formidabel størrelse med 200 sangere og
4500 tilhørere. Det skal bemærkes, at der var indsat ekstra tog
fra Nørre Nebel, Skjern og Grindsted, noget imponerende set
med nutidens øjne.
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Stævne i Varde under DSVM 5. juni 1925
I maj samme år registreredes det første af en række baller for
passive medlemmer, en tradition der holdt ved indtil de blev
stoppet af politimesteren. Ballerne blev til en god indtægt for
foreningen, mere herom senere.
I august foretog man en af foreningens årlige udflugter til
Endrupholm sammen med Gørding sangforening. Om turen
berettes der, at der ikke var så god tilslutning som sidste
år, ”Spritsmugleren” fra sidste år var forhindret i at deltage idet
han havde fået en dårlig (hva ba) tå, men så kom smeden
(A.M.Sørensen) i ”Hysiolosion” og førte an, og flere af de
letbenede sangere kunne snart finde den rigtige bølgelængde, i
denne stemning havnede man snart nede ved Møllekroen, hvor
der efter at den værste tørst var stillet blev leget i den grønne
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eng. Efter legen gik selskabet i gang med de medbragte
kaffekurve og ”hysolisionssmeden” holdt en opmuntringstale
og opfordrede de deltagende brødre til, ligesom ham, at købe
en øl og en dram og så op med humøret.
På generalforsamlingen samme år, afholdt hos Beier for første
gang, genvalgtes bestyrelsen, men af emnerne kan læses, at det
vedtagne forslag om faste priser på underholdning ændredes.
Til revisorerne bevilgedes 27 øre til brændevin medens
kassereren selv måtte afholde udgifterne til kaffe. I september
samme år fik foreningen sine første trykte love.
I 1926 begyndtes arrangementerne allerede den 10. jan. og igen
den 26. men et arrangement den 17. februar vil man i
jubilæumsåret nok synes var kuriøst som det kan læses
af ”Vestkystens” foromtale den 13. febr.
I Høm Forsamlingshus bliver der, som det kan ses af omst.
Annonce, en Underholdningsaften i Foredragsforeningen.
Denne Aften vil sikkert trække mange Mennesker – fuldt Hus
som det altid plejer at være når Foreningen har noget.
Rigtignok bliver Underholdningen af en lidt anden Art end
sædvanlig, idet der denne Aften bydes på en god Sangkoncert
af Bramminge Sangforening. Sangerne fra Bramminge er så
godt kendte og omtalt for deres Præstationer omkring i
forskellige Foreninger, at al Omtale er unødvendig. Kun dette
at det bliver et 17 mands Kor, der synger.
Desuden bliver der noget saa aktuelt som Radiokoncert. Det er
overmontør Jensen, Ribe der har lovet at underholde med
Radio. Radiokoncerter er endnu ikke så kendt her i Høm, men
alle som har lyst at høre, faar her lejlighed til det. Der hørtes
underholdning fra både danske og udenlandske stationer, og det
skal bemærkes, at der endnu ikke var borgere i Høm der havde
noget så nyt som en radio.
På generalforsamlingen ville formanden Hans Jensen ikke
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fortsætte, i stedet valgtes den tidligere formand smedemester
A.M .Sørensen, denne afgik dog året efter og nyvalgt blev
Frisørmester Chr. Pultz. 1928 blev tilsyneladende et turbolent
år, med udmeldelser og eksklusioner. Af protokollen fremgår
ikke direkte hvori problemet lå, men med ordinær
generalforsamling 10 sept. og ekstraordinært møde onsdag den
19. sept. hvor Barbermester Pultz nedlægger sit formandshverv
og nyvalg af postbud Mathias Thomsen samt tidligere formand
A.M. Sørensen`s ekskludering og andre 3 medlemmers
udmeldelse. I årets løb deltog koret udover andre
arrangementer i et større korstævne i Haderslev om det var
under Dansk Sangerforbund eller DSVM fremgår ikke.
I året efter var der udover normale aktiviteter ikke noget, men i
i juli 1930 foretog koret en udflugt til Sønderborg for at deltage
i et tilbagevendende arrangement under DSVM. En længere
udflugt efter den tids målestok som foregik med bus. Undervejs
blev der holdt flere pauser og frokosten blev indtaget på
Knivsbjerg (det tysksindede mindretals samlingssted)
Frokosten indtoges sammen med diverse snapse og øl. Efter
modtagelsen og diverse småbesøg på bæverdinger samledes
korene til øvelse på Statsskolen under ledelse af overdirigenten
(Larsen Petersen)
Efter øvningen var der en mindre koncert i kirken, iflg.
referenten ikke helt på højde med hvad der normalt kunne
forventes. Kl. 16.30 gik man i procession gennem byen til
Statsskolens gård hvor der afholdtes en større koncert under
ledsagelse af byens militærorkester. Selve koncerten havde
samlet 7-8oo tilskuere på pladsen bag Statsskolen. Pladsen var
ypperligt egnet til den form for friluftskoncerter, og var iflg.
overdirigent Larsen Petersen en af de bedste koncerter, der
endnu havde været afholdt. Stævnet sluttede med middag på
Sønderborghus. Det bemærkes, at stævnet havde ca. 300
deltagere. Ved 24- tiden gik turen hjemad, man nåede hjem ved
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03- tiden, men som bemærkes ikke uden først at være kørt
forkert, men dagen havde dog været en succes sanglig set. På
generalforsamlingen den 22. sept. samme år drøftedes
indmeldelse i Dansk Sanger Forbund, spørgsmålet blev henlagt,
til man havde hørt Gørding Sangforenings mening, Det
fremgår ikke af protokollen, men det vides, at koret blev
medlem af DSF.
Dog skal korets efterårskoncert den 16. novb. 1930 nævnes.
Koncerten afholdtes på Hotel Kikkenborg med udsolgt hus
under ledsagelse af P.M. Lomholdts orkester samt Gørding
Sangforening og skuespiller Niels Johnsen. Det specielle var, at
koret uropførte et korværk ”Kongestene” af en ung komponist
Ejnar Jacobsen, opvokset i Ribe og læreruddannet fra Ribe
Seminarium og nu bosiddende i København hvor han i
perioden 1930 til 1960 var en vigtig del af det
musikpædagogiske miljø. Værket havde krævet et stort
forarbejde for koret og dirigenten, og denne havde draget et
lettelsens suk og tørret sveden af panden da opførelsen var
overstået.
Komponistens fader og 2 brødre fra Ribe havde overværet
uropførelsen, og overrakte en buket blomster til dirigenten efter
opførelsen.
Året 1931 var som sanger et helt traditionelt år med afholdelse
af fælleskoncerter med Gørding Sangkor
forår såvel som efterår samt den traditionelle julekoncert i
Ansgar Kirke, samt deltagelse i DSVM korstævne i Fredericia
5 juli 1931. Forårskoncerten faldt på grund af vejret ikke alt for
godt ud, medens efterårskoncerten havde trukket fuldt hus og
Avisen Sydvestjylland skriver i sin anmeldelse af koncerten
følgende om korene:
Bramming og Gørding Sangforeninger har fælles Dirigent –
lærer Larsen Petersen fra Gørding. Han har gennem Aarene
drevet disse oprindelige små Kor op til et Mønsterkor med ca.
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50 Sangere, og uden at fornærme Sangerne, tør det vist siges,
at det er ham, der har lært alle disse Sangere at synge, lært
dem at elske og respektere Sangen. Han har lært både sine
Sangere og Publikum, at der ligger et alvorsarbejde bag ved
Korsangen.
På generalforsamlingen den 16. sept. genvalgtes bestyrelsen,
dog ikke uden sværdslag, idet de herrer Pultz og Manich bad
sig så jammerligt fritaget for genvalg. Da der ikke var noget i
lovene om, at man kunne afslå valg, blev de ved skriftlig
afstemning genvalgt. Kontingentet for dette år hævedes fra 75
øre til 1 kr. pr. md. og kr. 2,50 årligt for passive medlemmer.
Foreningen havde dette år 284 passive medlemmer.
Udflugten dette år gik til Fanø, hvor man besøgte Sønderho og
fuglekøjerne. Hjemturen forløb for enkeltes vedkommende
med søsyge og dennes ubehageligheder.
Til Generalforsamlingen var der genvalg til bestyrelsen.
Julekoncerten dette år indbragte 164 kr. til uddeling til
trængende.
Under sangøvelsen den 28. dec. kom debatten op omkring
mødepligten til koncerter. Grunden var, at der var en del, der
havde ”pjækket”. Bølgerne gik højt på mødet, måske lidt for
højt for enkelte. Under debatten rettede Larsen-Pedersen en
forespørgsel om at afholde kirkekoncert i Ribe Domkirke til
næste efterår, under samme forespørgsel meddelte han, at han
af hensyn til foreningens slunkne kasse ville nedsætte sit
honorar til kr. 4 pr. gang. Det vedtoges at arbejde videre med
sagen.
Årets forårskoncert 28. marts 32 var en skuffelse med hensyn
til publikumstal, idet ikke mange var mødt op, med underskud
til følge selv om både hotel Kikkeborg og politibetjenten gav
ekstra rabat, men sangligt var det vellykket som sædvanligt.
3-4 juli deltog koret i DSVM´s kor stævne i Varde. Stævnet
fandt sted i et ualmindeligt godt vejr, og fik dermed mange
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tilhørere. Til koncerten i Arnbjerg parken om eftermiddagen
var der ca. 2ooo tilhørere. Stævnet sluttede med fest i Arnbjerg
hallen og festfyrværkeri kl. 24, og som referenten skriver, gav
det for en gangs skyld overskud.
På generalforsamlingen den 16. sept. afløste Chr. Pultz den
tidligere formand M. Thomsen. At tiderne var vanskelige (vi er
i 30ernes krisetider) ses af, at kontingentrestancer blev
debatteret på generalforsamlingen.
Årets julekoncert i Ansgar Kirke havde samlet ca. 300 tilhørere,
der oplevede en smuk koncert.
Derudover havde året budt på koncerter i Agerbæk, Grindsted,
Askov samt julekoncert i Holsted.
I forbindelse med efterårskoncerten udarbejdes en festavis som
gentagelse af avisen fra 10 års jubilæet.
Den sædvanlige forårskoncert blev i 1933 afløst af en
friluftskoncert den 26. maj i Bramming Lystanlæg, efter
deltagelse i DSVM´s sommerudflugt til Skibelund med koncert
og fællesspisning samt efterfølgende dans var den store
oplevelse korets deltagelse i en radiotransmission den 6. juli
fra
Hotel
Kikkenborg´s
have,
herom
skriver
Dagbladet ”Vestkysten” den 10. juli: under overskriften ”En
glimrende Sangunderholdning”
Så sang Gørding-Bramming Sangkor. Her i Vestjylland har vi
ofte Lejlighed til at glædes over denne Sangforening, der under
Lærer Larsen Pedersens Ledelse hæver sig betydeligt over,
hvad der i Sangkor i almindelighed kan præsteres. Nu fik også
landets Lyttere lejlighed til at høre dette glimrende Kor.
Først sang Koret den smukke Hymne til Danmark: ”Vort Hjem
du danske Jord”, og derefter ”Der er så travlt i Skoven”.
For elskere af Korsang var det en nydelse at høre Koret synge
disse to Sange. Det bliver sikkert ikke sidste gang, hr. Larsen
Pedersen dirigerer sine dygtige Sangere foran Mikrofonen.
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Året 1934 havde mange arrangementer bl.a. deltog koret den 1.
juli i kor stævnet i Esbjerg i regi af DSVM. Stævnet havde
mange kor deltagere, men desværre svigtede publikum til de 2
afholdte koncerter, så stævnet gav underskud. Året var
ligeledes et rundt år idet koret havde eksisteret i 20 år, Man
opgjorde antallet af koncertaktiviteter som koret havde deltaget
i til 13 i alt i de forgangne år.
Jubilæet som sådan blev der ikke gjort noget ved. På
generalforsamlingen dette år havde man den første drøftelse
angående kor stævnet, som koret skulle være vært for i 1938.
Ligeledes vedtoges at man skulle ansøge om tilladelse til at
afholde offentlig bal efter 2 års pause.
I forbindelse med ansøgningen kom man i konflikt med
politimesteren, idet denne fastholdt, at arrangementet var
offentlig, grundet at foreningen ikke havde opkrævet
kontingent hos passive medlemmer og det endte med, at bøger
og love konfiskeredes af politiet. Sagen endte med at koret fik
lavet nye love, der godkendtes på en ekstraordinær
generalforsamling den 28. novb.1934. I lovene blev fastsat et
kontingent på 1 kr. årligt for passive medlemmer. Sagen førte i
øvrigt til, at en planlagt koncert den 11. novb. måtte aflyses.

Onsdag den 3. marts 1935 afholdtes ekstraordinær
generalforsamling med følgende dagsorden
1.
foreningens økonomiske forhold
2.
foreningens bestående eller ophør.
Årsagen var medlemmernes store fravær idet der til tider kun
var 6-7 sangere tilstede.
Mødet sluttede med en vedtagelse om at fortsætte.
Året efter blev der afholdt såvel ordinær generalforsamling
samt ekstraordinær grundet at en suppleant til bestyrelsen ikke
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ville indtræde, og der derfor måtte nyt valg til.
Man valgte ligeledes dette år, ikke at afholde egne koncerter,
men deltog dog i flere andre arrangementer samt den
sædvanlige julekoncert, der med fuldt hus gav et pænt
overskud til uddeling blandt sognets nødlidende.
Årene 1936-38
Denne periode blev præget af, at Bramming Mandskor skulle
være ansvarlig for afholdelse af DSVM`s kor stævne i 1938. På
generalforsamlingen i 1936, blev der dog sat spørgsmålstegn
ved, om man magtede opgaven, hvorfor der skulle rettes
henvendelse til DSVM om dette kunne ændres. Åbenbart er
dette blevet afslået, idet koret arbejde videre med sagen.
Udover normale aktiviteter i 1936 var koret sammen med
Gørding inviteret til den 1. novb. at synge i Sct. Catarinæ
kirke i forbindelse med reformationens 400 års jubilæum.
Om koncerten skriver ”Vestkysten” den 2. novb.
Hver en plads i Sct- Catarinæ Kirke besat.
Ved aftengudstjenesten i Sct. Catarinæ Kirke var hver Plads
optaget. Også denne blev en stemningsfuld stund, en Hymne til
Reformationens Betydning for dansk Kirke Liv. Kirkens
Organist Fru Lütken, spillede på Orgelet Bachs doriske Tocata,
og Koncertsanger Thøger Rasmussen sang Bachske Sange,
Pastor Nielsen prædikede, hvorefter et Strygeorkester og
Bramminge- Gørding Mandskor med Thøger Rasmussen som
Solist udførte Weises skønne Reformations-kantate.
Reformationskantaten er skrevet i 1836 af J.L.Heiberg med
musik af Weise. Efter koncerten blev korene inviteret til kaffe i
bispegården hos Biskop Westergaard.
En anden større begivenhed i dette år, var deltagelsen i Gørding
Sangforenings 25 års jubilæum den 6. nov. i Gørding
forsamlingshus for fuldt hus. I samme anledning genopførtes
Reformations-kantaten sammen med Thøger Rasmussen. Fra
formanden for Gørding sangforening Mejeribestyrer
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Rasmussen rettedes en stor tak til især dirigenten LarsenPedersen, der havde været med fra begyndelsen og her havde
udført et meget stort arbejde for koret.
Ligeledes rettedes en tak til flere af medlemmerne, der havde
været med helt fra begyndelsen.
På generalforsamlingen den 6. sept. 1937 vedtoges at nedsætte
et arbejdsudvalg bestående at bestyrelserne for Gørding og
Bramming Mandskor til at arrangere det store sangerstævne i
Bramming i 1938.
Det var første gang stævnet afholdtes i Bramming, så der
forestod et større arbejde, idet der ville komme flere hundrede
sangere fra Ringkøbing i nord og Fredericia i øst og sydpå.
Om sangerstævnet berettede protokollen i 1938 følgende
Sangerstævnet i Bramming
DSVM afholdt i år sangerstævnet i Ribe og Bramming. Det var
et stort og fyldigt program, der blev budt på. Allerede om
morgenen kl. 7.00 begyndte et 12 mands orkester under
ledelse af Skads Nielsen (korets første dirigent) med reveille i
Gørding og derefter i Bramming. Orkesteret marcherede
gennem byens gader og spillede bl.a. ”Riberhusmarchen” i
følgeskab med de mest morgenduelige sangere. Udenfor
programmet blev der endda tid til at glæde beboerne på
alderdomshjemmet med nogle numre.
Fra kl. 11-12 var der generalprøve i skolens gymnastiksal.
Efter prøven tog sangerne med damer med ekstratog til Ribe,
hvor der var koncert i Sct. Catarinæ kirke.
Fru Lytken (kirkens organist) indledte med et stykke af Händel.,
derefter sang korene 2 salmer ”Giv mig gud en salmetunge og
Hører til i høje himle”. Til sidst i denne afdeling sang
koncertsanger
Thøger
Rasmussen
2
sange
af
Beethoven ”Lovsang og Bitten”.
I anden afdeling, der transmitteredes i radioen , sang korene
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igen to salmer ”Zions vægter” og ”Christ stod op af døde”.
Derefter sang Thøger Rasmussen 3 sange med melodier og
tekst af Karl Nielsen, Aagaard og Ring. Sidste afdeling på
programmet var Niels V. Gades ”Viborg Domkirke” for kor og
orkester.
Efter tilbagekomsten til Bramming kl. 17 var der fælles
spisning på Hotel Kikkenborg for sangerne med damer. Der
blev holdt en mængde taler, og et par til anledningen forfattede
sange gjorde fortjent lykke. Efter spisningen var der optog
gennem byens gader med afslutning i Lystanlægget med en
friluftskoncert.
Orkesteret indledte koncerten med ”Jubilæumsmarch” af
N.F.Højer. Derefter sang korene ”I Danmark er jeg født”,” Der
dukker af Disen” ”Hvor smiler fager” og til slut i
afdelingen ”Sangerstemning”.
Koncertsanger Thøger Rasmussen sang 3 sange i første
afdeling og 2 i sidste. Kor og orkester sluttede med: ”Kor af
Presiosa”, ”Gudenaavals” og ”Sangernes Festmarch”
Derefter sluttede friluftskoncerten. Den havde været mere
vellykket hvis det ikke havde været så koldt, samt hvis den
kunne have været afholdt på et tidligere tidspunkt.

DSVM stævne i
Bramming
i
1938
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ÅRENE 1939-1945
1939 var et jubilæumsår, men på grund af situationen i
Europa vedtog man efter afstemning blandt medlemmerne ikke
at afholde noget større arrangement, men dog markere dagen
ved et mindre arrangement med damer og enkelte indbudte
gæster. Festen afholdtes den 14. nov. Og indbudt var korets
dirigent hr. Larsen Pedersen, korets første dirigent
musikdirektør N. Skads Nielsen, bestyrelsen for DSVM samt
bødker Chr. Thomsen, smed A.M. Sørensen og malermester
Hans Jensen, der alle havde været en god støtte for koret,
selvom de var udmeldt. Desuden var inviteret koret fra Gørding
med Damer. Af nuværende medlemmer har kun 2 været med i
alle årene, nemlig Marius Hansen og Mathias Thomsen.
Frisørmester Pulz manglede kun 4 mdr.
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I forbindelse med jubilæet vedtoges at indstifte et hæderstegn
til medlemmer som havde været med i 25 år. Hæderstegnet
skulle være en sølvplade med påsat guldlyre og med navn og
årstal på bagsiden.
Aftenen indledtes med nogle sange hvorefter man gik over til
et festligt kaffebord.

Et besøg på Tuborg i 1939

At der var mørke skyer over Europa, ses bl.a. af, at der på
foranledning af DSF indsamledes penge til det hårdt trængte
Finland, der var i krig med Rusland. Der var opfordret til at
give 1 kr. pr. medlem, måske ikke noget stort beløb set med
nutidens øjne, men dog et pænt beløb dengang. Der afsendtes i
alt 16 kr. fra foreningen.
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I januar 1940 fik landet rigtig vinteren at føle, vejret fik korene
til at aflyse flere øveaftener, og et forsøg på at arrangere
koncerter i både Gørding og Bramming i marts måned måtte
aflyses, da det på grund af lov af 8. februar blev forbudt
restaurationerne at holde åbent længere end til kl. 23.
Den 8. april deltog koret i en Finlandsaften arrangeret af
forskellige foreninger i fællesskab. Aftenen indeholdt en tale
af forstander Stærmose, Støvring, der talte om en rejse i
Finland i januar md. samt om de 900 frivillige danskere, der
deltog i krigen. Resten af aftenen var der forskellige former for
underholdning samt lotteri.
Desværre var der kun ca. 1oo deltagere i aftenen.
Krigen var afsluttet den 13. marts 1940 så indsamlingen skulle
bruges til genopbygningen.
Den 9.april besattes Danmark af Tyskerne, og dette fik straks
indflydelse på korets arbejde, idet det var forbudt at forsamles.
Således kunne der ikke afholdes sangøvelser. I perioden 9. april
til 21. maj var øvelserne indstillet. Senere fandtes en anden
løsning. Fra DSF forelå opfordring til, at man afholdt
”Sangens Dag” den 2. juni, hvorefter det, efter godkendt
ansøgning til Politimesteren om tilladelse, blev vedtaget at
afholde denne dag i Bramming Lystanlæg med efterfølgende
bal på Hotel Kikkenborg, alt i samarbejde med Gørding
Sangforening.
Dagen startede med at koret cyklede til Gørding og sang i
haven ved Alderdomshjemmet.
Koncerten i Lystanlægget havde samlet et stort publikum.
Et 5 mands orkester spillede til indledning hvorefter korets
formand bød velkommen og holdt en tale for sangen. Dagen
sluttede med bal på Hotel Kikkenborg,
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På en sangaften 21. august, aftaltes at forsøge at holde en
folkesangfest i Bramming, Efter en henvendelse til
Borgerforeningen blev det vedtaget at henvende sig til
sognerådet, husmandsforeningen og landboforeningen for i
fællesskab at holde sangfesten.
Mødet afholdtes allerede den 26. aug. Og kommunen gav
musik og sanghæfter. Dagen vedtoges til afholdelse allerede
den 1. sept. 1940 i Lystanlægget. Et imponerende tempo for et
arrangement.
Trods besættelsen forsøgtes at føre et normalt foreningsliv, så
den 3. okt. s.å. ansøgtes politiet om tilladelse til at holde
koncert og bal. Efter given tilladelse afholdtes koncerten den
20. samme md. Musikken leveredes af musikdirektør Skads
Nielsens 8 mands orkester,
Prisen for orkesteret var aftalt til kr. 182,oo for hele aftenen.
Der blev i forbindelse med koncerten tegnet 283 passive
medlemmer og arrangementet gav et overskud på kr. 203 kr. ganske imponerende. Når der ses på programvalg, er det
tydeligt at det nationale spiller en stor rolle.
2o februar 1941 deltog koret igen i en Alsangaften på Hotel
Kikkenborg . Om stævnet skriver ”Vestkysten” den 22. februar
en længere anmeldelse, hvoraf et afsnit lyder:
En smuk national Sammenkomst.
Alsang-aftenen på Hotel ”Kikkenborg” havde samlet en god
Tilslutning, godt 200 Deltagere, og det blev en smuk
Nationalaften med god dansk Tale og afsyngelse af vore
smukke danske Sange.
Om forårskoncerten den 16. marts skriver ”Sydvestjylland”
bl.a.
Man har gang på gang opdaget, at det Arbejde der gøres
indenfor Foreningen, ikke er det rene legeværk – men virkelig
arbejde, der giver udslag i den ene koncert, mere vellykket end
den anden.
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Udklip fra ”Vestkysten”
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Den 20. nov. afholdes igen koncert på ”Hotel Kikkenborg”
I forbindelse med koncerten anmodes publikum i en annonce
om at møde præcist, et for tiden generelt problem, idet mange
af tilhørerne er landmænd, der først skal have malket dyrene
m.v.. Koncerten var godt besøgt med ca. 200 tilhørere. Der
afsluttedes med at synge nationalsangen stående, et udtryk for
tiden man levede i.
Året efter er ligeledes præget af flere arrangementer
med ”Alsang”.
Allerede den 21. feb. deltager koret i et arrangement på ”Hotel
Kikkenborg” i samarbejde med flere foreninger samt den 15.
juni hvor der i forbindelse med DSVM`S fællesstævne i Varde
arrangeres ”Alsang”, hver gang med store deltagerantal.
Den 20. april 1942 kan man i ”Ribe Stifts-Tidende” læse det
for tiden lidt usædvanlige at publikum svigtede ved koncerten
dagen i forvejen. Det skyldtes dog det gode vejr. Ligeledes
bemærkes at publikum igen kommer for sent. Et andet
problem som jubilæumsårets dirigent, nok vil nikke
genkendende til, er at sangerne er bundet af deres teksthæfter –
hvilket giver sangene et famlende udtryk (som avisen skriver
det)
I maj samme år aflægger DR`s musikchef Peter Gram et besøg
i det vestjyske i forbindelse med en radiooptagelse. Der har fra
flere kors side været rettet henvendelse til radioen om en
udsendelse af korsang. Prøverne falder godt ud og som Peter
Gram bemærker, er det ikke Gørding-Bramming korets skyld
hvis det ikke bliver til noget.
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Billede fra DSF stævne i Odense
Den 24. august blev ideen til noget, idet der var optagelse
på ”Hotel Kikkenborg” med direkte udsendelse i radioen. Efter
Bramming tog man til Esbjerg og Skjern for optagelse. Men
som aviserne skriver, stod Gørding-Bramming koret for den
bedste del af koncerten, og fra flere steder i landet kom der
lykønskninger til koret for den fine udførelse.
Koret sang følgende værker:
Gebauer; ”Solen synker nok så smukt”, K. Steensen;” Spil
Spillemand spil” Samt H. Simonsen; ”Jyden han er stærk og
sej”.
At koret havde både vilje og evne til større arrangementer viser
en koncert med ”Sønderborg Regimentsorkester” den 7 okt.
1942.
Orkesteret havde en besætning på 17 mand, der blev
indkvarteret hos korets medlemmer. Efter koncerten spillede
orkesteret til ballet.
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I annonceringen ses et for tiden nok stort problem, idet det
henstilles til publikum at møde præcist.
Prisen for orkesteret vil nok forbavse de fleste, idet der aftaltes
en pris på kr. 425,- for koncerten og kr. 175,- for det
efterfølgende bal heri medregnet transport, der foregik med tog.
Dagen forinden havde koret, som noget ny arrangeret et gåseog andespil på ”Kikkenborg”. Der bortspilledes 12 gæs og 6
flæskestege samt afholdtes ”Amerikansk lotteri”. Dette
arrangementet var godt besøgt og gav et pænt overskud.
Krigen begyndte at få indflydelse på korets arbejde, idet en
planlagt koncert i februar 1943 måtte aflyses på grund af at
tyskerne havde okkuperet ”Hotel Kikkenborg” og senere i
samme måned gik det ud over skolen, således at sangøvelserne
måtte flyttes. Øvelserne flyttedes midlertidig til Chr. Pultz
barbersalon, men senere lykkedes det at finde et lagerlokale,
der var velegnet, hos Enkefru Klingenberg, Storegade.
Det lykkedes dog at gennemføre en koncert, der blev flyttet til
Hotel ”Sommerlyst”, foruden den sædvanlige julekoncert i Sct.
Ansgar Kirke. Dog havde man også den 29. juni arrangeret en
åben koncert i ”Lystanlægget” med indlagte fællessange fra
Konge-sangbogen.
Den 29. august erklærede tyskerne undtagelsestilstand, hvilket
medførte at alle møder var forbudt. Koret rettede 2 gange
henvendelse til den tyske værnemagt om tilladelse til at afholde
øve aftener, men fik begge gange afslag, med begrundelsen at
kulturelle møder var forbudt. Undtagelses forbuddet blev dog
ophævet den 6. oktober, og der blev igen rettet henvendelse til
politimesteren om tilladelse til at have sangundervisning.
Tilladelsen kom den 9. okt. Og allerede den l3. s.m. gik man i
gang med at dyrke sangen på ny. Undtagelsestilstanden
medførte ligeledes, at foreningens generalforsamling måtte
udsættes - blev senere afholdt den 2. februar 1944.
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Folke- og Mindefest på ”Kjærgaard”
Den 20. aug. 1944 var Bramming-Gørding koret inviteret til at
synge i forbindelse med indvielsen af ”Kjærgaard”, der efter en
hidtil krank skæbne, havde henligget som delvis ruin, efter
dens seneste brug som fattiggård. Ved hjælp af midler fra
Nationalmuseet samt andre myndigheder var der fundet midler
til en genrejsning som blev fejret med en stor folkefest hvori
der deltog 1500 mennesker. Koret var kommet i fint selskab,
idet koncertsanger Aksel Schiøtz underholdt med et program af
danske sange.
30 års jubilæum
Den 14. sept. 1944 havde koret 3o års jubilæum.
På generalforsamlingen dette år vedtoges, grundet at
forholdene gjorde det umuligt, at udsætte jubilæumsfesten på
ubestemt tid.
Dog valgtes det at indstille J.P. Berthelsen, N.P. Olesen samt
dirigenten J. Larsen Pedersen til 25 års tegnet.
Efter 5. maj 1945
Befrielsen satte gang i foreningslivet igen. Allerede 7. maj
deltog koret i et friluftsmøde arrangeret i Anlægget i
samarbejde med flere andre foreninger.
På grund af dødsfald i dirigentens familie - (dennes søn) kunne
der ikke synges flerstemmigt.
Ligeledes igen den 17. maj deltog en repræsentant fra koret i et
fællesmøde om rejsning af en mindesten for faldne
frihedskæmpere
Jubilæet blev ikke glemt, så allerede den 3. juli s.å. blev der
arrangeret en friluftskoncert i Bramminge Lystanlæg.
Koncerten begyndte med optog fra parkeringspladsen med
Viggo Eskesens 8 mands orkester i spidsen samt faner.
Skuespiller Niels Johnsen, Gørding proklamerede en
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prolog: ”Gæsterne fra sønden fra Sli” Bramminge Sangforenings virke gennem 30 år.
I samme forbindelse arrangeredes i august en privat fest for
koret med damer samt inviterede gæster fra Gørding
Sangforening.
Der blev uddelt de på generalforsamlingen vedtagne
hæderstegn, samt rettet en tak til Gørding Sangforening for 25
års samarbejde. Der blev som sædvanligt holdt en del taler og
festen sluttede med dans.

Korenes mangeårige dirigent Lærer Larsen Pedersen for fuld
kraft..
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Sangerstævne i Skjern
”De syd- og vestjydske Mandskor” afholdt allerede den 26. aug.
det første stævne efter krigen. Koret deltog, men på grund af
søndagen kunne man ikke rejse med DSB, men måtte leje
busser til transporten.
Den 18. november arrangeredes en koncert i forbindelse med
åbning af Hotel Kikkenborgs renoverede sal. Salen var blevet
ødelagt af tyskerne under besættelsen.
Årene 1946 til 1949
Når man læser i foreningens protokol for 1946, ses det at dette
år har været særdeles aktivt. Her en gennemgang af årets
aktiviteter.
24. februar: Koncert i Gørding Sangforening
2. marts: Fru Jernhandler Marta Thomsens begravelse
19. marts: Underholdning på Hotel Kikkenborg
24. marts: Foreningens første dilettantkomedie
30. marts: gentagelse fra 24. ds.
10. april: Underholdning på Hotel Sommerlyst for pensionister.
5. maj: Underholdning i forsamlingshuset i Vester Nebel.
3. juli: Koncert i Bramminge Lystanlæg
23-24 juli: Deltagelse i Dansk Sangerforbunds landsstævne i
Århus
26. september: Underholdning i Sejstrup Forsamlingshus
26. september: Koncert på ”Gredstedbro Hotel
26. oktober: Koncert i Gørding Sangforening
27. oktober: Afsløring af mindesten for faldne frihedskæmpere
9. november: Koncert på Hotel Kikkenborg
1. december: Dilettant på Kikkenborg i samarbejde med
husmoderforeningen.
8 + 9. december: gentagelse af ovenstående
Hertil 2 julekoncerter i Hunderup og Sct. Ansgar
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Alle disse aktiviteter medførte også en tilgang af nye
medlemmer, idet der ved årets start havde været 27 medlemmer
dette antal steg til 35. I Dansk Sanger Forbunds stævne i
Århus deltog 20 mand fra koret. Sangerstævnet blev en stor
oplevelse for de 1500 deltagende sangere - et i vore dage
imponerende antal.

Foto fra stævnet i Århus d. 24. juli. På billedet fra venstre:
Gårdejer Marius Hansen, Cykelhandler Svend W. Pedersen,
Lærer Aage Manich, frisørmester Chr. Pultz, mejerist Niels
Jørgensen og glarmester U. Fich Rasmussen
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Ved koncerten i Gørding den 26. okt. blev korenes fælles
dirigent Lærer Larsen Pedersen hyldet for at have dirigeret
Gørding sangerne i 35 år.

Program for
koncert
i
Gørding
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Den 5. maj 1947 medvirkede koret sammen med Gørding
Sangforening ved en mindestensafsløring for 7 allierede
flyvere i Klelund Plantage. I den anledning sang korene en
engelsk salme,
”Abide with me” på engelsk, noget for korene uvant. Salmen
havde N.M. Gerald, Esbjerg udsat for 4 stemmer. .

Udklip fra ”Vestkysten” ved afsløringen
26. juni igen et større arrangement med koncert i Lystanlægget,
optog igennem byen og efterfølgende asfaltbal foran Hotel
Kikkenborg. Til musikken havde man fået Regimentsorkesteret
fra Sønderborg til en pris der med nutidens øjne kan synes
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uhyrlig lav nemlig: 625,- kr. i civil påklædning + 50,- kr. for
uniform og kr. 66,- for optog; i alt kr. 741,-.
Om koncerten kan man i avisen ”Vestjyden” den 27. læse
følgende:
Vellykket Friluftskoncert.
Sangforeningens koncert i Lystanlægget i aftes blev en smuk
og uforglemmelig oplevelse. Så godt som hele byen var i
anlægget og overværede koncerten, og det må siges at både
sangen og musikken lød ualmindelig smukt. Bramminge
borgerne var begejstrede for den smukke oplevelse, og
størsteparten sendte sikkert en varm tak til sangforeningen
for den smukke oplevelse. Efter koncerten sattes punktum for
den smukke dag med ligeså fornøjeligt asfaltbal på
parkeringspladsen.
35 års jubilæumsåret 1949.
Som noget nyt, forespurgte dirigenten på første sangaften efter
sommerferien, om der var interesse for nodelæring. Der viste
sig at være en stor interesse for dette, og man gik straks i gang
med opgaven.
I året 1948 gik tempoet næsten uændret for sangforeningen,
dog blev forårs-koncerten ikke til noget.
Årets
dilettantforestillinger gik dog for fulde huse, både egen
opførelse den 7. til 11. marts, samt opførelsen i samarbejde
med husmoderforeningen i nov.
DSVM´s sommerudflugt gik dette år til Gram.
Arrangementet omfattede efter generalprøven et optog igennem
byen med afslutning og sang foran Gram Slot for et begejstret
publikum. Efter sangen var der spisepause til medbragte
madkurve og øl og snaps (ikke at forglemme)
Efter maden var der friluftskoncert på scenen i Gram Storskov
med deltagelse af kgl. Operasanger Aage Föns. Lidt malurt dog,
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orkesteret var ikke for godt.
Efter koncerten opførte Det kongelige Teater H.C.
Lumbyes
”Champagnegalloppen”
under
ledelse
af
komponistens barnebarn Tippe Lumbye. Aftenen sluttede med
et festfyrværkeri (blev dog affyret for tidligt, så der var ikke for
mange tilskuere)
Protokollen fastslår dog, at det har været en storslået udflugt og
foreningen gav et tilskud på kr. 15 til hver deltagende sanger.
Efterårets koncerter i Gørding som i Bramminge havde igen
deltagelse af Sønderborg regimentsmusikkorps.
Fra generalforsamlingen dette år, anførtes, at sangerne i året
havde deltaget i 20 sangerarrangementer udover øve aftener
samt andre arrangementer. Foreningen sluttede med 32 aktive
medlemmer samt 1119 passive.
11. feb. afgik et af korets medlemmer glarmester U. Fich
Rasmussen ved døden på Ribe Sygehus kun 45 år gammel.
Sangerbrødrene mødte op da kisten blev ført fra sygehuset til
kapellet samt til begravelsen hvor formanden holdt en
mindetale ved graven hvorefter koret sang ”Krist stod op af
døde”. Til slut sænkedes fanen ned over graven som en sidste
hilsen. I sin tid i koret havde Fich Ramussen været et meget
aktivt medlem, de seneste år har han altid været valgt som
ordstyrer ved generalforsamlingen. To af hans sønner
videreførte traditionen indenfor koret, den ene Jørgen er
desværre død, medens Verner stadig synger og har været med i
55 år. Han er nu udnævnt til æresmedlem i koret.
Forarbejdet til jubilæet udgjorde endnu, kun formanden Chr.
Pultz`s kladde til et jubilæumsskrift. Den 12. april blev det på
en koraften vedtaget at lade skriftet trykke. Der var indhentet
tilbud fra 2 bogtrykkere, Den lokale Poulsen, der tilbød at
trykke skriftet for en pris af kr. 685 for et sideantal på 36 – 40
medens et tilbud fra Vejen lød på kr. 500 i ubegrænset antal,
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dog excl. clicheer.
Det vedtoges at lade trykke 100 stk.
Af hensyn til jubilæumsfesten var pekanikken (vinterfesten)
blevet aflyst.
Forårets øvrige aktiviteter afvikledes som vanligt og der
gjordes forberedelse til deltagelse i
DSVM´s 25 års jubilæumsstævne i Varde
Sammenslutningen bestod i jubilæumsåret af 19 kor med i alt
400 sangere. Stævnet var fastlagt til afholdelse den19 juni.
Forinden stævnet afholdtes der en fællesprøve med Ribe
Mandskor den 14. s.m. på Hotel Kikkenborg.
I forbindelse med stævnet havde skoleinspektør N.M. Gerald
komponeret og faktor Herold Nielsen skrevet tekst til et stort
korværk , ”Danmark 1940 – 1945”, der blev uropført. Værket
var for mandskor, solo og orkester. Værket skildrer Danmark
før, under og efter besættelsen. Værket der er tilegnet DSVM
har en varighed af ca. 25 minutter, og omtaltes med stor
begejstring i alle aviser.
Koncerten der forgik i Arnbjerg Anlægget, blev delvis
transmitteret i Radioen, og havde mellem 1200 og 1500
tilhørere.
I forbindelse med jubilæet var der indstiftet et nyt ærestegn.
Dette tegn blev tildelt til følgende medlemmer af Gørding og
Bramminge Sangforeninger: Overdirigenten Larsen Pedersen,
frisørmester Chr. Pultz, og Marinus Hansen,
De første forberedelser til foreningens eget jubilæum, foregik
den 30. juni, i denne forbindelse suppleredes udvalget med
lærer Aage Manich.
Jubilæumsfesten blev fastlagt til den 17. sept., med en
festmiddag med 82 gæster, heraf flere særlig indbudte. I
forbindelse med festen udnævntes 5 af foreningens medlemmer
til æresmedlemmer. Disse var; frisørmester Chr. Pultz,
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overlærer Olesen, telefonmontør Marinus Hansen, overpostbud
Thomsen samt skoleinspektør Larsen Pedersen

Sangforeningen 1949

Festen afholdtes på Hotel Kikkenborg, der i dagens anledning
var festligt smykket med blomster. Af referatet fra festen, der
fylder 10 sider i foreningens protokol, fremgår, at et stort antal
medlemmer samt udefra kommende hjælpere er blevet hædret
for deres store arbejde for foreningen. Der bemærkes især et
stort antal talere under festmiddagen.
I forbindelse med jubilæet afholdtes i oktober 2 koncerter (se
program side 46)
Om koncerten skriver Ribe Stiftstidende den 17. okt.
Bramming Sangforenings koncert lørdag på Hotel Kikkenborg
blev på alle måder vellykket. Der var næsten fuldt hus, og de
medvirkende skilte sig fint fra deres opgaver. Måske var
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programmet lidt for omfattende, men det var godt og
afvekslende. Der indledtes med en sangafdeling af BrammingeGørding Koret under skoleinspektør Larsen Pedersen´s ledelse,
og derefter spillede Skads Nielsens Orkester tre numre, hvoraf
det sidste , Franz Lehars ”Volga-Lied”, særligt må fremhæves.
Så fulgte en solistafdeling med koncertsanger A. Graugaard,
Tønder, hvis dybe og velklingende stemme lød smukt. Bifaldet
var kraftigt, og Graugaard måtte give et ekstra nummer, en lille
sentimental engelsk sang.
Sammen med koret foredrog Graugaard ”jeg gik mig ud en
sommerdag” og ”Skuld gammel venskab rejn forgo”, og koret
sang et nyt arrangement af ”Den sømand han må lide”.
Slutnummeret Herold Nielsens og N. M. Geralds ”Danmark
1940-45”, var et pompøst og storslået værk for kor, solist og
orkester, hvor musikken dannede en flot og effektfuld baggrund
for sangen og recitationen.
Alle de medvirkende fik et stort og fortjent bifald, og efter at
formanden for Syd- og vestjydske Mandskor, cigarhandler Lind,
Esbjerg, havde rettet en speciel tak til Bramming
Sangforenings formand frisør Chr. Pulz og dirigenten for
arrangementet, lød klapsalverne igen. Derefter afsluttedes med
dans.
Den 24. okt. udnævntes korets dirigent Larsen Pedersen til
”Ridder af Dannebrog” efter indstilling fra korene.
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Koncert i Bramminge Lystanlæg
Året 1950 stod igen i jubilæumstegn, idet landssammenslutningen Dansk Sangerforbund (DSF) dette år havde
25 års jubilæum som skulle afholdes i København den 3-5 juni.
Allerede tidligt på året gik man i gang med at samle penge
sammen samt med sangøvelser.
Festkoncerten afholdtes i Odd-Fellow Palæet, hvor de Syd- og
Vestjydske Mandskor sang N.W. Gades ”Nordens Folkeånd”
under ledsagelse af et symfoniorkester på 53 mand. Korværket
fik så fin en udførelse, at overdirigenten Larsen-Pedersen fik en
rosende omtale i ”Berlingske Tiedende”. Om søndagen den 4.
juli dirigerede Larsen Pedersen de samlede kor, i Rådhushallen
med P .Heises værk ”Sommeren” .
I årets løb døde desværre 2 af korets gode medlemmer, Otto
Nielsen i en alder af kun 41 (hjernesvulst) samt Magne Kjær 47

kun 45 år (lyndræbt).
Koret deltog i begravelserne på smukkeste måde, ved at synge
ved gravene, mindetale ved formanden samt flagsænkning over
gravene.
Året forløb i øvrigt som sædvanligt med koncerter, baller, og
dilettant, men tilsyneladende er gåse- og andespil udgået, idet
de ikke omtales mere.
Samme år i august modtog foreningen et tilbud fra radioens
drengekor om at afholde en koncert i sommeren 1951. Det
vedtoges at modtage tilbuddet der normalt kostede et honorar
på kr. 400 samt indkvartering. Holger Thomsen skrev til
dirigenten Holger Elbirk at man gerne ville have koret, men
bad om besked i god tid om dato.
Dette år tildeltes gårdejer Hans Holdensen 25 års tegnet.
Statsradiofoniens drengekor
I april 1951 modtog koret brev om at drengekoret ville
ankomme til Bramminge mandag den 25. juni og give en
koncert. Koret bestod af 20 drenge og 2 ledere. Koret ankom
den 25. juni og blev på banegården modtaget af kvarter
værterne, allerede samme aften spillede drengene en
fodboldkamp på stadion mod et hold jævnaldrene drenge fra
Bramminge. Bramminge drengene vandt.
Næste dag var der udflugt for drengene, ledet af lærer Aage
Manich og K.B. Nørgaard. Turen gik til Hunderup Kirke, hvor
lærer Møller Christensen fortalte om kirken og koret sang
nogle salmer. Derfra gik turen til ”Kærgaard Landbrugsskole”.
Og derefter til Bramming Hovedgaard hvor ejeren Poul Lund
fortalte om den gamle herregårds historie. Dagen sluttede med
en yderst vellykket koncert på Hotel Kikkenborg.
Koncerten affødte senere en skrivelse fra ”Koda” der krævede
afgift for musikken brugt i forbindelse med koncerten. Der blev
fra koret fremhævet, at man som medlem af DSF ikke var
forpligtet til at betale afgift, men fik svar tilbage om, at det kun
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var for korets egne opførelser, men ikke for udefra kommende
aktører, det blev derfor koret pålagt at betale en afgift på kr.
24,- . Beløbet blev betalt

.
Den 4. sept. 1951 kunne man i samtlige dagblade se følgende
annonce;
Bror Kalles Kapel (8mand)
Efter endt sæson i Tivoli spiller orkesteret dets første turnedag
til koncert med efterfølgende bal, fredag den 14.september
Kl. 20 på Hotel Kikkeborg.
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Forsalg af billetter til koncerten i Sydvestjyllands kiosk fra den
5. sept. Kr. 2,60 over hele salen. Nummererede pladser.
Medlemskort fornyes og forevises.
Bramminge Sangforening
Orkesteret var ét af tidens mest populære orkestre, så det var
en større opgave at give sig i lag med, når man ser på prisen kr.
1250.
Set med nutiden øjne ikke et stort beløb, men man må betænke,
at det var næsten 10 gange mere end et lokalt orkester skulle
have.
Koncerten blev en meget stor succes for foreningen.
På årets generalforsamling fremkom et tilbagevendende
spørgsmål om valget af sange, idet der mentes, at man burde
tage nyere sange på programmet for at undgå for mange
gentagelser. Det vedtoges at tage en drøftelse med dirigenten.
Af medlemmer sluttedes året med 28 aktive og 930 passive.
Årsnåle:
Det vedtoges at uddele Dansk Sangerforbunds årsnåle for 10,
15, 25, 40 og 50 års medlemskab samtidig med bevaredes det i
1939 indstiftede 25 års hæderstegn. Efter vedtagelsen tildeltes
nålene til følgende; 10 år Chauffør Jens Lorenzen,
smedemester
Reinhardt
Hansen,
vulkanisør
Marius
Klingenberg - 15 år. Gårdejer Marius Hansen, jernhandler
Holger Thomsen, lærer Aage Manich, varmemester Niels
Jørgensen, 25 år: telefonmontør Marinus Hansen, overpostbud
Mathias Thomsen, overlærer N.P. Olesen, frisørmester Chr.
Pultz, skoleinspektør Larsen Pedersen samt gårdejer Hans
Holdensen.
Nye teknikker holder sit indtog.
Den 22. jan. 1952 lånes som
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noget

nyt,

én

af

handelsstandsforeningen indkøbt stålbåndsoptager og der laves
en optagelse af 2 sange: ”Mit håb min trøst” og ”I Østen stiger
solen op”
Dirigentproblemer.
På generalforsamlingen den 23. sept. 1952. fremlagde
formanden i sit indlæg et problem omkring dirigenten. Larsen
Pedersen.
Denne havde ved flere lejligheder fremført, at han ønskede at
drosle ned med sangen, og havde fremført et ønske om, at
Gørding og Bramming øvede sammen, evt. hver anden gang i
Gørding og Bramming. Generalforsamlingen drøftede emnet,
og det vedtoges, at man kunne acceptere 1 gang om måneden i
Gørding og resten i
Bramminge, evt. at
man måtte ud for at
finde en ny dirigent,
noget trist efter 33 års
samarbejde. Det blev
overladt til bestyrelsen
at
forhandle
med
Larsen Pedersen.
Den 2. oktober gentog
foreningen succesen
fra sidste år med Bror
Kalles Kapel til både
koncert
og
efterfølgende bal
Allerede den 12. okt.
afholdt
foreningen
igen
efterårskoncert
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på ”Kikkenborg” med Viggo Nørbo´s orkester og
koncertsanger Robert Madsen.
Tilstede under koncerten var skoleinspektør N.M.Gerald, der
havde skrevet tekst og musik til nogle af numrene.
Dirigentspørgsmålet trænger sig på, og på et fællesmøde for
bestyrelserne for Gørding og Bramminge Sangforeninger i
Larsen Pedersens hjem, fremsætter han et forslag om
fællesøvelser hver anden gang i hhv. Gørding og Bramming,
samt at der ikke skal indøves nye numre. Der fremføres forslag
om at lærer Bo Graves Hansen, Gørding vikarierer foreløbig og
evt. overtager arbejdet, der opnås ingen enighed og spøgsmålet
udsættes til senere. Dog vedtages at samarbejdet skal fortsætte.
Den store katastrofe
Den 26. marts 1953 indkaldtes foreningerne i Bramming og
omegnens kommuner af politimester Flagstad, Ribe til et fælles
møde på Kikkenborg omkring de af foreningerne afholdte
baller for passive medlemmer.
Politimesteren omtalte KODA afgifterne samt forholdet med
passive medlemmer. Han kunne ikke acceptere, at en
sangforening havde passive medlemmer, samt prisen for
medlemskabet, som han fandt alt for lav. Fra koret deltog
Holger Thomsen samt Niels Jørgensen, disse og flere af
deltagerne havde indvendinger til politimesteren, men denne
var ubøjelig og krævede at ballerne var offentlige, hvilket
krævede ansøgning til politiet, samt betaling af KODA afgifter
og skatter. Der ville ej kunne gives tilladelse til det store antal
af baller som var en stor indtægtskilde for foreningerne, og
især for Bramming Sangforening som afholdt mange baller og
havde gode indtægter til koret. Politimesterens afgørelse blev
anket til justitsministeriet.
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På generalforsamlingen dette år blev et forslag om udvidelse af
bestyrelsen til 5 mand nedstemt. Formanden oplyste i sit referat,
at koret nu bestod af 26 aktive medlemmer samt 717 passive.
Desuden oplyste han om de nye regler for lån af sanglokaler i
skolen, der var indført fra 28. august hvor lokalerne skulle være
forladt senest kl. 22. samt at der hvert år skulle ansøges om lån
af lokaler. Reglen har ligget fast siden. Desuden har korene fra
Gørding og Bramming holdt fælles øvelser siden 28. okt. 1952.
En ordning der var lidt utilfredshed med.
En lidt anden form for underholdning afprøvedes den 27.
april 1954 på ”Højskolehjemmet”. Korene havde i fællesskab
med Bramminge Amatørorkester under ledelse af Marinus
Thomsen, Tjæreborg arrangeret en aften med fællessang,
korsang og orkesterunderholdning samt fælles kaffebord.
Arrangementet, der havde fået mange deltagere, blev af mange
foreslået til gentagelse.
Dette års sommerkoncert i anlægget, måtte desværre aflyses,
idet der var sket en fejl i kommunikationen med Esbjerg
Jernbane-orkester.
”40 års jubilæumsfest” afholdtes den 18. sept. på hotel
Kikkeborg
I forbindelse med festen tildeltes de syd- og vestjydske
mandskors hæderstegn til overlærer N.P. Olesen der har været
medstifter af koret. Endvidere tildeltes Dansk sangerforbunds
40 års emblem til N.P. Olesen, postbud Mathias Thomsen og
telefonmontør Marinus Hansen. 25 års emblem tildeltes Gdr.
Marius Hansen, Vong og 10 års viktualiehandler H. Mathiesen,
Bramming, gdr. Gunner Hansen, Terpager, lærer Møller
Kristensen, Hunderup, bladforhandler Schultze og gdr. P.A.
Jensen, Sejstrup.
I sin festtale rettede formanden bl. andet en stor tak til
dirigenten Larsen Pedersen for dennes store arbejde for koret
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gennem de 35 år denne havde været dirigent. Desuden havde
han et hjertesuk omkring økonomien i koret, idet kravene om at
ballerne skulle være offentlige med de deraf krævede
omkostninger, havde reduceret indtægterne væsentlig.
På generalforsamlingen den 28. sept. d.å. vedtoges efter forslag
fra forsamlingen en lovændring af §7 med en udvidelse af
bestyrelsen til 5 mand, samtidig blev det oplyst, at koret nu
består af 27 aktive sangere. Forårets underholdning og bal
med ”Bror Kalles Kapel” havde givet et overskud på 160 kr. til
forskel fra, at påskeballet havde givet kr. 300. På dette års
generalforsamling blev det senere mangeårige medlem og
formand Thomas Andersen indvalgt i bestyrelsen for første
gang.
1955
Et af årets højdepunkter var Landssangerstævnet i Odense i
dagene 4-5. juni. Fra Bramminge deltog 11 kormedlemmer
tillige med dirigenten. Under stævnet der havde ca. 9oo
deltagere opførte DSVM ”Reformationskantaten” fra 1839 af
Weise med deltagelse af professionelle solister og under
direktion af Larsen Pedersen.
Denne havde samtidig meddelt, at han ville stoppe efter
stævnet, et stort problem for både Gørding og Bramminge.
Den 18. september afholdtes et formandsmøde under DSVM i
Bramminge. Under mødet drøftedes problemet med
”Sangerbladet” der havde været udsat for en del kritik og
således medført at det i 1953 vedtoges at gøre modtagelsen af
bladet frivilligt. Det vedtoges, efter at bladet er overgået til
DSF, at gøre bladet obligatorisk for alle medlemmer af DSVM.
Under frokosten forlod ”Lars Peter” selskabet for at gå i
”kirke”. Herefter blev der en større debat omkring ansættelse af
ny overdirigent der endte med, at man ” grædende på knæ”
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ville bede Larsen Pedersen om at tage en periode mere indtil
der var fundet en egnet afløser. LP accepterede en midlertidig
løsning under visse betingelser med hensyn til sangvalg.
Generalforsamlingen den 27. sept. stod i alvorens tegn,
manglende dirigent gældende både for Gørding og Bramming,
hvilket medførte, at Gørding var inviteret med for en drøftelse
af evt. sammenlægning af korene. Korene fik dog tilsagn fra LP
om, at denne ville vikariere hver 14. dag indtil løsning var
fundet. Det blev vedtaget at henvende sig til Raskmark, Ribe.
På mødet var også et til dato kendt problem, nemlig tilgang af
yngre sangere. Koret havde på dette tidspunkt 22 aktive
medlemmer.
Årets aktivitetsniveau var nogenlunde uændret trods problemer
med dirigent.
I 1956 fortsætter dirigentproblemerne.
Den 17. jan. d.å. indtræder lærer Ove Madsen midlertidig som
dirigent, men kun for en kort tid, idet han bliver indkaldt til
militæret den 17. juni og koret står uden dirigent indtil 4. sept.
hvor det lykkedes at få koncertsanger Erhardt Iversen, Esbjerg
som dirigent
Der var til første sangaften mødt 5 sangere fra Gørding.
Løsningen var dog ikke endelig for i perioden var der skiftende
dirigenter mellem Erhardt Iversen, Esbjerg, Aage Manich, K.
Bang Nørregaard, Larsen Pedersen og igen Ove Madsen og
igen en kort periode uden.
Generalforsamlingen 16. okt. her vedtages at Gørding Sangforening indgår i Bramminge Sangforening.
Den 2. juni 1957 deltager koret i et DSVM træffestævne i
Skibelund Krat her dukker dirigentproblemet op igen, idet
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Larsen Pedersen der er overdirigent for DSVM pludselig
melder forfald og vicedirigenten må indtræde.
Den 21. juni afholder koret gratis koncert med assistance af
Esbjerg Jernbaneorkester. Koncerten begyndte med et optog fra
banegården sluttende i Idrætsforeningens klubhus til et smukt
pyntet kaffebord.
Arrangementet blev meget vellykket.
Der afholdtes generalforsamling den 17. sept. Dagen falder
sammen med korets 43.de fødselsdag, og det bemærkes at 3 af
korets stiftere, Marinus Hansen og Math. Thomsen samt
overlærer N.P. Olsen endnu var med, samt Pultz der kun
manglede 3 måneder.
Trods problemerne med dirigenter havde året været meget aktiv.
Der havde været 46 mødegange, heraf 35 øve aftener og
samtidig anføres, at mødeprocenten havde været høj..
Fra generalforsamlingens referat den 7. okt. 1958, kan man
læse, at koret trods problemer med dirigent er i god gænge. De
sædvanlige koncerter gennemføres, men deltagelsen i DSVM`s
stævne i Give var meget sløj, idet der kun deltog 2 mand. Koret
består af 26 sangere samt 6 sangere fra Gørding Sangforening.
Dirigentproblemet er der stadig, idet der i årets løb har været
flere dirigenter.
Erhard Iversen fra Esbjerg med afløsning af Aage Manich og
fra 1. sept. lærer H. Stengaard, Bramming. På
generalforsamlingen er formanden Chr. Pultz fraværende på
grund af sygdom.
Ligeledes har der på mødet været en debat om udmeldelse af
DSVM, dette blev dog nedstemt.
Året 1959 begynder igen med dirigentproblemer, idet
dirigenten anmoder om fritagelse på grund af sygdom. I
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fortsættelse heraf afholdes der ekstraordinær generalforsamling
den 17. marts med kun et punkt på dagsordenen nemlig:
Mødepligt samt korets videre beståen.
På mødet vedtages:
Er et medlem fraværende ubegrundet og uden meddelelse til
bestyrelsen 3 gange så slettes han og kan først optages efter ½
år .
I juni indledes et samarbejde med Ribe Mandskor som
udmunder i en fælles-koncert og underholdning på Askov
Højskole i sept. for et hold polske gæster.
45 års jubilæet samme måned bliver der ikke gjort noget ved.
I sangerbladet for februar 1960 kan man læse følgende:
Marinus Hansen 70 år.
Tirsdag den 22. marts fylder Bramminge Sangforenings
bærende kraft på 1.ste tenor 70 år. Telefonmontør Marinus
Hansen er født i Bramminge .”Marinus”, som han populært
kaldes , var i sept. 1914 med til at stifte Bramminge
sangforening og har gennem de mange år stadig mødt op til de
ugentlige sangøvelser, ligesom han har bevaret sin lyse 1.ste
tenor stemme og mange gange sunget solosange. I 1939
tildeltes han Bramming Sangforenings 25 års hæderstegn. Ved
DSVM`s 25 års jubilæum i 1949, blev han tildelt DSVM`s
nyindstiftede hæderstegn og ved Bramming Sangforenings 35
års jubilæum udnævntes han til æresmedlem. Han er også et
skattet medlem af Veterankoret i Esbjerg, så man må nok sige,
han har haft en stor interesse for Mandskorsangen, idet han
stadig møder op hver aften til sangøvelserne. Vi siger tak for
godt kammeratskab gennem de mange år, og der skal også lyde
en hjertelig tak til hans frue. Vi ønsker alt godt i tiden fremover
og håber, vi endnu en årrække må kunne samles med dig i din
bedste hobby ”Mandskorsangen”.
I ”Vestkysten” den 27. maj er der en længere omtale af
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foreningens formand Chr. Pultz der fylder 70 år, men herom
senere
Den 15. aug. modtager koret et brev fra H. Raskmark, Ribe i
forbindelse med en forespørgsel om dirigenthvervet.
Raskmark tilbyder at dirigere koret hver 14. dag mod et
vederlag på kr. 12,- pr. gang og med krav om sangaften om
torsdagen. Dette antages.
Der findes ikke noget referat fra generalforsamlingen dette år,
dette skyldes sandsynligvis at Pultz er syg, idet det er ham, der
er den førende kraft indenfor arkivarbejdet.
I september 1961 dør foreningens formand Chr. Pultz efter
længere tids sygdom og begraves den 22. sept. dagen efter
foreningens ordinære generalforsamling, hvor Holger Thomsen
vælges som ny formand. Koret deltager i Pultz`s begravelse
med sang og fane, men i lighed med tidligere begravelser,
fremgår det ikke, om der har været holdt tale ved graven.
Putlz´s sygdom og død har desværre medført, at arkivarbejdet
er blevet forsømt, for ud fra materialet ser det ud til, at de
sædvanlige koncerter m.m. er afholdt.
Vinterfesterne registreres for første gang afholdt i april 1962.
Festerne bliver til en fast tradition i korets fremtidige virke, og
kører i jubilæumsåret efter samme opskrift som de første fester.
Af referatet fra generalforsamlingen dette år, kan der
konstateres en pæn fremgang i medlemstallet på 8 mand,
således at koret nu er oppe på 30 mand.

I sommeren 1963 driller vejrguderne desværre så meget, at
friluftskoncerten den 19. juni må aflyses med hensyn til
Esbjerg jernbaneorkesters deltagelse. Ribe og Bramming
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Mandskor kryber indendørs til hyggeligt samvær.
Forberedelserne til 50 års jubilæet næste år går så småt i
gang i november med en drøftelse om udgivelse af 50 års
jubilæumsskrift samt en fornyelse af korets banner.
Dirigentproblemet spøger igen, men det lykkedes at få en ny
dirigent Henning Kjær, som afløsning for deling af dirigenten
for Ribe Mandskor. Selv om man får egen dirigent, vedtages
det at fortsætte samarbejde med Ribe Mandskor. Men allerede i
foråret 64 melder Henning Kjær fra, og der deles igen dirigent
med Ribe med Raskmark som dirigent. Øvelserne kommer til
at foregå skiftevis i Ribe og Bramming.

Optog gennem Grindsted i forbindelse med DSVM´s 40 års
jubilæumsstævne i juli 64
I forreste række ses bl.a. Thomas Andersen og Verner Fich
Rasmussen
Den 1. August afgår et af korets æresmedlemmer lærer N.P.
Olesen ved døden. Olesen var med til at stifte koret og var
59

desuden mange gange hjælpedirigent
50 års jubilæumsfesten afholdtes den 17. sept. på ”Hotel
Kikkenborg”, festen havde kun 79 deltagere, heraf 5 mand som
var med til at stifte koret. En planlagt større koncert og
udgivelse af jubilæumsskrift blev ikke til noget.

Et billede af koret i jubilæumsåret 1964
På efterårets generalforsamling vælges ny formand idet
grosserer Franz Hjorth overtager hvervet efter Holger Thomsen,
der ikke ønsker at fortsætte. På samme møde var der en stærk
kritik af bestyrelsen for DSVM , idet den ikke havde vist sig
hverken til sammenslutningens eget jubilæumsstævne i juli
eller til Bramming Mandskors 50 års jubilæum.
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På et møde i oktober med Ribe Mandskor afsluttes samarbejdet
om fælles dirigent, idet der ikke kan blive enighed om at mødes
i Bramming og Ribe 2 gange månedlig. Man enedes
dog om at fortsætte de fælles koncerter og spørgsmålet om
dirigent må løses af Bramming alene.
Året 1965
Årets vinterfest afholdtes igen på ”Mølgårds Hotel” med
deltagelse af næsten alle korets medlemmer med damer, og fik
et festligt forløb med dans til ud på de små timer.
Træffestævnet under DSVM måtte Bramming igen afholde
dette år den 13. juli, på grund af der ikke var noget kor, som
ville tilbyde sig. Stævnet fik et godt forløb med koncert i
anlægget og afslutning med spisning og bal på Hotel
Kikkeborg. Dagen blev måske også særlig vellykket på grund
af vejret, der havde været smukt i modsætning til året før, hvor
regnen styrtede ned.
Dirigentproblemet dukker op igen, idet lærer Andersen ikke
ville mere på grund af den lange køretur. Som ny dirigent får
man fat i tømrermester Børge Hansen.
I forbindelse med Sct. Ansgar Kirkes 50 års jubilæum deltog
koret den 1. dec. med underholdning i kirken, og blev derfor
inviteret med til festlighederne på Hotel Kikkenborg
Den 26. febr. 66 var der igen vinterfest på Mølgårds Hotel.
Takket være en god spisning samt Søren Peters iderige festavis
fik aftenen et meget vellykket forløb og sluttede med dans til
ud på de små timer.
Efter Sct. Hansfesten på Endrupholm den 23. juni deltog koret
den 26. i det årlige sangerstævne under DSVM arrangeret af
korene i Varde, der dette år havde hhv. 25 og 50 års jubilæum.
Efter formiddagens prøver gik korene i procession til Arnbjerg
og gav en vellykket koncert for et stort publikum. Der var på
grund af jubilæerne gjort meget ud af udsmykningen. Dagen
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sluttede med spisning og dans i Arnbjerg hallen
På generalforsamlingen den 15. sept. viste årets regnskab et
pænt overskud, men dette skyldtes, at dirigenten Børge Hansen
arbejdede vederlagsfrit. På samme møde vedtoges at oprette et
sangudvalg, der fik til opgave at fastlægge repertoiret
I koret havde der længe været en idé om et samarbejde med
Varde Mandskor og januar 1967 lykkedes det at få et
fællesarrangement med koret. Det blev afholdt på ”Korskroen”
midt imellem Varde og Bramming med fællessang, spisning og
dans.
Byfesternes tid begyndte i Bramming. Koret inviteredes til at
deltage og samtidig inviteredes korene fra DSVM med, så der i
alt kom 100 sangere.
På generalforsamlingen i sept. 67 havde Søren Peter Thomsen
indsendt 2 forslag til vedtagelse:
1. Fornyelse af lovene
2. faste programmer for et år ad gangen
Første punkt blev vedtaget, da lovene var forældede og trængte
til fornyelse medens punkt 2 ikke godkendtes. Børge Hansen
(dirigent) påpegede et stadigt tilbagevende problem – sangerne
gemte sig bag deres hæfter, når der skulle synges, og dette gik
ud over både kvalitet og opmærksomhed.
Esbjerg Havn fylder 100 år i 1968
I forbindelse med jubilæet inviteredes koret sammen med
DSVM til et sangstævne i Esbjerg. Kommunen ydede et pænt
tilskud til arrangementet, der omfattede følgende program:
Sangernes Festmarch
Når Fjordene blåner
Ved Låsby Kirke
Landkjenning
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Oh du skønne Maj
Rejsen til Vinlandene
Kommer hid i piger små
Havet omkring Danmark
Dagen afsluttedes med festmiddag og dans.
På generalforsamlingen i sept. blev de nye love vedtaget. Søren
Peter havde med vanlig omhu udfærdiget nye love, der blev
vedtaget med små ændringer. Formandsskifte: Formanden
Frands Hjort ønskede ikke at fortsætte, i stedet valgtes tidligere
formand Holger Thomsen igen og samtidig valgtes sønnen
Søren Peter som sekretær
Den 18. november gentages fællesarrangementet med Varde
Sangforening på Hotel ”Sommerlyst”. Et af korets medlemmer
Hans Holdensen serverede ”Ægte Stejlgård” bitter (vistnok
hjemmebrygget)
I slutningen af november begyndte en ny tradition, idet koret
sang julen ind for Solgårdens beboere.
1969
Vinterfesten dette år blev oplæg til en ny tradition – uddeling af
års nåle. Af medlemmer er der nu kun Marinus Hansen, der har
været medlem siden starten.
Et par emner, der var oppe at vende i koret, var anskaffelse af
nye uniformer samt optagelse af sømands- og folkesange. Det
første kom først mange år senere, medens det sidste ikke er
kommet med endnu. Antal medlemmer dette år er 28.
Årene 1970 og 71.
Disse år forløb på normal vis med de sædvanlige anlægskoncerter, julekoncerter, deltagelse i byfest-optogene og
vinterfesterne, dog ophørte deltagelsen i Sct. Hans festerne på”
Endrupholm”. I referatet fra generalforsamlingen i 70 nævnte
formanden, at det forløbne år havde været et af de bedste, og at
medlemstallet nu var oppe på 32. Samme år afgik lærer Aage
Manich pludselig ved døden efter 43 års medlemskab. Aage
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Manich skal huskes i koret fordi han i perioder med dirigentproblemer altid var villig til at træde til som hjælpedirigent.

Den 2. aug. afgik korets dirigent Børge Hansen pludselig ved
døden. Et tab for koret idet Børge havde udført et stort stykke
arbejde som dirigent uden vederlag. Samtidig medførte hans
død, at koret måtte aflyse deltagelse i flagsangen næste dag ved
byfesten. Dette år afholdtes der ingen koncert i anlægget. Som
ny dirigent antog koret Carl Lund, Sædding, hvilket medførte,
at kontingent dette år må hæves fra kr. 60 til kr. 90.
På grund af tidernes ændring vedtog man på DSVM´s
generalforsamling dette år, at næste års træffestævne skulle
afholdes som en kirkekoncert i Grindsted med efterfølgende
festaften.
Jubilæumsåret 1974
1974 var der 2 jubilæer, DSVM som havde 50 års jubilæum.
Dette jubilæum afholdtes i Varde med koncert på Varde
Gymnasium og efterfølgende festmiddag på Højskolehjemmet.
Om Bramming Mandskors jubilæum, foreligger ikke megen
omtale, men festen afholdtes i Ålbæk Forsamlingshus med
deltagelse af kor fra Varde og Høm.
Efter aftale med forstanderen på Kjærgård Landbrugsskole
arrangeredes den 24.maj 1975 et større sangerstævne med
deltagelse af korene under DSVM. Stævnet blev yderst
vellykket med stor deltagelse.
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Udsmykning i Ålbæk Forsamlingshus

Et at korets meget trofaste medlemmer Marinus Hansen afgik
ved døden. Marinus havde været medlem siden starten, altså ca.
61 år, en præstation der bliver svær at overgå. Marinus var en
uovertruffen tenor der altid var parat til en solosang, hvilket der
blev gjort megen brug af. Om Marinus sagdes ligeledes, han
var flittig til at møde op, selvom han boede først i Holsted og
senere i Esbjerg, og han gav altid afbud når han ikke mødte.
Igen ny dirigent i 1975
Desværre ophørte aftalen med dirigenten Carl Lund, idet han
rejste fra egnen. Sidste øveaften med Carl Lund blev 19. aug.. I
stedet fik koret lærer ved Nordre Skole, Jesper Bjerregaard
Hansen som dirigent
På årets generalforsamling meldte formanden Holger Thomsen
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fra, i stedet tiltrådte Knud H. Nielsen. På samme generalforsamling udnævntes 2 nye æresmedlemmer: Hans Holdensen
efter 50 år i koret samt Holger Thomsen. Koret havde på dette
tidspunkt 33 medlemmer.
Vinterfesten i 76 afholdtes i Ålbæk Forsamlingshus, et nyt
festudvalg stod for arrangementet, og havde rigtig lagt sig i
selen for en god fest. Som noget nyt, havde man inviteret
Bramming Blandet Kor med. Aftenen blev meget vellykket.
Ny juletradition
Holger Thomsen udlånte sin hal til koret for afholdelse af
fælles julehygge. Der var bl. a. arrangeret bankospil og her
vandt Verner Fich Rasmussen en halv flaske rom. Men som det
bemærkes; var den næsten halvfuld. Hvem der skulle have
afprøvet ægtheden vides ikke
Samarbejde med ”Lærkerne”
Ved vinterfesten i 77 inviteres et nyt kor med, ”Lærkerne”
dirigeret og oprettet af Aio Eeg Poulsen. Dette bliver
begyndelsen til et flerårigt samarbejde. I forbindelse med
festen havde der været arrangeret en udflugt til Tyskland for
indkøb af ”våde” varer. Om turen berettes:
Som det er de fleste i koret bekendt blev der arrangeret en tur
sydpå, og det blev en festlig tur. På vejen derned var alt stille
og roligt, men jeg skal love for, at stemningen var steget et par
grader, da vi vendte næsen hjemad. Da vi havde passeret
tolden var ikke mindst Hans Chr. Hansen glad, for han var lige
ved at ryge i brummen på grund af smugleri.
I forbindelse med ”Landsbyfesten” i Darum blev der for første
gang sunget i blandet kor sammen med ”Lærkerne”. Dette
medførte en del kritik og frygt for at korene skulle lægges
sammen, men dette blev heldigvis afkræftet.
I forbindelse med dette års byfest skulle koret igen have
sunget ved flaghejsningen, men desværre stillede kun 3 mand
66

så dette måtte aflyses, men om aftenen sang koret sammen
med ”Lærkerne” i Tyrolerteltet med stor succes.
Uniformsændring, i stedet for butterfly indføres slips.
På generalforsamlingen den 25. aug.1978 genvalgtes hele bestyrelsen og som sekretæren Laur. Brodersen lakonisk
anfører, ”forstå det, hvem der kan”.
Et af korets meget afholdte medlemmer, jernhandler Holger
Thomsen afgår ved døden efter 52 års aktiv medlemskab af
koret. I denne forbindelse indrykker sekretæren en nekrolog i
avisen heraf et enkelt udsnit:
”Holger har siddet i bestyrelsen og været formand i flere
perioder, og han er uden tvivl den, der har betydet mest for vor
forening; uden hans stor arbejde havde Bramming Mandskor
ikke været det, det er i dag”.
Træffestævnet i Varde den 29. sept.1979 under DSVM, her fik
koret en lidt kølig modtagelse på skolen, idet alle døre var
lukket, en misforståelse der hurtigt blev rettet, og dagen fik en
vellykket afslutning i Varde Centret med spisning og dans og
hjemtur i Juulsgaards den bedste bus.
Radiooptagelse: I forbindelse med, at der var skrevet en ny
Bramming Sang, blev der lavet en optagelse af Radio Syd med
koret den 5. oktober.
Ny formand – på årets generalforsamling i l980 ønskede Knud
Nielsen ikke at forsætte som formand, i stedet overtog Finn
Kousgaard hvervet.
Som noget nyt inviteredes koret på Solgården den 18. sept. for
at underholde med ”høstsange”
I forbindelse med året juleafslutning, inviterede festudvalget
læge Karkov, der var en yderst dygtig fortæller, til at
underholde med erindringer fra sit liv.

67

Flygtning 81
I marts 81 afholdtes der på Bramming Efterskole et større
arrangement til fordel for flygtning 81, her blev koret sammen
med ”Lærkene” inviteret til at underholde.
Ved årets vinterfest på Darum kro blev der uddelt årsnåle til
Willy Christensen og Verner Fich Rasmussen samt Niels
Jørgensen der fik 50 års nålen og udnævntes til æresmedlem.
I forbindelse med Bramming Festuge deltog koret den 25. juni
i en friluftskoncert i Bramming Lystanlæg. Vejret viste sig ikke
fra sin bedste side, så det blev en kølig oplevelse.
På årets generalforsamling nævnte formanden problemer i
samarbejdet med lærkerne, men ikke hvilke. På mødet blev
kontingentet dette år forhøjet fra kr. 150 til 200, og der valgtes
et nyt sangudvalg, der kom til at bestå af Allan Simonsen,
Thomas Andersen, Folmer Rasmussen og Niels Jørgensen.
Nej ikke igen! men ved juleafslutningen 1981 opsiger Jesper
Bjerregaard sit hverv som dirigent uden varsel, og man står
pludselig uden dirigent. Formanden kommer heldigvis i
kontakt med orgelbygger Anders H. Rasmussen, der lover at
overtage jobbet indtil sommerferien. Hvilken sommerferie
vides ikke, da han i jubilæumsåret efter 33 års virke, stadig er
dirigent til stort held for koret.
På et møde med Anders den 7. jan. blev man enig om at flytte
sangaftenen til onsdage i stedet for torsdage, og 13. jan startede
koret med ny dirigent. 13 kunne passende hermed udnævnes til
korets lykketal.
Ny Fane
Den 15. juni fik koret af ”Danmarkssamfundet” overrakt en ny
fane ved en højtidelighed i Esbjerg. Den stedlige præst holdt en
tale om flaget og Bramming Mandskor sang en enkelt salme.
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Indvielse af den nye Fane
I forbindelse med generalforsamlingen den 15. sept. 82
indviedes den nye fane. Niels Jørgensen, Jens Lorentsen og
Frands Hjort slog de 3 søm i for hhv. Dronningen, Flaget og
Danmark.
På samme generalforsamling slog dirigenten Anders til lyd for
at reducere samarbejdet med DSVM og ”Lærkerne” til max. i
alt 4 gange. Begrundelsen var, at han ønskede mere tid til
lokale egne opgaver. På mødet var der også røster fremme om,
helt at slette samarbejdet med ”Lærkerne”.
1983 - året med de mange jubilæer.
Allerede den 30. april deltog koret i Gram Mandskors 75 års
jubilæum. Jubilæet var arrangeret med en stort anlagt koncert i
Vester amts Hallen. Udover deltagelse i fælles numre med
DSVM optrådte koret med egne 2 numre.
Igen et jubilæum den 22. okt. hvor Høm Sangforening havde
50 års jubilæum med koncert og festligt samvær.
Den 31 okt. inviterede ”Lærkerne” til 10 års jubilæum, dog
under lidt mere beskedne former, idet det foregik på Nordre
Skole med fælles sange og enkelte kor optrædener.
På årets generalforsamling den 14. sept. var dirigenten Anders
H. Rasmussen inde på at sætte kvoter for antallet af optrædener
grundet for mange opgaver. Anders foreslog 1 vinterkoncert,
2-3 sommerkoncerter, 1 efterårskoncert samt max. 3-4
julekoncerter. Emnet medførte en stor debat, så det blev
vedtaget at bestyrelse og dirigent skulle finde en fornuftig
løsning.
Juleafslutningen dette år afholdtes i Auktionshallen med
underholdning, gløgg og æbleskiver. Til sammenkomsten
havde festudvalget inviteret redaktør Oluf Bak og frue med.
Bak havde medbragt en del gamle billeder fra Bramming,
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optaget af fotograf C.K. Olesen. Billederne havde ikke før
været fremvist offentligt, så det blev en premiere.
DSVM havde den 18.2.1984 indkaldt til møde på St. Darum
Kro. Mødets emne var det forestående 60 jubilæum for
sammenslutningen samt Bramming Mandskors 70 år jubilæum.
På mødet enedes man om et program, således at begge jubilæer
afholdtes samlet.
Formandsskifte. I forbindelse med en sangaften 2. maj 1984
blev der afholdt et ekstraordinært bestyrelsesmøde i pausen. På
mødet meddelte Finn Kousgaard, at han desværre ikke længere
så sig i stand til at klare formandsarbejdet på grund af sygdom.
Det var især det store arbejde i forbindelse med jubilæets
forberedelse, han ikke så sig i stand til at overse. Finn fratrådte
bestyrelsen, og i stedet indsattes suppleant Folmer Rasmussen.
I den nye bestyrelse valgtes Keld Andersen som formand.

Formand for DSVM Jens Ove Jensen, Thomas Andersen og Keld Andersen 1984
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Korets 70 års jubilæum
Den 15. sept. fejredes jubilæet på Bramming Efterskole i
samarbejde med DSVM, der havde 60 års jubilæum samme år.
Ved koncerten kl. 15 opførte fælleskoret korværket ”Den jyske
Hede” af Jeppe Aakjær og Emborg med solistdeltagelse af Erik
Thersen. Efterfølgende gav alle de enkelte kor nogle numre.
Bramming sang blandt andet ”I Danmark er jeg født” under
ledsagelse af Bramming Brassband. Koncerten var desværre
ikke for godt besøgt.
I forbindelse med jubilæet uddeltes DSVM´s hæderstegn til
Niels Jørgensen og Chr. Nielsen og samtidig fik koret 3 nye
faneplader.
Påsømning af faneplader.
På korets generalforsamling 26. sept. tildeltes Jens Lorentsen
DSVM´s hæderstegn for sit medlemskab af bestyrelsen siden
1940. På samme møde sømmende man de 3 nye faneplader på
fanen. Dette blev gjort af formanden for DSVM Jens Ove
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Jensen samt korets 2 ældste medlemmer Niels Jørgensen og
Jens Lorentsen, hvorefter koret sang ”Fanevagt”, dog uden
dirigenten, der lå hjemme under dynen med halsbetændelse.
I begyndelsen af året 1985 væltede invitationerne ind til koret.
Den første kom fra AKVRA - (Arbejderbevægelsens
kulturudvalg for Ribe amt) med anmodning om deltagelse i en
koncert i Esbjerg den 31. marts. Der takkedes ja til
anmodningen.
Den næste kom fra Jesper Bjerregaard med opfordring til en
fælleskoncert for alle kor i Bramming Kommune. Her takkedes
ligeledes ja.
En tredje kom fra Hans Kjær på vegne af Husmandsforeningen
der havde jubilæum i Herning. Ønsker herfra var et bånd med
husmandssange, denne opgave fandtes dog for stor.
En fjerde kom fra Kirsten Brink på Solgården, der kunne tænke
sig en optræden af koret 4 gange årligt. Dette spørgsmål blev
dog henlagt.
En femte kom fra korets tidligere formand Knud Nielsen på
vegne af Hjemmeværnet der havde 25 års jubilæum, med en
optræden i Nordenskov den 4. maj.
I februar afgik et af korets mangeårige medlemmer, Chr.
Nielsen ved døden. Ved begravelsen indviede man den nye
fane idet Verner Fich Rasmussen stod æresvagt ved båren.
Ved vinterfesten blev der sømmet en ny sølvplade på fanen.
Pladen var en gave fra korets damer. I samme anledning
tildeltes Flemming Laumann 25 års nålen og Finn Kousgaard
10 års.
Koncerten den 31. marts 85 måtte desværre aflyses med kort
varsel, dette på grund af, at man ikke usædvanligt manglede
1.ste tenorer.
Ribe Mandskor 125 år
I anledning af Ribe Mandskors 125 års jubilæum deltog koret i
et stort stævne i Ribe den 1. juni sammen med 11 andre kor
heraf 7 medlemmer af DSVM. Efter fælles åbning optrådte
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korene enkeltvis rundt om i Ribes smukke baggårde. Senere en
fælleskoncert og afslutning med spisning og dans. En tradition
som stadig opretholdes af Ribe Mandskor.
Fælles forårskoncert
I august afholdtes det første møde med henblik på afholdelse af
fælles forårskoncert for alle Brammings voksen kor, der på
dette tidspunkt omfattede ”Sonor”, ”Lærkerne”, ”Det blandede
kor”, ”Hunderup Koret”, ”Vejrup Koret” samt BM. - efter
kommunens størrelse et pænt antal. Man enedes om at afholde
den første koncert i foråret 86. Som dirigent ønskede man
Søren Hansen, København. Stedet skulle være Sydvestjyllands
Efterskole, og det skulle forsøges at få Borgmesteren til at
holde åbningstalen. Koncerten skulle afsluttes med en festaften.
Indvielse af Mødestedet lørdag den 19. oktober. I denne
forbindelse var koret blevet bedt om at underholde en fyldt
festsal. Desværre var der sket en del misforståelser omkring
mødetid og noder, så koret var ikke for godt repræsenteret i
hver stemme. Men koncerten lykkedes dog. På samme sted
havde koret søgt kommunen om øvelokaler. Men grundet
uheldige dispositioner fra forvaltningens side fik man afslag.
I forbindelse med året juleafslutning udnævntes Jens C.
Lorentsen til æresmedlem. Ved samme lejlighed afleverede
Søren P. Thomsen kr. 1000 fra ”Rugekassen” som han havde
fået til opgave at forøge. Rugekassen var oprettet i forbindelse
med DSVM til arbejde indenfor sammenslutningen. Et godt
stykke arbejde.
Året 1986
Lørdag den 24. maj afholdtes det første af en række forårskoncerter for de kommunale kor med deltagelse af 5 kor med i
alt 90 sangere. Som planlagt forgik koncerten på Bramming
Hovedgård og dirigenten var Søren K. Hansen. Der blev sunget
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4 fællesnumre samt hvert kor sine egne værker. Koncerten blev
optaget på bånd der senere kunne købes. Efterfølgende var der
samvær på Nordre skole med medbragte madkurve. Samværet
havde dog ikke den store tilslutning.

Udklip fra ”Vestkysten”

Den 26. aug. drøftedes på et fællesmøde hos Anders H.
Rasmussen en henvendelse fra skoledirektør F. Skov Madsen
om en fælleskoncert til fordel for Dansk flygtningehjælp. Der
opnåedes enighed om deltagelse, og koncerten afholdtes den 16.
sept. På samme møde fastlagdes den fælles forårskoncert til
lørdag den 2. maj. 87 til afholdelse på Bramming Efterskole.
DSVM´s træffestævne afholdtes den 27. sept. på Hotel
Sommerlyst i Bramming. I forbindelse med stævnet afleverede
de forskellige kor den til dem udleverede ”Rugekasse”. Der var
præmie (en sviptur til England for 2) til bedste resultat.
Præmien vandtes af Søren P. Thomsen fra BM.
I foråret 1987 var der flere opgaver, der skulle tages stilling til.
En af de første var et nyt oplæg til vedtægtsændring. Der
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havde i en periode været arbejdet med et oplæg til et nyt logo
for koret og der pressedes på for at få opgaven løst. Men en
opsigelse fra dirigenten, gældende fra udgangen af juni, gav
problemer. Bestyrelsen men især Anders gik på jagt, dog ikke
med det helt store held.
Ved årets vinterfest på Hotel ”Sommerlyst” holdt korets
mangeårige medlem Niels Jørgensen en lang tale, og roste
koret for bl.a. samværet og kammeratskabet. Talen sluttede
med at han overrakte koret 2 nye båndafspillere. Siden har man
haft stor glæde af afspillerne, men desværre er tiden løbet fra
dem. Under festen, der havde både Jerne Mandskor
og ”Lærkerne” som gæster, overraktes der årsnåle til Jørgen
Fich Rasmussen for 30 år, samt Leo Snitgaard for 15 år og
Hans Kjær samt Niels Rindum for 10 år.

Dirigentproblemet havde man i perioden forsøgt løst. Der
havde allerede været 3 forskellige emner for at høre koret, men
alle havde sagt fra. Efter endnu 3 emner lovede Jørgen
Hvidtved at han kunne overtage hvervet, men først om et år på
grund af andre aktiviteter, Anders ville så fortsætte så længe,
men pludselig springer J. Hvidtved fra, og problemet er ikke
løst.
På generalforsamlingen den 16. sept. drøftedes især den lave
deltagerprocent ved forårets 2 koncerter. Ved den ene koncert
var der kun 19 deltagere af korets 37 medlemmer, hvilket er
absolut for lidt. Det indskærpedes medlemmerne, at melde
afbud, såfremt man ikke kunne, men ellers i øvrigt tog sig selv
i nakken og mødte op. På samme generalforsamling indførtes
en ny skik – der serveredes gule ærter med tilbehør. I
forbindelse med konstitueringen efter generalforsamlingen,
valgtes Thomas Andersen som formand i stedet for Keld
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Andersen, der ikke ønskede at fortsætte, men som i stedet
overtog arbejdet som sekretær.
Året 1988 indledtes med at hele koret, den 6. jan. var inviteret
med til indvielse af dirigentens nye værksted. 30 mand mødte
op til en hyggelig aften med underholdning og fortæring.
Årets vinterfest afholdtes den 26. marts på ”Sommerlyst”. Som
sædvanligt uddeltes årsnåle. 10 års nålen uddeltes til Vagner
Nørgaard samt Keld Andersen og 15 år til Preben Skov medens
Thomas Andersen fik tildelt 35 års nålen. Det blev sidste gang
festen blev afholdt i marts, idet det på et bestyrelsesmøde var
blevet bestemt, at festen skulle henlægges til første lørdag i
februar, samt at Jerne Mandskor ikke mere skulle inviteres.
Fælleskoncert for kommunens 5 kor
Den 23.de april 88 afholdtes fælleskoncert på Sydvestjyllands
Efterskole. Som gæstedirigent havde man fået Harry Lender,
Esbjerg, til at indøve og dirigere korenes fællesnumre til
koncerten, der herudover også omfattede de forskellige kors
egne værker. Dagen afsluttedes med hyggeligt samvær på
Nordre Skole til medbragt mad.
På et møde den 1. juni fastlagdes de foreløbige rammer for 75
års jubilæet året efter. Stævnet fastlagdes til den 16. sept.
på ”Kjærgaard” i samarbejde med DSVM´s kor. Der skulle
ikke være reception, og med hensyn til gæster skulle der kun
inviteres enkelte tidligere dirigenter. En ide omkring et
festskrift var tidligere henlagt.

Genoplivning af gammel tradition forsøgtes den 26. juni med
en udflugt til ”Åtte Bjerge”. 63 mand små og store deltog med
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transport i egne biler. Man havde ligeledes medbragt madkurve
og drikkevarer til fortæring på stedet. Turen afsluttedes med et
besøg i Føvling Kirke. Besøget var bragt i stand af Hans Kjær.
På årets generalforsamling, måtte koret på grund af underskud i
kassen vedtage en forhøjelse af kontingentet med kr. 50. På
samme møde efterlystes mere disciplin og respekt overfor
dirigenten under prøverne.
I forbindelse med at Anders Rasmussen havde bygget et nyt
orgel til kirken i Eckenförde, havde han fået arrangeret, at koret
skulle lave en koncert i kirken. Udover korets underholdning
sang Brynhild Tophøj solo med Anders ved orglet.
Dusinus Ingvardsen blev 70 år den 11. jan. 1989, og havde i
denne anledning inviteret koret til et hyggeligt samvær med
sang og underholdning i hjemmet på Tværsigvej.
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Nyt logo
Der havde i længere tid været arbejdet med at få et nyt logo.
Dette havde nu ved hjælp af Kim Kruchov fundet sin afslutning
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og den 10. maj kunne logoerne udleveres til sangerne.
Årets udflugt gik til Mandø. Et planlagt besøg i vadehavscentret gik desværre på grund af nogle misforståelser i vasken.
Men med Vadehavs bussen kom man vel til øen, hvor der først
var en lille optræden i kirken. De medbragte madkurve blev
fortæret på stranden. Turen blev særdeles vellykket - noget der
måske også kunne tilskrives det gode vejr.
Sct. Hansbål i Terpager
En ny og stadig bevaret tradition indledes. På foranledning af
Hans Kjær blev koret inviteret til Terpager, hvor Hans havde
pyntet op i sit maskinhus samt arrangeret bål. Først begyndtes
der med sang i Anna og Hans´s dejlige have, hvorefter bålet
blev tændt. Efter bålet var der pølser og brød samt medbragt
kaffe.

75 års jubilæum
Lørdag den 16. sept. afholdtes på Kjærgård Landbrugsskole
korets 75 års jubilæum, dette skete i samarbejde med DSVM
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der samtidig havde 65 års jubilæum. I festlighederne deltog
korene under DSVM samt et gæstekor fra Ratzeburg (D), der
var på besøg hos Ribe Mandskor. Der indledtes med koncert kl.
15, der blev lidt langvarig på grund af de mange indslag. Efter
koncerten uddeltes DSVM´s hæderstegn til følgende: Anders H.
Rasmussen, Verner Fich Rasmussen, Jørgen F. Rasmussen,
Thomas Andersen og S. Å. Nielsen, endvidere uddeltes DSF´s
hæderstegn til Lau Michelsen. Under aftenfesten med mere end
200 deltagere var der underholdning af bl.a. det tyske kor, Ribe
Mandskor samt eget kor.
På generalforsamlingen den 27. sept. vedtoges bl.a. at der
skulle betales kr. 300 ved sang for medlemmernes familie. En
vedtagelse der tilsyneladende ikke håndhæves.
Året 1990. Den 24. marts afholdtes igen fælleskoncert for
korene i Bramming på Bramming Hovedgård. Som
gæstedirigent havde man fået Lars Ole Mathiesen. Et nyt kor
Scala koret deltog ved koncerten. Koret er dannet på resterne af
Lærkerne der opløstes ved årsskiftet.
I anledning af Lions Klub Bramming´s 25 års jubilæum
uddeltes der 100.000 kr. til forskellige formål. I denne
forbindelse fik koret en gavecheck på 2500 kr. til indkøb af
noder m.v. Brugsen i Bramming havde i årets begyndelse
lovet at donere 5 øre pr solgt ltr. benzin i en bestemt uge, dette
gav koret et beløb på kr. 450. kr. Til gengæld herfor havde
koret lovet en lille koncert ved Brugsens generalforsamling den
24. april.
Landsstævne i Ribe
Lørdag den 19. maj var der i Ribe arrangeret landsstævne
under DSF. Koret deltog sammen med 5-600 sangere, heraf
flere udenlandske kor. Stævnet begyndte med optog gennem
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byen og velkomst. Derefter var der sang af korene rundt om i
byens smukke gårde afsluttende med en stor koncert i
Domkirken. Om aftenen middag og dans i Ribe
Fritidscenter.Den 12. december afholdtes den første julekoncert
sammen med ”Scalakoret” i Sct. Ansgar Kirke.
Året 1991 begyndte med, at man pludselig stod uden lokaler,
idet man ikke kunne få lov til at fortsætte på Nordre Skole.
Problemet løstes midlertidigt ved, at Pastor Haahr lånte koret
konfirmandstuen. Den 29. maj. 91, i forbindelse med Gørding
Kirkes orgels 50 års jubilæum, var koret inviteret til koncert
dels a´capella og dels med orgelledsagelse. Ved orgelet
domorganist ved Hadeslev Domkirke Sven Prip. Efter
koncerten var koret inviteret til kaffebord i konfirmandstuen.

Fra koncerten i Gørding kirke

Medlemshvervning
På foranledning af Gudmund Bertram arrangeredes en større
medlemshvervning. Der foranstaltedes åbne kor prøver rundt
om i de mindre byer med samtidig ophæng af plakater.
Desuden omtale og annoncer i Ugeavisen. Anstrengelserne fik
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desværre ikke den store effekt. Der kom 9 emner hvoraf kun et
enkelt blev hængende.
Den 18. september på generalforsamlingen udnævntes Knud
Nielsen til æresmedlem, på grund af dennes store arbejde for
koret. Af bestyrelsen udgik Verner Fich Rasmussen og i stedet
indvalgtes Gudmund Bertram, der samtidig med overtog
hvervet som sekretær. Kontingentet forhøjedes med kr. 50.
Medlemstallet var 33.
Den 17. feb. 1992 afholdtes et bestyrelsesmøde med et enkelt
punkt på dagsordenen, ønsket om egne sanglokaler. Der havde
i det foregående år været indgivet en ansøgning om at få den
ledige ”Hestestalden” stillet til rådighed, enten ved køb eller
leje. Havde tidligere væren anvendt af materiel-- forvaltningen
til opbevaring. Da den fandtes bevaringsværdig søgte man et
andet formål til bygningen. Knud E. Mortensen fra kommunen
deltog i mødet, og havde hertil medtaget tegninger. Da koret i
det forløbne år var vokset fra 32 til 42 medlemmer fandtes det
måske lidt småt, idet det største lokale kun kunne blive 60 m2.
Der arbejdedes videre med sagen, der dog løb ud i sandet, idet
kommunen vedtog at overlade bygningen til museumsudvalget.
For femte gang afholdtes den fælles korkoncert for de lokale
kor den 28. marts. I alt 120 sangere deltog, gæstedirigent var
Hans Ole Mathiasen, Esbjerg. Som konferencier udførte Søren
Peter Thomsen et godt stykke arbejde, og oplyste bl.a. at ved
den første koncert i 87 havde korene samlet 118 medlemmer,
dette er nu 150.
Sct. Hans afslutningen i 1992 fik dette år et andet forløb end
tidligere, idet der indledtes med en koncert i Sct. Ansgar kirke
sammen med ”Strygerkvartetten” fra Esbjerg Konservatorium,
der spillede Bach og Mozart. Efter koncerten afslutning med
bål hos Hans Kjær i Terp.
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Korets formand Thomas R. Andersen blev 70 år den 20. aug.
og havde i den anledning inviteret koret til et åbent hus
arrangement i Sejstrup Forsamlingshus.
Årets udflugt gik dette år først til Føvling Kirke, hvor præsten
fortalte om kirken historie, derefter videre til Sønderskov Slot,
hvor Brynhild viste lysbilleder, og fortalt om slottets restaurering. Den medbragte madkurv fortæredes på slottet forinden
man kørte videre til Mejlby egnsmuseum. Dette museum er
opbygget af Søren Welling på privat basis indenfor 15 år. Turen
var vellykket, men desværre med for få deltagere.
På ”Mødestedet” i Bramming afholdtes den 16. sept. den årlige
generalforsamling. Regnskabet viste dette år et underskud på
2730 kr. begrundet i merudgifter til kontingenter til DSVM og
DSF samt lokale leje og annonceudgifter. Kassereren Folmer
Rasmussen ønskede ikke genvalg, i stedet indvalgtes Egon
Wolf der samtidig overtog kassererarbejdet. Forsamlingen
vedtog at forhøje kontingentet med 25 kr. halvårligt til 200 kr.
Et forslag fra S.P.Thomsen om forhøjelse med 100 kr. årl.
begrundet med at kassen skulle betale musikken ved årets
vinterfest, for at holde prisen nede og derved få flere deltagere.
Forslaget blev ikke godkendt. Jørgen Fich Rasmussen ønskede
en afløser til arbejdet som øl mand, men overtaltes dog til at
fortsætte. De gule ærter d.å. erstattedes af smørrebrød.
Et afholdt bestyrelsesmøde den 14. oktober havde flere
vigtige punkter på dagsordenen. En foreløbig drøftelse af 80
års jubilæet, som ønskedes kørt på et lavere plan uden DSVM.
Spøgsmålet om egne lokaler drøftedes igen, og der var forslag
fremme om at henvende sig til Sv. Å .Sørensen, Jernbanegade
om leje af nogle ledige lokaler. Et andet problem var
fremmødeprocenten der ikke var tilfredsstillende. En
undersøgelse over 10 mødeaftner havde vist en mødeprocent på
58 – dette problem skulle løses, men hvorledes?
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Festudvalget var indkaldt til samme møde under emnet ”dårligt
fremmøde til vinterfesten”. For at fremme økonomien forsøges
med amerikansk lotteri – underholdning – billigere lokaler som
Sejstrup Forsamlingshus. Aktiviteter som kåring af ”årets
sanger” og ”årets kvinde”, afholdelse af lotteri forud for festen,
der skulle foregå 1. lørdag i februar.
På DSVM´s generalforsamling den 6. nov. 92 valgtes et af
Bramming Mandskors medlemmer - Svend Åge Nielsen til
formand for sammenslutningen.
På anmodning af museet på ”Sønderskov” gav koret den 6. dec.
2 eftermiddagskoncerter i forbindelse med et større
julearrangement. Belønningen var æbleskiver og gløgg.
Året 1993 fik en lidt usædvanlig begyndelse. I stedet for
normal sangaften blev koret inviteret til Sejstrup
Forsamlingshus for at synge ved Bodil og Allan Simonsens
sølvbryllup. Med som solist var også Brynhild Tophøj, der
sang 2 egne sange. Af 41 sangere var de 37 mødt op. Til
gengæld for optræden, blev hele koret den 20. jan. inviteret til
spisning og underholdning i hjemmet i Darum.
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Ved årets vinterfest den 6. febr. uddeltes der diplom til Leo
Snitgaard (se billede ) for dennes arbejde for koret. Samtidig
tildeltes Thomas Andersen 40 års nålen og Keld Andersen 15 år.
Gram Mandskor fejrede sit 85 års jubilæum den 1. maj, og
havde i den anledning inviteret korene under DSVM samt
venskabs korene: Det Grafisk Kor, København og Horne
Mandskor. Dagen blev ualmindelig vellykket og ved koncerten
sang Bramming Mandskor bl.a. ”Visen om de 18 svaner”
arrangeret af korets dirigent Anders. Til stævnet var 175
sangere mødt op, og under festen om aftenen tildeltes Keld
Andersen fra koret DSVM´s hæderstegn, medens korets
formand Thomas Andersen fik DSF´s hæderstegn (se
motivering under Thomas Andersen)
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Spejderkorpset i Bramming fejrede deres 50 års jubilæum, og
havde i denne anledning bedt koret om at synge ved korpsets
Sct. Hansbål den 23. juni ved Spejderhuset.
På årets generalforsamling den 15. sept. 93 vedtoges nogle
vedtægtsændringer samt at, af årets overskud på kr. 5178 skulle
kr. 2000 hensættes til korets jubilæum i 1994 samt kr. 3000 til
anskaffelse af et nyt klaver, såfremt ønsket om egne lokaler
skulle lykkedes.
I november er der kø på anmodninger om underholdning på
plejehjemmene, idet koret blev bedt om at synge på
plejehjemmet ”Østergården” i Gørding den 18. nov., og igen
den 24. nov. Og på plejehjemmet ”Solgården” i Bramming.
Travlhed før jul.
Søndag den 28. nov. 93 var der rigtig gang i sangen. Først blev
der sunget på ”Sønderskov Slot” med 2 koncerter hhv. 12.45 og
14.30. Imellem koncerterne blev der øvet til aftenens
adventskoncert under DSVM i Grundtvigskirken i Esbjerg.
På grundlag af et udsendt skema drøftedes på en koraften, den
19. jan. 1994 ni forskellige punkter af korets arbejde. Debatten
mundede ud i, at der skulle arbejdes videre med beklædning.
Der var til mødet indhentet priser på skjorter, slips m.v., men
priserne fandtes for dyre. Andet forhold var fremmøde,
mødetidspunkt, ro under prøver, deltagelse i kaffeborde efter
koncerter, nye medlemmer, vinterfesten. Her anførtes, at der
var for få deltagere.
KODA afgift
På et bestyrelsesmøde den 1. marts forelå fra DSF et brev med
meddelelse om, at KODA aftalen var ophørt pr 1. jan. 1994, og
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at korene derfor selv skulle anmelde og afregne afgiften med
KODA mod senere refusion hos DSF. Senere efter samtale med
formand for DSF Lau Michelsen meddeler denne, at koret skal
se bort fra skrivelsen og afvente nye instrukser
Mandag den 28. marts døde sangerbroder Jørgen Fich
Rasmussen knap 59 år gammel. Jørgen havde været et skattet
medlem af koret siden 1957. På sit sidste bestyrelsesmøde,
havde bestyrelsen vedtaget at udnævne ham til æresmedlem på
hans fødselsdag den 2. april. Han nåede derfor ikke at erfare
om hæderen.
Bakkevejens skoles nye aula dannede den 10. april ramme om
den store fælleskoncert for kommunens kor. Korene mødtes om
formiddagen til indøvelse af div. fællesnumre. Som gæstedirigent havde man fra Esbjerg fået Lone Gislinge. I koncerten
kl.. 17 for en fyldt sal deltog 120 sangere.
I modsætning til tidligere år, blev DSVM´s 70 års jubilæum
ikke fejret sammen med Bramming Mandskor, men henlagdes
til Riber Kjærgaard den 4. juni. 175 sangere troppede op til
fælles øvelse, koncert og efterfølgende fest til medbragt mad,
og dans.
Korets sommerafslutning fejredes den 15. juni, og som vanlig
hos Hans Kjær i Terp med sang i haven, bål og som noget nyt
en båltale. På grund af det kolde vejr var man trukket ind i det
pyntede maskinhus, hvor pastor Bøje Andersen holdt en
fin ”båltale” over emnet Dannebrogs Historie, idet det var 175
års dagen for slaget i Estland.
80 års jubilæum
Efter et længere forarbejde afholdtes korets 80 års jubilæum
den 17. sept. Selve eftermiddagskoncerten afholdtes i den
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smukt pyntede sal på ”Mødestedet”. Om aftenen var der fest
for medlemmer med damer, samt særligt indbudte gæster
på ”Hotel Sommerlyst”.

I forbindelse med sin beretning på generalforsamlingen den 21.
sept. nævner formanden arbejdet med optagelse af videobånd
om korets aktiviteter. På samme møde forhøjedes kontingentet
med kr. 50 til i alt 450 kr. årligt. Jubilæet oplystes at koste koret
kr. 8218.
Dirigentproblemet dukker op igen, idet Anders meddeler, at
han på grund af travlhed i sit firma er nødt til at holde 2 års
pause fra 1. jan. 1995. Bestyrelsen samt dirigent går straks i
gang med at søge ny dirigent, dog uden større held.
88

Landsstævne i Viborg 1995
Stævnet fik en lidt dårlig start, idet der var ved at gå ”koks” i
transportproblemet. Der var fra begyndelsen tilmeldt 34 mand
til bustransport til både stævne og aftenfest. Resten skulle køre
i særskilt bus, men på grund af forviklinger endte det med, at
der kun blev en bus.
Selve stævnet fandt sted den 6. maj, hvor 24 kor med i alt 511
sangere fra hele landet deltog. Bramming Mandskor deltog
med 29 sangere. De fleste deltagere vil nok huske en dejlig
morgen med skønt vejr, hvor der gjordes holdt ved Hampen Sø.
Tilfældigvis havde en bus med sangere fra Kolding den samme
ide, og Koldings dirigent fik begge kor stillet op til en smuk
morgensang ”I Østen stiger Solen op”. Det gode vejr fortsatte
desværre ikke, resten af dagen var noget klam. Programmet for
dagen var fællessang på Domkirkepladsen, og derefter
koncerter rundt om i gårdene, i alt 34 forskellige steder. Kl.
16.00 stævnekoncert i ”Tinghallen” og afslutning om aftenen
med fest.
Nye lokaler
På grund af utilfredshed med lokalerne på Bakkevejens Skole,
var der efter ansøgning givet tilladelse til at bruge musiklokalet.

Dansk hjælp til Østeuropa
Foreningen havde tidligere på året, forespurgt om koret ville
synge ved fest for ukrainere på besøg i Bramming. I første
omgang mislykkedes det for gæsterne at få udrejsetilladelse,
men i august lykkedes det. Den 18. august gav koret derfor en
kort koncert på ”Hotel Kikkenborg” ved en fest for gæsterne.
På årets generalforsamling den 20. sept. berettede formanden
bl.a. om korets aktiviteter. Der har i årets løb været 59
mødegange, heraf 34 alm. Øve aftener, medens resten har været
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i forbindelse med fødselsdage, koncerter, begravelser og andet.
Der var p.t. 42 medlemmer, det højeste antal nogensinde.
Julemesse i Bramming
I håbet om at promovere koret, deltog man med en stand på
årets julemesse i sportscentret den 25.-26. november. Standen
var flot pyntet med grantræer m.m., især på foranledning af
Leo Snitgaard, der også havde sponseret træerne. Der vistes
videobånd af korets arbejde, samt afspilledes kor optagelser fra
Viborg og Ribe Domkirker. Aage Marcussen ”Lima” havde
sponseret kaffe, kager m.m. til servering.
Den 3. december afgik et af koret mangeårige medlemmer
Knud Nielsen pludselig ved døden. Under omklædning til
aftenens adventskoncert ramtes han af en indre blødning. Knud
Nielsen havde været medlem af koret siden 1972, deraf som
formand i 5 år. Desuden var han æresmedlem og tildelt
DSVM´s hæderstegn.
Det spøger stadigt
På et bestyrelsesmøde den 25. jan. 1996, drøftedes dirigentproblemet igen, idet det ikke var løst. Anders kom koret i møde
ved at meddele, at blot han kan få afløsning i pressede perioder
kunne han klare det. Han er i øjeblikket i gang med et orgel til
Tjæreborg Kirke. På samme møde evalueredes julemessen også,
men det kunne konstateres, at der ikke var noget synligt
resultat med hensyn til medl. hvervning. Ligeledes drøftedes
mulighederne for afholdelse af et loppemarked hos hans Kjær i
dagene 20-21. april.
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Imod sædvane, var Sct. Hans afslutningen den 19, juni flyttet
ud til Eske Bennedsen, der lagde både mark og husrum til
arrangementet. Årsagen til flytningen, var Anna Kjær´s
sygdom og død.

Kulturdage i Bramming
I forbindelse med kulturdagene i Bramming, deltog koret i 2
arrangementer. Først var det hos Viking Life Save Equipment,
hvor der afsløredes billeder udført af August Kruse, Vilslev,
derefter på Riber Kjærgaard hvor Remise Akademiet udstillede.
Med hensyn til publikum var det begrænset
Formandsskifte
På årets generalforsamling ønskede formanden Thomas
Andersen ikke genvalg efter 9 år på posten. Beklageligt for
koret, idet Thomas havde været en ualmindelig god formand
især på grund af sit mangeårige medlemskab, som havde givet
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ham en stor indsigt i korets virke. Som ny formand genvalgtes
Keld Andersen.
Ved årets vinterfest den 8. feb. 1997, uddeltes 4 stk. 20 års nåle.
Følgende medlemmer fik nålen, Hans Kjær, Vagner Nørgaard,
Niels Rindum samt Leo Snitgaard, men desuden udnævntes
Thomas Andersen til æresmedlem efter 44 år i koret, heraf de
20 i bestyrelsen.
Loppemarked
Med Gram Mandskors årlige loppemarked som forbillede
havde bestyrelsen gennem en tid arbejdet med planer om at
afholde loppemarked den 3. maj. 97 på Hans Kjærs ejendom i
Terp. Der var allerede indkommet en del effekter. Desværre løb
tanken ud i sandet, og man fik kommunens genbrug til at
afhente de indsamlede ting.
Mulighed for nye lokaler
Skoleforvaltningen havde den 19. aug. inviteret interesserede
foreninger til et møde om lokalerne i Teglgården. Lokalerne
var blevet ledige efter at lejren var tømt for flygtninge, og i
forbindelse med at man tidligere havde søgt om lokaler, fik
man invitationen og muligheden for at få et lokale på ca. 80 m2
med tilhørende depot rum og toiletter, dog i samarbejde med de
andre ansøgere. Lokalerne forventedes at være brugbare primo
1998.
På generalforsamlingen den 17. sept. uddelte formanden
både ris og roser til medlemmerne, roser for godt fremmøde til
koncerter m.v., men ris for dårligt fremmøde til øveaftener i
forbindelse med disse aktiviteter. På samme møde meddelte
Henning Josefsen (direktør for skole- og kulturforvaltningen)
at kommunen havde vedtaget ikke at sætte penge af
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til ”Teglgårdsprojektet”, hverken dette år eller næste, hvilket
var noget af en skuffelse for koret. Der vedtoges en forhøjelse
af kontingent fra kr. 500 til kr. 550. årligt.

Træffestævne på Riber Kjærgaard.
Den 27. sept. afholder DSVM sit årlige træffestævne på Riber
Kjærgaard med deltagelse af ca. 120 sangere. For første gang
deltog
Rødding
Mandskor
som
nyt
medlem
i
sammenslutningen. Udover dette deltog også Bramming
Blandede Kor som ikke medlem. Programmet var det
sædvanlige, dog bemærkes, at sammenslutningens overdirigent
Lau Michelsen tildeltes ”Nordisk Sangerforbunds” hæderstegn
for sit store arbejde indenfor nordisk samarbejde.
På første bestyrelsesmøde den 5. jan 1998 drøftedes et nyt
projekt med at indspille en CD, der skulle indeholde sang,
spillemandsmusik samt oplæsning af gode historier. Der forelå
et prisoverslag på ca. kr.20.940 incl. 500 stk. CD´er, finansieret
dels af kormedlemmer og dels af sponsorer. Tanken var at
planen skulle sættes i værk lige efter sommerferien for at give
tid til at forberede numrene.

Den kommunale fælleskoncert
fandt sted i skolens aula den 1. marts med 110 deltagere. Den
store oplevelse her var fællesdirigenten Sisse Skovbakke, som
var hentet i Lemvig. Hun gav deltagerne en oplevelse udover
det almindelige for en sjov og sprælsk måde at dirigere på.
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”Vers og Viser om Vorherre”
Den 21. april deltog koret sammen med 7-8oo sangere i en
optagelse i Musikhuset i Esbjerg til ovennævnte TV-udsendelse.
Dirigent var Per Günther, Esbjerg . Optagelsen udsendtes den 3.
maj.
CD optagelse
Den 10. juni, efter et forarbejde med øvning af sangene – samt
et noget andet forløb end oprindeligt planlagt, blev der
i ”Pinsekirken” i Esbjerg indsunget et program. Optagelserne
stod J.P. Wolf samt en ven for, idet denne havde udstyret til
optagelserne. Det viste sig senere, at ikke alle numre var gode
nok, så der blev planlagt en ny optagelse.
Ny tradition indledtes på generalforsamlingen den 23. sept. på
Hotel Sommerlyst, idet mødet indledtes med gule ærter med
tilbehør samt øl og snaps. Siden er alle generalforsamlinger
indledt på denne måde.
Nye sangmapper. Af anonym sponsor havde Egon Knudsen
fået nye sangmapper til en værdi af 3700 kr. Ideen til mapperne
havde John Knudsen fået, og havde sammen med sin hustru
Meta indsat et flot logo på forsiden.
En julekoncert i Sneum Kirke
den 14. sept. skal omtales,
idet den havde et forløb
udover det normale. Lyset (se
billede) bragtes ind. Derefter
blev der sunget salmer i
vekselvirkning
mellem
menighed, Kirkens voksenkor
samt Bramming Mandskor.
Specielt skal nævnes ”Dejlig
er den Himmel blå”, der blev
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sunget på tre forskellige melodier. Det må nævnes at Kirkens
nye orgel, netop var leveret af korets dirigent Anders H.
Rasmussen.

1999. Dette år indledtes med et bestyrelsesmøde den 5. jan.
På mødet vedtoges, at årets diplom skulle uddeles til Meta og
John Knudsen samt Egon Knudsen for deres store arbejde med
de smukke sangmapper. Årets 85 års jubilæum vedtoges at
holdes på et lavt plan, idet det samtidig var DSVM´s 75 års
jubilæum. Jubilæet skulle have et større omfang, og afholdes
på Bramming Efterskole. På mødet vedtoges ligeledes, at nye
medlemmer skulle til stemmeprøve hos dirigenten snarest efter
første sangaften.
Grundloven 150 år
I Gørding var der i forbindelse med byfesten 4-5 juni
arrangeret en større grundlovsfest i Gørding Kultur- og Idrætscenter. Koret var blevet bedt om at give en koncert samt synge
for ved fællessangene. I anledning af jubilæet var der skrevet
en ny grundlovssang, der skulle synges akkompagneret af et
blæserorkester. Men på grund af kludder med blæsernes noder
blev det kun ved sangen. Folketingsmand Preben Rudiengaard
holdt grundlovstalen.
Hvorfor ikke hjælpe en sangerbroder på frierføder. Den 16.
juni inviterede Poul Dall koret til sit hjem i Søparken for at
synge i forbindelse med et frieri til sin samlever Jette. Poul fik
sit ja og koret fik en hyggelig og fornøjelig stund i det smukke
sommervejr.
Til erstatning for den aflyste 85 års jubilæumsfest arrangerede
festudvalget den 19. juni en større midsommerfest
i ”Kratskellet” i Darum, med start allerede kl. 14.30, hvor der
serveredes kaffe og kager. Derefter hyggeligt samvær med
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boldspil m.v. alt imedens der hang et vildsvin over grillen til
spisningen kl. 18. Til børnene var der pølser med pomfritter.
Efter maden blev bålet tændt med dertil hørende Sct. Hans tale
– dog var der vist sket en fejl - talen udeblev. Arrangementet
der var begunstiget af smukt vejr havde 95 deltagere. Meta og
John Knudsen samt Karen og Preben Skov skal have en stor
buket roser for arrangementet.
På generalforsamlingen den 15. sept. oplyste dirigenten Anders
H. Rasmussen, at han på grund af travlhed er nødt til at holde
en pause. Anders skal levere og opstille et orgel til Skibbringe
Kirke på Sjælland. I stedet har han skaffet en afløser, organist
ved Skads Kirke, Kjell Inge Midtskogen (Nordmand).
Dirigentens første sangaften blev den 22. sept., og han gjorde
et godt indtryk på koret. Med h.t. honorar var han rimelig i sit
krav med kr. 250 pr. gang. Samme aften fik koret en ny
begrundelse for en omgang øl, idet Kristian Holst gav en
omgang med begrundelsen ”at vi var så rare at være sammen
med”.
På grund af decemberstormen måtte årets julekoncert i Sct.
Ansgar Kirke for første gang aflyses. Der var sket skader på
kirken.
Året 2000 begynder med problemer med korets sekretær.
Denne har desværre på grund af store opgaver i forbindelse
med sit arbejde, som direktør for skole- og kultur-forvaltningen,
ikke kunnet deltage i korarbejdet, og derfor ikke ført
protokollen. Henning beklager, og trækker sig ud af koret med
omgående virkning. I stedet indtræder Svend Åge Nielsen.
Bramming Egnsmuseum
Efter ombygning genindvies museet den 15. april. I denne
forbindelse blev koret anmodet om at underholde. Det skal
bemærkes at i forbindelse med den nye udstilling, var udstillet
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nogle effekter fra Bramming Mandskor. Delene var leveret af
Thomas R. Andersen.
Ribe Mandskor 140 år
Lørdag den 2. sept. var koret inviteret til Ribe tillige med de
øvrige kor under DSVM. Ribe Mandskor fejrede sit 140 års
jubilæum med et større stævne, med optog gennem byen,
velkomsttaler og derefter sang omkring i byens smukke gårde.
Om eftermiddagen koncert i Domkirken afsluttende med
festmiddag, underholdning og dans om aftenen
2001
Mandskoret ”Ørnen”
Ved et tilfælde er et af korets medlemmer Poul Dall via
internettet kommet i kontakt med et norsk mandskor ”Ørnen”.
Koret er interesseret i at komme til Bramming og deltage i en
koncert eller lignende. Det skal bemærkes at koret kommer fra
området omkring Oslofjorden og består af universitetsvenner,
ca. 15 mand. Koret har et højt kunstnerisk stade. Der blev
nedsat et lille udvalg til at arbejde videre med sagen, der
sluttede med et i jubilæumsåret, stadigt bestående samarbejde.

Sommerkoncert
I stedet for den fælles forårskoncert, arrangeres en sommerkoncert i skolens Aula den 9. juni. Scalakoret var inviteret med
til at underholde. Forinden koncerten var salen blevet smukt
pyntet, og i forbindelse med koncerten serveredes kaffe og
brød. At ideen var god nok, vidnede et pænt antal tilhørere om.
Den 6. aug. blev bestyrelsen nødt til at afholde et møde med
festudvalget. Der var opstået lidt uoverensstemmelser mellem
parterne omkring en ansøgning til kommunen om tilskud til
udgifter i forbindelse med det forestående besøg af ”Ørnen”.
Formanden havde egenhændigt stoppet en ansøgning, som
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udvalget uden om bestyrelsen havde indsendt til kommunen.
Udvalget truede med at nedlægge deres poster på næste
generalforsamling. Det lykkedes at bilægge striden.
Efter generalforsamlingen den 19.9., konstituerer den nye
bestyrelse sig med Egon Wolf som både formand og kasserer.
”Ørnen” landede
i Billund Lufthavn fredag den 28. sept.. Bramming mandskor
modtog koret og sang ”En hilsen til sangen” samt ”Ret som
ørnen stiger” og kvitterede med en nyskrevet sang til
lejligheden. Tilbage i Bramming blev nordmændene
indkvarteret på ”Hotel Kikkenborg”. Kl. 18.30 mødtes korene
på biblioteket, her var der en lille annonceret koncert, hvor
nordmændene underholdt en halv times tid. Efter formandens
velkomst overlodes ordet til formanden for kommunens børneog kulturudvalg Preben Bak, der holdt en festlig velkomsttale.
Det var kun beklageligt, at der ikke var flere, der fik den
festlige underholdning med. Efter koncerten var der arrangeret
socialt samvær mellem BMK og ”Ørnen” i aulaen på
Bakkevejens skole. Der blev serveret gule ærter med tilbehør.
Menuen var en absolut succes, idet der blev spist og drukket
godt. Aftenen sluttede med korsang af begge kor.
Lørdag den 29. var der tidlig afgang til Tistrup, til et fællesstævne under DSVM. Dagen begyndte med kaffe og
rundstykker, hvorefter der var sangkursus for deltagerne.
Ovenpå en god frokost med sild og ”tag selv” salatbar samt
kød, var der om eftermiddagen koncert med underholdning af
enkeltkor samt fælleskor. I forbindelse med koncerten var der
også uddeling af hæderstegn. Efter indstilling fra Bramming
Mandskor tildeltes Anders H. Rasmussen DSF´s hæderstegn,
og efter indstilling fra DSVM tildeltes Svend Åge Nielsen
samme hæderstegn. Der var en del kritik af hallen, som der
blev sunget i, lyden var meget dårlig, sangerne kunne ikke høre
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hinanden. Hjemkommet til Bramming var der om aftenen
fælles spisning i skolens aula.
Se program for weekenden nedenfor.
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Året 2002
står i forberedelsernes tid til et besøg i ”Ørnens” hjemland.
Onsdag den 9. jan. starter koret i fælleshuset i Mulvadparken
med et vidiobånd som man har fået tilsendt fra Norge, om et
kors oplevelser i det barske Nordvestnorge.
Fra Ørnens besøg i september havde man gemt 3 fl. Drammen
Akvavit, der skulle smages denne aften, disse slog dog ikke til,
og formanden måtte hjem efter forstærkninger. Hvorledes
sangen blev kan der kun gættes om. Til et bestyrelsesmøde i
feb. er der indhentet priser på bus til Norge. En foreløbig pris
er kr. 1300 excl. overnatning og fortæring. Der arbejdedes
videre med sagen. På samme møde drøftedes evt. nye
sanglokaler på Endrup Møllekro. Kroen er på vej til at blive
opkøbt af Endrup Borgerforening, der så vil anvende den som
samlingssted og samtidig udleje lokaler til interessegrupper.
Bestyrelsen havde sammen med Poul Dall set på lokalerne, og
fundet dem egnede. Spøgsmålet er så pris samt om
medlemmerne vil køre til Endrup.

Korfestival i Ribe
Lørdag den 1. juni havde Ribe Mandskor inviteret til stor korfestival i Ribe med deltagelse af kor fra hele Danmark samt
Baltikum, Storbritannien, Slovenien, Slesvig-Holsten samt hele
Norden herunder også ”Ørnen” fra Norge. I et smukt vejr var
der optog gennem byen til Rådhuset hvor der blev budt
velkommen. Herefter fordelte korene sig rundt om i byens
gårde og sang. Om eftermiddagen var der en stor koncert i
Domkirken og om aftenen afslutning med festmiddag og dans.
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Koret modtager i oktober den officielle invitation til Arendal
Korfestival i dagene 30 maj til 1 juni 2003, og det vedtages i
samarbejde med Bramming Blandede Kor at tilmelde sig. Dette
skal ske inden 15. december. I forbindelse med turen laves der
en folder om koret og byen til uddeling. Folderen er ligeledes
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tiltænkt nye medlemmer. I forbindelse med folderen ansøges
kommunen om et til skud, der bevilliges kr. 4000.

For- og bagside af folder

Til turen var det vedtaget at anskaffe ens beklædning,
bestående af ens bukser, skorter og slips.
November og december bød, udover sædvanlige julekoncerter
på 3 andre julekoncerter. Den første fandt sted i Vejrup Kirke
under mottoet ”Vers og viser med Vorherre”. Her deltog udover
Bramming Mandskor, et ensemble og fløjtenist Kristina Harbo
Smith. En længere udflugt til Sønderborg sammen med DSVM,
samt en koncert i Vester Nebel kirke under ledsagelse af Aksel
Tækker på Trompet.
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Thomas R. Andersen
blev den 29. januar 2003 fejret for 50 års medlemskab af koret.
Thomas var et af den slags medlemmer der desværre kun er for
få af. Han havde taget sin tørn i bestyrelsen i 22 år, heraf 9 som
formand, samt medlem af festudvalg i 6 år. Derudover altid
klar når der skulle gives en hånd. For sit arbejde for sangen og
koret var han udnævnt til æresmedlem samt tildelt både DSF´s
og DSVM´s hæderstegn. I samarbejde med familien, der også
deltog, arrangeredes en hyggelig aften med smørrebrød og
andet godt til ganen. Det blev desværre en af de sidste aftner i
korsammenhæng for Thomas, da sygdommen tærede hårdt på
ham, og den 30. april meldte han sig ud.
Tiden indtil
Korets første store udenlandstur
var mest indøvning af programmet til turen til Norge i
slutningen af maj. Turen arrangeredes i samarbejde med
Bramming Blandede Kor. Program se næste side. Beskrivelse
af turen kan ses på næste side.

Hjemkommet fra Norge gik turen igen den 5. juni til Fyn, idet
koret var inviteret til Nr. Lyndelse (Karl Nielsen fødested) for
at synge til et grundlovsarrangement i Kirken og Præstegårdshaven sammen med Søllinge Koret. Invitationen havde sin
baggrund i, at korets dirigent Anders, i forbindelse med en
restaurering af kirken, havde flyttet samt renoveret orglet. Som
afslutning på arrangementet serveredes en fynsk specialitet,
rugbrød med radiser, purløg og syltetøj. Ikke nok med det, men
efter hjemkomsten var koret inviteret til guldbryllup hos Julie
og Søren Peter Thomsen i deres hjem på Kaj Lykkes Allé. Efter
underholdningen serveres der en gang forloren skildpadde.
103

104

Afslutningskoncert for Norgesturen
Som en tak til sponsorerne til Norgesturen, arrangerede begge
deltagende kor den 27. august en koncert i Skolen Aula. Til
koncerten var der udover almindelig gratis adgang, sendt
invitationer ud til alle sponsorer. Der var arrangeret korsang,
lidt fællessang samt servering af lidt godt til mund og gane.
Hvervekampagne
Uden nye medlemmer dør koret ud, hvorfor der igen forsøgtes
en hvervekampagne i efteråret 2003. Der var valgt 3 lokaliteter
ud, nemlig Hunderup, Gørding og Endrup. Arrangementet blev
udført som en almindelig sangaften, hvortil der inviteredes
interesserede tilhørere. Desværre uden større succes, idet der
kun kom 1 i Hunderup samt 1 i Endrup.
Jubilæumsåret 2004
På årets første øveaften dukkede er par nye ansigter op, medens
et enkelt medlem meldte fra. Vinteren drillede lidt, og den 28.
januar måtte en øveaften aflyses på grund af sne. Ellers var et
udvalg i fuld gang med at forberede 90 års jubilæet. Disse
forberedelser medført i øvrigt, at vinterfesten blev aflyst for at
spare pengene til selve jubilæumsfesten.
Pludselig den 8. marts døde korets næstformand Holger
Andersen. Han blev begravet den 13. s.m. fra en total fyldt
kirke i Gørding. Koret sang en enkelt salme ”Sommersalme”,
desværre ikke med for stort held. Holger havde ikke været i
koret så længe, men var allerede et stort aktiv, som satte sit
præg på koret.
Afslutningen på sangåret blev flyttet, idet Ingefred og Leo
Nissen havde inviteret koret med påhæng til ”Blankstedgård”
for at fejre Sct.Hans med bål, pølser og brød m.m. Parret have
gjort meget ud af pyntningen . Båltalen holdtes af formand for
Esbjerg Kommunes Kulturudvalg, Finn Lambæk.
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90 års jubilæet
Lang tids forberedelse med 90 års jubilæet kronedes den 18.
september med et stort anlagt stævne allerede fra morgenstunden. Stævnet, der var arrangeret i samarbejde med DSVM,
havde samlet ca. 100 sangere fra hele kredsen. DSVM kunne
den 7. september fejre sit 80 års jubilæum. Der begyndtes med
sang i gaderne, fælles frokost og koncert om eftermiddagen
Aftenen sluttede med festmiddag for Bramming Mandskor og
særligt indbudte gæster. Under festmiddagen blev der blandt
andet holdt taler af borgmester K.K. Knudtzen, festtale af Leo
Nissen, fortælling fra korets arkiv af Keld Andersen samt flere.
I Dagens anledning var der uddeling af DSVM hæderstegn til:
Dusinus Ingvardsen, Flemming Laumann, Gudmund Bertram,
Preben Skov, Søren Peter Thomsen samt Egon Wolf.
Ligeledes tildeltes Dansk Sangerforbunds Hæderstegn til Keld
Andersen.
TV-Syd var på pletten med optagelser og interviews, der blev
sendt i TV samme aften.

106

107

Udklip fra Ugeavisen
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At de bliver gamle i koret viser en invitation som tre
sangerbrødre deler ud til resten af koret. Der inviteredes til 190
års fødselsdag (måske nok tilsammen) af Keld Andersen,
Preben Skov og Gerner Møller. Servering af korets livret gule
ærter med alt godt til, sang og hyggeligt samvær.
I begyndelsen af året 2005 ligger vinteren tung over landet,
der er arrangeret koncert i Gørding Kirke den 23. feb. med 4
strygere som akkompagnatør – på grund af vejret må den ene
melde afbud. Koncerten gentages den 20. marts i Vester
Nykirke.
Den 30. marts på en øveaften, arrangeredes en debataften, hvor
forskellige spørgsmål blev drøftet. Mødet begyndte med
servering af formandens hjemmebagte brød med sild, ost,
pålæg, øl og snaps. Blandt emnerne var stadig spørgsmålet om
deltagelse i årets landsstævne i Køge. Måtte desværre aflyses
på grund af for få tilmeldte. Festlighederne fortsatte igen ugen
efter, idet Preben Skov på grund af et 40 års jubilæum
serverede pølser med brød medens Allan Seerup stillede med
snaps på grund af sølvbryllup.
Genoptagelse af sommerudflugt.
Korets festudvalg prøvede igen at optage en gammel tradition,
idet det den 21. maj arrangerede en udflugt med bus ud i det
blå mod Silkeborg. Første stop var Bryrup Gl. Kirke, hvor der
blev sunget et par sange. Næste gang var det Silkeborg, hvor
man var på egen hånd indtil der mødtes ved
hjuldamperen ”Hjejlen”. for at sejle til Himmelbjerget. Ombord
tvangsindlagdes publikum til at høre koret synge flere sange.
Bussen kom til Himmelbjerget og afhentede selskabet, dog
først efter at have samlet et par sangere op der var agterudsejlet.
Sidste mål var Tofterup Hotel, hvor man fortærede en god
middag. Som bonus for en god underholdning gav værten
gratis kaffe.
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Overraskelsesselskab
for dirigenten Anders og hans hustru den 9. juni ved deres
hjemkomst fra en tur til England, hvortil de havde været
bortrejst på grund af sølvbryllup. I samarbejde med ”Det
blandede kor” samt én af sønnerne, arrangeredes der i parrets
have et større selskab af begge kor med både mad og
velkomstsang.
Hastig udrykning
til Læborg Kirke den 15. december. Det blandede kor havde
aftalt en kirkekoncert, men måtte på grund af dødsfald melde
afbud i sidste øjeblik. Bramming Mandskor overtog opgaven
og løste den, dog var man under koncerten nødt til at holde
overtøjet på, idet kirken var hundekold. Varmen fik man først
ved et veldækket kaffebord i forsamlingshuset.
Januar 2006 begyndte med sang i Vilslev forsamlingshus for
et af korets medlemmer Finn Christensen, der havde 25 års
jubilæum hos Stüropack og sluttede den 30. januar med en
indbydelse til at synge for Søren Peter Thomsen, der fyldte 75
år. Her manglede hverken fortæring eller drikkevarer.
Den 11.maj afgår et af korets mangeårige medlemmer samt
tidligere formand Thomas R. Andersen ved døden. På grund af
den store tilknytning Thomas havde haft til koret, bad familien
koret om at synge i kirken samt ved efterfølgende samvær på
Hotel Kikkenborg.
Sct. Hansafslutning og sommerudflugt
fik den 23. juni 2006 en helt anden spændende form. Bork
hytteby havde gennem Leo Snitgaard fremsat et ønske om at
koret ville synge ved bålafbrændingen. Kristian Holst så her
lige en mulighed for at lave en sommerudflugt til Lønborg
Kirke og Skjern å projektet. Kristian holdt et godt foredrag om
kirken den gamle kongsgård samt Skjern å projektet. Derefter
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gik turen videre til Lønborggård og herfra videre til Bork Havn,
hvor der på Restaurant ”Panorama” blev nydt en
wienerschnitzel for til sidst at ende i Bork Hytteby til Sct.
Hansbål.
På årets generalforsamling den 29. aug. ønsker formanden
Egon Wolf ikke genvalg efter 15 år i bestyrelsen. På
efterfølgende konstitueringsmøde vælges Richard Nielsen til
formand. En ting som måske vil stå mere i erindringen er de
meget salte gule ærter som slagter Mathiesen leverede. Som
kompensation gav han senere en omgang øl til koret.
Nye lokaler
På jagten efter bedre lokaler kommer det tidligere AMU center
på tale. Kommunen har forsøgt at sælge bygningerne, men
kunne ikke opnå en rimelig pris, hvorfor tanken om at bruge
bygningerne til andet formål, blandt andet foreningsarbejde,
kommer på tale. Den 29. okt. fremviste formanden for børneog kulturudvalget Finn Lambek nogle lokaler i det nu nedlagte
AMU center. Lokalerne havde mange gode faciliteter, som skal
deles med andre kor. Sagen blev behandlet på et byrådsmøde
den 23. november, hvor oplægget blev godkendt. Men her
sluttede sagen ikke helt, pludselig i januar overgår sagen til
Villy Bloch Christensen, der mente, det var for meget med et
fast lokale til kun et kor. Han fik dog forklaret, at der var tre
kor om lokalet. Sagen vandrer dog videre fra den ene person til
den næste, og hver gang måtte sagen gå om igen. Dog til sidst
skar Marianne Mulvad fra Esbjerg Kommune knuden og løste
problemet, således at sagen blev endelig afklaret den 21. maj
2007.
Tirsdag den 9. januar 2007
mødes bestyrelsen, for sammen at tage stilling til klaverspørgsmålet, der er opstået ved udsigten til nye lokaler. Else og
Flemming Laumann har stillet koret et gammelt flygel i udsigt,
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som kun mangler en kærlig hånd for at være brugbar. Samtidig
med besigtiger man et klaver på Østergården i Gørding, til salg
for 6000 kr. samt et på Bakkevejens Skole til salg for 2000 kr.
Sagen ender med at man modtager flygelet fra Laumanns.
Om flygelet kan fortælles kort, at det er over 100 år gammelt,
bygget af Hoffmann & Kühne i Dresden, Tyskland. Det er købt
af en operasangerinde der tog det med til Danmark, men på
grund af 1.ste verdenskrig, kunne hun ikke have det med
tilbage til Tyskland. Familien Laumann købte det i ca. 1914 og
således ender det ved arv hos Else og Flemming Laumann.
Dirigenten er glad for flygelet, idet det har en fin klang.
Andelskassen
Uddeler hvert år nogle midler til foreningsformål, her havde en
af korets medlemmer Leo Beck taget initiativet til en
ansøgning om et beløb. Der blev bevilliget 6000 kr., der skulle
modtages på Andelskassen generalforsamling. Tre mand møder
op med Kristian Holst i spidsen, og denne stiller sig op, som
tak for tilskuddet, og synger for til ”Fuglene letter”
Efter 32 år i koret, heraf en periode som formand, stiller Finn
Kousgaard den 2. maj og tager afsked. Finn har været et stort
aktiv for koret, men sygdom tvang ham desværre til at stoppe
Korfestival i Ribe
Ribe Mandskor gør det igen. Den 1-3 juni 2007 arrangerer de
en stor korfestival i byen, hvor Bramming Mandskor deltager
sammen med tyve andre tilmeldte kor fra bl.a. Schweiz,. Østrig,
Holland, Tyskland, Norge og Danmark, samt 3 musikkorps.
Arrangementet var lig tidligere år, med optog gennem byen,
sang i byens gårde, koncert i Domkirken m.v.
Efter sommerferien
begynder koret sine øveaftener i de nye lokaler på Industrivej.
Flyglet er blevet flot istandsat og stemt for 8700 kr. og sat på
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plads i de nye lokaler. På et bestyrelsesmøde i august drøftes
oplægget til udlandsture i det kommende år. Norge og Tyrkiet
er i spil, der arbejdes med begge forslag. Fra Norge foreligger
dog opfordring til at deltage i ”Arendal korfestival 2008” i
samarbejde med Bramming blandede Kor.
Til generalforsamlingen 2007 var særlig indbudt Else Laumann
som sammen med Flemming skulle have en særlig tak for den
flotte gave med flygelet. Ved samme lejlighed udnævntes
Flemming til æresmedlem af koret.
Keld Andersen siger den 26. september 2007 efter 29 års
medlemskab farvel til koret. Keld har udover 2 perioder som
formand, varetaget næsten alle poster i koret, så i ham mistede
koret et stort aktiv.
Koret kommer på museum
Lørdag den 29. oktober var koret inviteret til at synge på
Bramming Egnsmuseum i forbindelse med indvielsen af en ny
glas-montre, vistnok den største i Danmark. Montren var udført
af lokale håndværkere, bl.a. Fich Rasmussen. I montren var
udstillet en del effekter fra Bramming Mandskor, leveret af
Thomas R. Andersen.
Året 2008 startede lidt tamt, allerede den 2.den januar
begyndte øveafterne af hensyn til forårets store programmer.
Mange var vist ikke kommet over nytåret, fremmødet var lidt
dårligt. Programmet der skulle øves, var især til Norgesturen
samt til en planlagt weekendudflugt til det nordjyske.

Vinterudflugten til Tambohuse Kro
I en bus fra Bent Thykjær med Niels Christian Jensen ved rattet
startede 32 spændte passagerer, lørdag den 2.den februar,
nordpå mod Thyholm. Første stop var Dejbjerg Hede, hvor
man beså Hellig Kors Refugiet. Derfra kørtes der til Holstebro
hvor den medbragte mad skulle fortæres. Der var indgået en
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aftale med Lægård Efterskole, hvor maden kunne fortæres. Der
skulle også have været en rundvisning, men på grund af
kludder i aftalerne gik dette desværre i vasken.

Fra Holstebro gik turen videre mod Vestervig, hvor kirken
skulle besøges. Undervejs hertil fortalte Bodil Elbæk om sin
opvækst på Thylands Efterskole, hvor hendes forældre havde
været forstanderpar samt om området. Vestervig kirke, der er
Nordens største landsbykirke, er resterne af et kloster bygget
omkring 1100. Uden for kirken finder man ”Liden Kirstens
Grav”. Efter at have afprøvet kirken sangmæssigt, kørtes videre
via oldtidshøjene på Ydby Hede til Tambohuse Kro hvor holdet
efter en kop kaffe indlogeredes. Efter en tur til Jegindø var der
festmiddag på kroen med efterfølgende dans og natmad.
Søndagens program var lidt stramt, så der var tidlig afgang fra
kroen til Jegindø Kirke, hvor koret deltog med sang i
gudstjenesten. For deltagerne blev det en rigtig god oplevelse.
Endelig
lykkedes en vedtagelse om beklædning. Norges-turen stod for
døren, og problemet skulle løses. Den nye beklædning består af
sort jakke med korets navn på venstre bryst, sangernavn indeni,
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koksgrå bukser, hvid skjorte med korets navn på kraven,
broderet af Bodil Simonsen samt det blå/rødstribede slips
Et af korets medlemmer gennem 48 år Flemming Laumann sov
stille ind den 15. marts efter længere tids sygdom. Ved
begravelsen den 19.de sang koret ”Blomstre som en
Rosengård”. Flemming der var æresmedlem af koret, vil især
blive savnet på grund af dennes store arbejde med nodeskrivning CD-erne til øvebrug, samt som giveren af flygelet.
Nye tider med hjemmeside
På en øveaften forespørger Poul Madsen, om der var interesse
for en hjemmeside for koret, han havde allerede taget forskud
på et ja, idet han havde købt domænenavnet
www.brammingmandskor.dk
For sent ude
I forbindelse med Norgesturen, var der ansøgt om et tilskud
fra ”Sydbank” til turen. Desværre var man for sent ude efter
pengene, men banken sponsorerede 60 rejsetasker i stedet

Turen til Arendal korfestival
Den 6. juni 2008 oprandt dagen for afgang til Norge. Turen var
arrangeret i samarbejde med BBK. Om turen læs side 153.
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På generalforsamlingen den 3.sept. 2008, blev tanken luftet
omkring busture om vinteren, i stedet for vinterfesten, samt
udenlandsrejser måske hvert tredje år. Der skal i denne
forbindelse laves en opsparing til turene. Det vedtoges dog, at
påbegynde en opsparing til 100 års jubilæet, i denne
forbindelse forhøjedes kontingentet med kr. 100 årligt.
Indvielse af de nye lokaler
I samarbejde med BBK samt Scala koret, blev der arrangeret
en indvielsesfest den 1. oktober. I forbindelse med
arrangementer blev der opbygget en scene i forhallen, samt
smukt pyntet. Alle tre kor sang hver deres numre for et fyldt
lokale. Efter sangen fremvisning af lokalerne samt kaffebord.
Efter kaffebordet sang korene fællenumre.
Udover de sædvanlige julekoncerter, skal nævnes, at koret var
inviteret til at synge i Obbekjær Kirke i forbindelse med en
gudstjeneste med de ni læsninger. Læsningerne foretoges af
konfirmanderne med korsang ind imellem. Korets formand
Richard Nielsen sang solo ”O Jesuslil fin”, andre salmer blev
sunget af en dobbeltkvartet. Trompetisten Helge Bjerregaard
spillede med i udvalgte satser.
I 2009 prøvedes igen en hvervekampagne
Den 29. april blev der iværksat en hverveaften. Der var gjort et
større forarbejde med plakater, avisomtale og annoncer. For at
gøre det ekstra tillokkende blev der inviteret på en mindre
anretning med tidligere formands berømte rugbrød samt
dirigentens ikke mindre berømte varme leverpostej samt sild
og ost, øl og snaps. Desværre ikke med det store resultat, idet
der kun dukkede tre mand op.
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Korets dirigent Anders havde på et tidligere tidspunkt været i
forbindelse med dirigenten Peder Kragerup om tilladelse til at
bruge nogle af de gamle Four Jacks sange. I denne forbindelse
havde Peder Kragerup udtrykt ønske om at møde dirigent og
kor til en koncert i Esbjerg. Denne koncert bliver dog ikke til
noget, men kommer til Kolding den 20. maj 2009, hvorfor der
arrangeres en bustur med damer.
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Nyt æresmedlem
I forbindelse med Sct. Hansafslutningen hos Niels Peter Kjær i
Terpager udnævnes Verner Fich Rasmussen til æresmedlem af
koret.
Bramming Kulturnat
For første gang den 4. september 2009, forsøges der fra byens
side et arrangement med en kulturnat omhandlende flere
former for underholdning. Mandskoret bliver inviteret til at
synge blandt andet på biblioteket og i Nørregade.
Efteråret 2009 står generelt i travlhedens tegn, idet der ud over
de normale koncerter er forberedelsen til Ribes 1300 års
jubileum den 8. maj n.å. Et større værk af Bo Gunge på 13
sider skal læres, samtidig er Faurés Requiem på programmet.
Dette medfører, at koret i en periode møder en time før til
øveaftener.
Bramming Kosmorama
der ikke længere er en biograf, men drives af en frivillig
forening med store ambitioner om at drive stedet som
kulturinstitution med flere former for arrangementer. Den 25.
okt. er koret inviteret sammen med Bramming Blandede Kor
og Ribe Gospelkor til at holde en korkoncert. Efterfølgende
havde dirigenten dog lidt kritik af forholdene for korsang, idet
de ikke var de bedste.
Weekenden 13. – 14. februar 2010
afholdtes det årligt tilbagevendende sangkursus under DSF på
Vandel Efterskole. Kurset skal omtales, idet hele 10 mand fra
koret deltog. Den store interesse skyldtes, at årets instruktør var
den kendte dirigent Frans Rasmussen (Stemmer fra opgangen).
For de deltagende blev det en stor oplevelse, og at det ikke kun
var fra Bramming interessen var stor, vidner en deltagelse på
142 mand.
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Bramming Bibliotek 25 år
I forbindelse med bibliotekets 25 års jubilæum den 25. marts,
var koret inviteret til at underholde. Udover koret deltog også
den lokale duo Jørn Jørn Jyde.
Ribe By 1300 år i 2010
Lørdag den 8. maj fejrede Ribe sit 1300 års jubilæum. I
forbindelse med jubilæet afholdtes et stort korstævne med i alt
15 kor, heraf 1 hollandsk. Deltagerantal 400. Stævnet begyndte
med generalprøve i Domkirken kl.10. Dirigent var Harry
Lender fra Esbjerg. Der havde dog allerede været forprøve den
24. april med 350 mand. Der var til jubilæet skrevet et særligt
korværk ”Ikke træt endnu” af komponisten Bo Gunge med
tekst af Søren Mulvad. Bramming Mandskor sang alene 2
numre ”Hymne til Danmark” samt ”Hvile”, åbenbart så godt, at
organisten fra Uhre kirke inviterede koret til at synge ved en
koncert i dennes kirke. Dagen efter afholdt Ribe Mandskor en
reception i forbindelse med deres 150 års jubilæum. Fra koret
deltog kun 2 mand, der afleverede en gave.
På generalforsamlingen den 1. september oplyste dirigenten, at
der i det kommen år ville komme udenlandsk besøg fra Wales.
Gæsterne er ”Brecon Male Choir” der vil være i landet i
perioden 28. maj til 5. juni. På samme møde oplystes, at
lokalerne er sat til salg af kommunen, så der er
betænkeligheder. Salget kræver dog en køber, hvilket er svært
med det øjeblikkelige marked.
Kulturnatten i Bramming
gentages den 2. sept. med optræden i Engsmuseet, samt
derefter i Sct. Ansgar Kirke. Der var solistoptræden af Leo
Snitgaard, Verner Fich Rasmussen, Poul Madsen samt af Cyrill
Müller, han, der er Schweizer, sang en af sit hjemlands sange
”Uf de Alpe obe”.
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Julekoncert i Uhre Kirke
En invitation til en koncert i Uhre Kirke fandt sted den 5. dec.
med fælles kørsel i bus (som sædvanligt med Niels Chr.
Jensen). Der var også lidt mening i invitationen fra Ribe, for
det viste sig, at korets dirigent havde bygget kirkens meget
smukke orgel. Koncerten var bygget op over H:C:Andersens
eventyr ”Snedronningen” med 9 læsninger.
35 års jubilæum for
traditionen med adventskoncert i Sct. Ansgar Kirke fik et
fornemt omfang med J.S. Bachs ”koncert for 2 violiner” udført
af Kirstine F. Jessing og Marie Kobbersmed, derefter optræden
af børnekoret, Scala koret og Bramming Mandskor, forinden
afslutning med et fællesværk, Vadehavssuiten ”Hjejlerne og
Rylerne” komponeret af E. Kullberg og tekst af Jens
Rosendahl.
En anderledes øveaften fandt sted onsdag den 26. januar 2011.
hvor en af korets nestorer og reservedirigent Søren Peter
Thomsen inviterede til 80 års fødselsdag på privatadressen. Der
var almindelig korsang, sunget en til lejligheden af korets
huspoet Karsten Trads forfattet sang. Fortæringen
var ”Skipperlobskovs” med tilhørende vådt.
Tiden for besøget fra Wales nærmer sig hastigt og på
øveaftenen den 2. februar uddeler dirigenten de foreløbige
planer for besøget. Der har længe været forberedelser i gang i
samarbejde med BBK om nogle af arrangementerne, blandt
andet en festaften på Riber Kjærgård. Samme aften dukkede
der 2 damer op fra Sct. Georgsgildet med 2 kasser øl til koret,
som tak for en underholdning den 22. jan.
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Dirigentproblemer igen
Anders H. Rasmussen er i gang med et orgel til Sjælland, og
varsler i denne anledning fravær over nogle perioder. Der
arrangeres aftaler med Kirstine F. Jessing og Lau Michelsen,
men i løbet af foråret kommer der problemer med fundamentet
til orgelet som gør det umuligt at monterer orgelet, derfor
bliver det kun en enkelt aften med afløsning i første omgang.
Besøget fra Wales af ”Brecon Male Choir” i ugen 28. maj til 5.
juni

Det Walisiske kor
Walisisk besøg
Af Erik Steffensen
CÔR MEIBION ABERHONDDU eller BRECON MALE
CHOIR er et Walisisk Mandskor.
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På foranledning af dirigentægteparret Brynhild Tophøj
(Bramming Blandede Kor ) og Anders H. Rasmussen
(Bramming Mandskor), har Brecon Male Choir besøgt
Danmark i ugen den 28. Maj - 5. juni 2011.
Brynhild og Anders har på ferier, mødt det Walisiske kor, og på
den baggrund kom besøget i stand.
Det blev til en uge med mange spændende arrangementer, som
Bramming korene havde lagt et stort arbejde i.
Den 28. Maj oprandt, det var på en regnfuld dag, gæsterne
ankom til Billund Lufthavn, men humøret var højt. Der kom 1
dirigent, 1 akkompagnatør, 25 sangere og 14 ledsagende damer.
Gæsterne skulle bo i Ribe Byferie i den kommende tid.
Brecon Male Choir afholdt koncert i Ribe Domkirke, en
koncert i Sneum Kirke, hvor kirkens Ungdomskor deltog. Der
blev afholdt en koncert på Riber Kjærgård ved Bramming,
hvori Skalakoret fra Bramming, Bramming Blandede kor og
Bramming Mandskor deltog.
Waliserne holdt en fridag onsdag, dog inviterede de til
Barbecue aften.
Gæsterne og korene, (dem der havde tid og lyst), var på en tur
til Vadehavsøen Mandø. De gæster, der havde interesse i
landbrug, kunne bese et moderne dansk landbrug.
Fredag morgen forlod Brecon Male Choir Ribe Byferie for i
lejet bus at slutte opholdet i landet på passende vis
med et lynbesøg i København; dog med en afstikker til Kolding
Slotsruin og Haderslev Domkirke, hvor de leverede deres
sidste koncert. Herfra fortsatte de deres tour mod hovedstaden,
med ankomst fredag midnat.
Hele lørdagen blev spenderet i København - oplevet til vands,
til lands og “i luften” med havnerundfart, byvandring,
Carlsberg! Og frokost i Telegrafmuseet med udsigt over byens
tage.
Dagen endte i Tivoli med afslapning, inden de ud på aftenen
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satte kursen mod Billund.
Søndag morgen forlod Waliserne vores grønne land: En uges
vellykket besøg af det charmerende og flot syngende Brecon
Male Choir var forbi.
Korene i Bramming
En oplevelse for koret
var den 26. juni, hvor koret var inviteret til Blue Water Arena i
Esbjerg for at deltage fællessangen ved DGI´s verdensholds
turnéafslutning. En imponerende gymnastikopvisning. Udover
BM deltog Varde Sangforening, Egnskoret fra Gredstedbro,
Rübners Esbjerg og Esbjerg underholdningskor, i alt 180 mand.
Forslag til genvisit i Wales
På generalforsamlingen den 14. sept. 2011 fremlagde Leif
Mathiesen et forslag til genvisit i Wales efter invitation fra
gæsterne. Der var flertal for at arbejde videre med sagen. På
samme møde fremlagdes ligeledes et forslag om en tur til
Sverige, også dette forslag blev positivt modtaget.
Syng dansk dagen
Den 27. okt. arrangeredes, i forbindelse med syng dansk dagen,
en spændende aftenkoncert på Esbjerg Rådhus i samarbejde
med Jerne Mandskor samt Esbjerg Brassband. Korene sang
hver deres afdeling samt 2 fællesnumre samt sammen med
Brassbandet ”Skoven er så underfuld” og ”Olsen Banden”.
Januar 2012
Måneden begyndte med en kedelig meddelelse om, at korets
tidligere formand Finn Kousgaard var død og skulle begraves
den 13. jan. Familien bad koret om at synge to sange/salmer i
kirken.
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Bramming Blandede Kor
fejrede lørdag den 21. januar sit 60 års jubilæum. Koret skyldte
BMs mangeårige dirigent Larsen-Petersen sin start. Koret
startede dagen med et kursus om sangteknikker ledet af
sanginstruktør Jon Hollesen, København. Klokken 17. holdtes
en offentlig koncert, for at vise hvad man havde lært. Ved
aftenfesten hvor BM var inviteret, havde disse en gave med i
form af en flot udført transportabel dramkasse med 32
snapseglas og bærestrop. Gaven var fremstillet af nogle af
BM´s medlemmer. Den fælles deltagelse medførte, at
Mandskorets sædvanlige vinterfest aflystes.
For tredie gang
tager koret med nogen skepsis imod en invitation fra Gørding
Kulturparaply til sammen med Scala koret at holde en koncert
og fællessangaften i Forsamlingshuset den 18. april. Skepsis
bliver dog gjort lidt til skamme, idet der kommer væsentlig
flere end sidste gang.
Hvorfor ikke
prøve at synge i kirken en gang til et bryllup. I anledning af, at
sangerbroder Jesper Hunderup holdt bryllup med sin Mette,
havde denne bedt koret om at synge i forbindelse med
højtideligheden.
Kulturnatten den 6. sept. 2012
Dette arrangement er efterhånden blevet et fast element i korets
tradition på linie med Julekoncerter, underholdning på
Solgården m.v.. Programmet var udvidet til først at synge en
afdeling på Mødestedet i Bramming for derefter at køre til
Bramming Hovedgård for at synge en afdeling her, og herfra
videre til Riber Kjærgård. På de sidste to steder var der indlagt
rundvisninger.
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Efter krav fra kommunen
måtte vedtægterne ændres på generalforsamlingen den 12. sept.,
idet de ikke opfyldte kommunens krav. Derfor blev §1 og §2
ændret således at de nu lyder:
§1: Navnet er Bramming Mandskor hjemmehørende i
Bramming – Esbjerg kommune
§2: Det er altid formand og kasserer der tegner koret udadtil.
Rejseåret 2013
Turen til Wales står for døren, derfor begynder året med en
opstramning af programmet til turen, så det var især de
deltagere som skulle med på turen der skulle holdes i gang. Der
arrangeredes en ekstra time i en periode på 5 uger.
Skulderklap til dirigenten og dennes hustru
På grund af deres store arbejde indenfor korene, havde en kreds
af medlemmer fra både BBK og BM indstillet deres dirigenter
til ”Skulderklap” fra Sydbank og Jyske Vestkysten. På en sangaften for BBK den 31. januar, hvor man under et påskud havde
fået Anders H. Rasmussen til at møde op, fik de i fællesskab
tildelt hædersbevisningen sammen med en check. Det skal
bemærkes, at overraskelsen var stor.
Koret har en dygtig dirigent
men dette til trods, havde denne arrangeret, at koret fik besøg
søndag den 12. marts 2013 af musikpædagog Jon Hollesen,
København for at denne kunne lære koret nogle sangteknikker.
Besøget var arrangeret i samarbejde med BBK samt Scala
koret, der havde brugt 2 andre dage sammen med Jon. I
fællesskab arrangerede korene en arbejdskoncert om søndagen,
afsluttende med fælles spisning.
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At komme hinanden ved
må have været temaet den 29. marts da Verner Fich Rasmussen
inviterer hele koret i sit hjem til 75 års fødselsdag. Verner
havde inviteret mange gæster udover koret, så der var
underholdning virkelig god spisning samt høj stemning i
glarmesterbutikken, hvor koret var placeret.
Wales turen er nært forestående, så mandag den 22. april var
der generel orientering om turen afholdt i sognegården. Poul
Madsen, Brynhild Tophøj og Ulla Wolf stod for orienteringen
omkring flybilletter (der havde været problemer med at få
flybilletterne samlet til en afgang, så der måtte fordeles til flere
afgange) bagage samt program.
8. til 15. maj turen til Wales
Bramming Blandede kor og Bramming Mandskor, har været på
kor tur til Wales via Stanstedt og London, inviteret af Brecon
Male Choir, det var en genvisit og gensynsglæden var stor, da
korene mødtes i Wales. Waliserne var på besøg i Danmark i
sommeren 2011.
Waliserne havde sørget for indkvartering på Brecon Castle
Hotel. Her startede nogle begivenhedsrige dage, med besøg i
en berømt kulmine Big Pit, en fårefarm med opvisning af
verdens bedste fårehunde opdræt, en fin gammel by Hay on
Wye, hvor der afholdes bogfestivaller, der var et besøg på et
Whisky-destilleri i Penderyn, her var der en smagsprøve til alle.
Alle korene afholdt koncerter i kirkerne i byerne Defynnog og
Brecon.
Der blev afholdt en festaften med Walisisk folkemusik og dans,
en aften hvor der blev knytte mange venskabelige bånd.
Der var også en mindre formel aften, hvor de Walisiske damer
havde lavet nogle specialiteter, og her sang korene for og med
hinanden, en meget hyggelig aften.
Alt godt, får jo som bekendt en ende. Med afrejse fra Brecon,
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gik det nu tilbage mod lufthavnene i England.
Men med besøg i Gloucester Cathedral og Blenheim Palace
(Winston Churchills fødehjem), og med overnatning lidt
udenfor Oxford.
Næste dag stod Cambridge på programmet, sådan lidt pa egen
hånd, her var der forskellige aktiviteter, sejlads i både der blev
staget frem af studerende, der fortalte om de mange historiske
bygninger langs floden, der var rig mulighed for shopping, og
ikke at forglemme "Eveningsong" i Sct. Johns Chapel, med
deltagelse af det berømte drenge- og mandskor.
En spændende tur sluttede her. Det var hjemrejsetid næste dag.
Inden sommerferie og Sct. Hans afslutning holdtes den 12. juni
i forbindelse med almindelig sangaften en orientering omkring
det kommende jubilæum bundet op med en lille gang brød med
ost og pålæg samt en omgang øl givet af Søren Peter Thomsen
som tak for optræden i forbindelse med dennes diamantbryllup
den 5. juni.
Sommeraften gudstjeneste
søndag den 28. juli på diget ved Darum var lidt af en blandet
fornøjelse, idet vejret, efter en ualmindelig smuk sommer, lige
skulle vise sig fra sin dårlige side, hvor koret have lovet at
synge i forbindelse med gudstjenesten. På grund af at Anders
holdt ferie, overtog Ilona Lobmayer dirigenthvervet.
Bramming By Night 2013
der er ved at blive en fast tradition fandt sted den 5. sept. Igen i
år var der nye ideer på banen, idet man havde fundet på at
invitere er par kunstnere til at udføre et par udsmykninger på
en gavl hos Fich Ramussen og i viadukten og derefter fortælle
om motiverne. De to kunstnere var Mogens Jessing og Gerhard
Hammel. Ved afsløringen sang BBK, Scala koret samt BM.
Korene sluttede af med sammen at synge fra balkonen på det
nye byggeri i centrum ”Sct. Knudsgård”. Vejret artede sig fra
sin fine side, så der var et pænt stort publikum.
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Syng dansk
Denne årligt tilbagevendende begivenhed blev dette år udvidet
med en ekstra optræden, idet koret som sædvanlig optrådte på
Bramming Bibliotek kl. 16.30 for så efter invitation fra Ribe
Mandskor, igen at synge på ”SeminarieHuset”, Ribe om
aftenen. I dette arrangement deltog i alt 7 kor, Ribe Mandskor,
Ribekoret, Ribe Kammermor, Gredstedbro Egnskor, Bramming
Blandede Kor og Mandskoret. Arrangementet var vellykket,
men pladsen trang med 7 kor og en pænt publikum i et ikke for
stort lokale.
Koraftenen den 20. november
Her meddelte sekretæren, at han fra Esbjerg Kommune havde
fået oplyst, at der til korets 100 års jubilæum var bevilliget kr.
20.000, samtidig meddelte dirigenten, at han på grund at det
store program til samme, havde får Ilona Lobmayer til at
hjælpe med øvearbejdet, i størst mulig omfang.
Årlig juleunderholdning
Dette år aflyses en efterhånden gammel tradition, den årlige
juleunderholdning på Solgården, lidt ubegrundet, men
antagelig på grund af sparetider. Om det vender tilbage er et
stort spørgsmål.
Travlhed for jul
Handelstandsforeningen har igen haft bud efter koret, idet
denne har anmodet koret om at optræde på tre forskellige
lokaliteter den 1. dec. i forbindelse med julemarkedet fra kl.
13.30. Men her slutter dagen ikke, for allerede om aftenen
køres til Esbjerg for at deltage i DSVM´s årlige adventskoncert
i Zionskirken.
Året slutter med den sædvanlige julekoncert i Sct. Ansgar
Kirke og juleafslutning i sanglokalerne.
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Et nyt spændende jubilæumsår 2014 står for døren.
Fortegnelse over dirigenter i Bramming Mandskor
1914
Musikdirektør N. Skads Nielsen, Varde
1919
Skoleinspektør J. Larsen Pedersen, Gørding
1955
flere vikarer, f.eks. lærer Ove Madsen, lærer
Aage Manich
1956
Koncertsanger Erhardt Iversen, Esbjerg
1960
Saminarielektor H. Raskmark, Ribe
1965
Tømrer Børge Hansen, Bramming
1965
Lærer Carl Lund
1975
Lærer Bjerregaard Hansen, Bramming
1982
Orgelbygger Anders Haugaard Rasmussen
samt flere korttidige vikarer
Fortegnelse over korets Formænd
1914
Smedemester A.M. Sørensen
1920
Lærer K. Grosen
1921
Malermester Hans Jensen
1926
Smedemester A. M. Sørensen
1927
Frisørmester Chr. Pultz
1929
Bødker M. Thomsen
1932
Frisørrmester Chr. Pultz
1935
Lærer R. Hjorth
1936
P. Hohn
1937
Frisørmester Chr. Pultz
1961
Jernhandler Holger Thomsen
1964
Grosserer Frends Hjorth
1975
Gårdejer Knud Højlund Nielsen
1980
Gårdejer Finn Kousgaard
1983
Kell Andersen
1987 Thomas Raymond Andersen
1996
Keld Andersen
2001
Egon Wolf
2006
Richard Nielsen
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1949
1949
1949
1949
1975
1975
1985
1994
1994
2001
2009

Fortegnelse over æresmedlemmer
N. P. Olesen
Frisørmester Chr. Pultz
Telonfonmontør Marinus Hansen
Overpostbud Marius Hansen
Gårdejer Hans Holdensen
Jernhandler Holger Thomsen
Jens C. Lorentsen
Glarmester Jørgen Fich Rasmussen
Thomas Raymond Andersen
Fotograf Flemming Laumann
Glarmester Verner Fich Rasmussen

Fortegnelse over modtagere af DSVM´s hæderstegn
1949 Skoleinspektør J. Larsen Pedersen
1949 Telefonmontør Marinus Hansen
1949
Frisørmester Chr. Pulz
1984
Niels Jørgensen
1984
Jens C. Lorentsen
1989 Anders Haugaard Rasmussen
1989 Verner Fich Rasmussen
1989
Jørgen Fich Rasmussen
1989 Thomas Raymond Andersen
1989
Svend Åge Nielsen
1993
Keld Andersen
2004
Dusinus Ingvardsen
2004
Gudmund Bertram
2004
Preben skov
2004
Søren Peter Thomsen
2004
Egon Wolf
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1993
2001
2001
2004

Modtagere af DSF´s hæderstegn
Thomas Raymond Andersen
Anders Haugaard Rasmussen
Svend Åge Nielsen
Keld Andersen

1949

Modtagere af DFS´s guldmedalje
Skoleinspektør J. Larsen Pedersen

Musikdirektør N. Skads Nielsen
Korets første dirigent N. Skads Nielsen er født i Skads (deraf
navnet) i 1889 og døde i Varde 66 år gammel. Han voksede op
og spillede sammen med sine brødre i faderens orkester.
Skads Nielsen var korets dirigent fra 1914 til 1919, hvor han
holdt op for med sit orkester at drage på turné rundt i Norden.
I 1927 nedsatte han sig som musikdirektør i Varde, og spillede
her til et utal af fester på egnen. Han var samtidig i mange år
Varde Sangforenings dirigent, og udførte her et stort arbejde.
N. Skads Nielsen har også ledet Varde Jernbaneorkester, idet
musik var hans altoverskyggende interesse.
Frisørmester Chr. Pultz
En af de sangere, som bør omtales i et jubilæumsskrift, må
være Chr. Pultz. Han blev allerede indmeldt i koret i december
1914, få måneder efter starten, og var medlem ca. 47 år lige til
sin død i 1961. Fra begyndelsen var Pultz meget aktiv i koret.
Til at begynde med som arkivar, et arbejde han gik op i med
stor omhu. I flere perioder var han også formand. Derfor kan
koret også takke ham for det ualmindeligt gode arkivmateriale,
som også har været grundlag for denne bog.
Pultz, der er født i Ribe, kom til Bramming i 1913 som
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selvstændig frisørmester og havde først forretning i
Jernbanegade og senere i Nørregade.
Om Pultz kan man læse, at han altid uden svigtende energi
arbejdede for koret trivsel. Han søgte altid at holde sammen på
sangerne og foreningen i gode som dårlige tider og det var
yderst sjældent, han svigtede en sangaften. I forbindelse med
korets 35 års jubilæum udarbejde han et jubilæumsskrift.
Udover Bramming Sangforening var han også aktiv i
Borgerforeningen hvor han ligeledes var arkivar, det bør også
nævnes, at han var arkivar i DSVM fra begyndelsen af 1924
samt medstifter af Bramming Byhistorisk arkiv.
Pultz gik meget op i sin egen slægts historie, og kunne føre
slægtsbogen helt tilbage til Gorm den Gamle.
For sit store arbejde for koret modtog han i 1949 DSVM´s
hæderstegn samt udnævnelse til æresmedlem af Bramming
Mandskor.
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Jacob Larsen Pedersen (LP)
Af dirigenter var LP et af de store
fyrtårne både fysisk og psykisk i
koret historie. Da Skads Nielsen i
1919 drog på turné med sit orkester i
Sverige, manglede koret en dirigent.
Hjælpen var ikke så langt borte, idet
der på Gørding Skole var en ung
lærer, der tidligere havde dirigeret
Gørding Sangforening, som det
lykkedes at få en aftale i stand med.
Gørding sangforening, der havde
ligget lidt i dvale, på grund af
militære indkaldelser og mangel på tenorer, genopstod i 1920
som rent mandskor. Et samarbejde kommer i stand mellem de
2 kor, der betyder fælles koncerter og nogle fælles øvelser og
samtig med en størrelse på omkring 50 sangere.
LP var lærer ved Gørding skole indtil han i 1943 udnævntes til
skoleinspektør. Udover sit arbejde som lærer, var han også i 40
år kirkeksanger. For sit store arbejde indenfor korsang,
tildeltes LP i 1944 Bramming Sangforenings 25 års
hæderstegn, og i 1947 DSF´s guldmedalje samt på
foranlending af DSF blev han Rider af Dannebrog i 1949.
Haakon Raskmark
Haakon Laursen Raskmark var født i Herning 1913 og døde i
Ribe i marts 1972.
Raskmark kom til Ribe i 1945/46 og var dirigent for Ribe
Sangforening i et halvt ar indtil 24. juni 1946, dagen efter
sangforeningens deltagelse i landsstævnet i Aarhus. Der blev i
den anledning arrangeret en afskedsfest for ham, men som
protokollen anfører: "Den eneste, der ikke mødte op, var
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dirigenten. Han sov så fast, at han ikke kunne vækkes" (!)
Efter en kort afstikker til en skole i Tarm vendte Raskmark
tilbage til Ribe og blev i 1948 ansat som musiklærer ved Ribe
Statsseminarium. Efter 30 år som kvindeseminarium optoges
fra 1947 atter både kvinder og mænd - hvilket medførte stor
tilgang af elever.
Her fortsatte Raskmark sit virke indtil sin død i 1972. Han var en
dygtig og afholdt lærer, der mestrede stort set alle instrumenter.
I den samme periode var Raskmark dirigent for Ribe
Sangforening.
Efter Larsen-Pedersens død i 1957 blev han tillige overdirigent
for De Syd- og Vestjydske Mandskor.
Utallige er de historier, der kan fortælles om hans person og
virke. Raskmark var ikke altid omhyggelig med sin påklædning,
og det medførte blandt andet, at han i forbindelse med stævnet i
Esbjerg i 1968 matte bytte benklæder med foreningens formand,
hvilket foretoges pa toilettet på Esbjerg Banegård.
Ved landsstævnet i Aalborg 1960 skulle han dirigere det fælles
kor sammen med Ålborg Symfoniorkester. En ung trompetist
drillede Raskmark ved flere gange at spille forkert. Resolut gik
Raskmark hen til fyren og lånte hans trompet. Efter en lille
demonstration af sekvensen sagde han: "Sådan skal De spille".
Det gav ro i orkesteret.
Fra 1960 til 1965 var Raskmark også dirigent for Bramming
Mandskor. I den periode arbejdede han sammen med
domorganist Ernst Vesterlund, der havde afløst Rued Langgaard
i 1952. Vesterlund har fortalt, at de sammen rejste med toget til
Bramming. Under disse rejser kunne Raskmark finde på at tage
plads i pakvognen. Når toget på hjemturen gjorde ophold i
Sejstrup, åbnede han skydedøren og sagde "Bøhh" til de
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betuttede rejsende på perronen.
I hjemmet pa Valdemar Sejrs allé var græsset udenfor lige så
højt som nodebunkerne indenfor. Men hvis nogen havde brug
for en node, kunne han gå direkte hen til en stabel og fiske den
rigtige ud.
Blandt Raskmarks arrangementer for mandskor er "Ribes Pris",
"Måneskinsnat" og "De mørke dage".
Anders Havgaard Rassmussen
Da mandskoret i december 1981 pludselig stod og manglede en
dirigent til deres nytårskoncert efter jul, ringede den
daværende formand, Finn Kousgaard til Anders og spurgte
ham, om han ville træde til og hjælpe.
Hvordan Finn var kommet på at spørge Anders vides ikke.
Hvordan vidste nogen i Bramming mandskor overhovedet at
Anders kunne være et dirigentemne? Maske har det været
Finns familie i Alslev, der har nævnt, at de der havde en ung
organist, som boede i Bramming. Ingen havde i hvert fald
vidst, at Anders havde en fortid i Poulsens mandskor i
Haderslev, og derfor havde lyst til at påtage sig opgaven også som fast dirigent for koret. Han sprang til uden anden
prøve end den lige før nytårskoncerten sammen med
damekoret Lærkerne. Og han startede for alvor som dirigent
efter koncerten i januar 1982.
Det blev starten pa et langt samarbejde med de ”skønne”
mænd i Bramming Mandskor. Et samarbejde som ikke kun
blev holdt i korlokalet. Der var selvfølgelig de mange
koncerter og dertil et utal af festlige begivenheder hvor koret
optrådte med og for hinanden. Også ved de enkelte
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medlemmers mærkedage. Ja sågar ved naboers og andres
fester hvortil koret blev indbudt.
Anders har kun sjældent haft forfald, når koret blev budt.
Men samarbejdet vendte begge veje. Når Anders manglede
hjælp i orgelbyggeriet var hjælpen lige ved hånden.
Når der skal løftes og bæres er det godt at kende et mandskor!
Bramming Mandskor er trods de ydre former en rummelig
flok. Sådan at forstå, at der aldrig er en, der har hævet et
øjenbryn, når dirigenten i de første år optrådte med rød
halsklud og træsko mens koret stod i deres fineste puds med
jakker og kasketter. Siden har begge parter nærmet sig
hinanden og i dag optræder koret uden kasket og jakke, og
dirigenten med slips. Det absolut eneste tidspunkt hvor han
bærer et sådant - bortset fra en enkelt begivenhed for år tilbage
hvor et af hans orgler skulle indvies i overværelse af dronning
Ingrid.
Koret har i Anders' tid fra 1982 haft 5 forskellige formænd.
Hver med sine gode kvaliteter og et forbilledligt samarbejde
med dirigenten: Finn, Keld, Thomas, Egon og Rikard.
Mange andre kunne nævnes. Alle har haft hver deres
betydning. Det er sådan kor er, og det er sådan det har været
for Anders.
Korsangen har Anders aldrig været i tvivl om hvordan skulle
lyde. Et mandskor skal lyde som et mandskor. Der skal være
bund og råstyrke i klangen. Det har været idealet i alle årerne
OG en ren intonation! Anders har ører som en los og hører alle
skæverterne. Det kan være hårdt for en dirigent at have de
evner, når kormedlemmerne synger med hvert sit næb, og det
kan være hårdt for koret, når de har en dirigent der hører alt.
Men det lønner sig for begge parter.
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Anders kærlighed til den engelske kortradition, og derigennem
lyst til at kende den walisiske mandskorstradition, har i de
sidste par år fået stor betydning for koret. Efter et besøg i
Wales hvor Anders og Brynhild knyttede venskab til det
walisiske kor Brecon Male Choir, blev det walisiske kor
inviteret til Ribe med det skjulte formål at Bramming
Mandskor skulle høre, hvordan man synger i Wales. Denne
smukke bårne klangtradition som har fostret mange gode
sangere. Det blev et godt møde og til et genvisit, da
mandskoret sammen med Bramming Blandede Kor tog til
Wales i forsommeren 2013. Noget som både Anders og koret
har fået stor glæde af. Korets niveau har løftet sig. Måske var
det walisernes måde at synge igennem på, der inspirerede og
måske deres gennemførte udenadssang. Og så også det, at det
er et gemytligt folk, som bramminggenserne svinger godt med
og som tydeligvis elsker at synge, ligesom man gør i
Bramming Mandskor.
Det daglige arbejde i korlokalet er gensidigt. Anders indspiller
stemmerne til koret, som så kan øve sig hjemme og således
bærer Anders´ slid og de enkelte kormedlemmers flid frugt,
når svære korsatser skal indøves, og koret når igen nye mål.
Der er lavet et flot program til 100-ars jubilæumskoncerten,
som er planlagt af musikudvalget og Anders. Ved gennemgang
af korets arkiver fandt Anders gamle originalnoder skrevet af
Oluf Ring og tilegnet Bramming Mandskor. Det matte prøves.
Og i fællesskab er der blevet gjort mange tanker om
hvordan et 100-ars jubilæum bedst forløses gennem
musikken.
Det gensidige samarbejde bærer atter frugt. Som det har gjort i
alle årene hvor Anders har været dirigent for mandskoret.
Sign:BT
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Brynhild Tophøj og Anders Havgaard Rasmussen

Korets bestyrelse i jubilæumsåret:
Formand
Kasserer
Sekretær

Navn.:

Richard C. Nielsen
Karsten Trads
Erik Steffensen
Bøje Jensen
Leif Mathiasen

Medlemmer den 1. jan . 2014
Post nr.:

Andy Andersen

6740 Bramming
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Indmeldt
7/12 2011

Allan Seerup
Allan Simonsen
Anders H. Rasmussen
Anders P. Pedersen
Bendix Kristensen
Bjarne Andersen
Bøje T. Jensen
Cyrill Müller
David Seerup
Egon Wolf
Erik Steffensen
Gerner Møller
Hans Chr. Hansen
Henrik P. Straarup
Jakob Johansen
Jesper Hunderup
John Buhl
John Knudsen
Karsten Trads
Knud R. Andresen
Kristian Holst

6740 Bramming
6740 Bramming
6740 Bramming
6690 Gørding
6740 Bramming
6690 Gørding
6740 Bramming
6640 Lunderskov
6740 Bramming
6740 Brammimg
6690 Gørding
6740 Bramming
6740 Bramming
6740 Bramming
6690 Gørding
6740 Bramming
6740 Bramming
6740 Bramming
6818 Årre
6690 Gørding
6690 Gørding

1/8 1991
1/9 1978
1/12 1981
1/1 1992
1/9 1991
15/11 2006
21/9 2011
3/9 2003
12/8 2009
1/11 1986
15/10 2000
22/4 1998
1/1 1969
8/10 2008
5/1 2011
2/11 2011
2/11 2011
1/3 1996
28/9 2005
13/8 2008
1/1 1995

Leif Mathiasen
Leo Bech

6740 Bramming
6690 Gørding

1/4 1998
16/9 1998

Leo Nissen
Leo Snitgård Jensen
Niels Rindom
Poul Dall
Poul Madsen
Preben Skov

6818 Årre
6740 Bramming
6740 Bramming
6740 Bramming
6760 Ribe
6740 Bramming

12/8 1998
1/5 1977
1/11 1977
1/4 1992
12/9 2007
1/8 1973
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Rikard C. Nielsen
Sven Thomsen
Svend Elbæk Sørensen
Svend Aage Nielsen
Søren P. Thomsen
Torben Hagen Madsen
Verner F. Rasmussen
Ilona Lobmayer

6740 Bramming
6740 Bramming
6690 Gørding
6740 Bramming
6740 Bramming
6740 Bramming
6740 Bramming
6690 Gørding

1/11 1995
11/5 2005
8/5 1998
1/8 1979
1/1 1956
12/8 2009
1/3 1959

Korets medlemskab af sammenslutninger
De Syd- og Vestjydske Mandskor (DSVM)
Sammenslutningen er etableret den 7. sept. 1924 i Bramming.
Bramming Mandskor har fra begyndelsen været medlem af
sammenslutningen, der i dag omfatter korene Ribe Mandskor,
Gram Mandskor, Rødding Mandskor, Varde Sangforening samt
Bramming Mandskor. I alt ca. 170 sangere. Sammenslutningen
har haft et meget større omfang, idet det tidligere havde Skjern,
Give og Kolding med.
Dansk Sangerforbund (DSF)
Denne sammenslutning der er stiftet den 8. november 1925
omfatter de fleste mandskor i Danmark. Sammenslutningen er
især ansvarlig for KODA afgifter, idet denne forhandler og
afregner disse afgifter. Andre opgaver er arrangering af sangerkurser samt hvert femte år landsstævner.
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Samarbejdende kor
Bramming Blandede Kor (BB)
Dette kor er stiftet i jan. 1953 på foranledning af mandskorets
dirigent Larsen Pedersen. LP overlod dirigenthvervet til Bang
Nørgaard der igen i 1986 overdrog dirigenthvervet til Brynhild
Tophøj. Med det kor har der især været samarbejde omkring
rejserne til Norge og Wales, samt ved koncerter.
Skalakoret (damekor)
Dette kor er bygget på resterne fra det tidligere damekor
”Lærkerne” oprettet af Ayo Eeg Poulsen, bliver i 1990 til
Skalakoret som vi kender det i dag. Mandskoret har haft
samarbejde med begge kor, især omkring adventskoncerterne i
Sct. Ansgar Kirke. Koret, der har mere end 30 medlemmer, har
i dag nået et højt sangmæssingt niveau takket været korets
nuværende dirigent Kirstine Frost Jessing.
Desuden skal nævnes af nu ikke eksisterende kor;
Gørding Sangforening.
Dette kor der startede i 1913 som et blandet kor. Dirigent var
fra starten Larsen Pedersen, men på grund af dennes
indkaldelse til militæret i 1913, gik koret lidt i dvale for igen at
opstå som rent mandskor i 1920. På grund af sammenfald af
dirigent havde man et stort samarbejde omkring koncerter og
fælles øveaftner indtil korene lagdes sammen i oktober 1956,
hvor Larsen Pedersen nedlagde sit dirigentarbejde.
Af lokale ikke mere eksisterende kor har der, desuden været
”Sonor”, Hunderup Koret og Vejrup Koret.
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Nogle beretninger fra korets historie
De gaang æ Sangforening haaj Udflugt til Vorbasse
Da a aa æ Redaksion er anmodet om o skryv en Artikel om om
Jet og And´t verørend æ Sangforening i de Oer den haar
eksisirit som en selvstændig (dærmæd mjænes si´n di slaap av
mæ æ Kvindfolk o bløw lawt om te Herrekor) hår a tænt o
beskryv en Udflugt, som foregjek
for en djel Oer tebaag. De wor lig´atter de wor bløwen Kvit aa
æ Fruentimmer o der wor fraa flier Sier aa æ Medlemmer,
ymtet om te di ku´beveg dem mir fri, nær en sindesti di kun wor
dem sjel o ett haaj behov o pas o æ Kvindfolk. Di mint tosse, de
ku blyv billiger uden saa mø Ve´hæng.
A ska´ fat mæ i Kaarthied.
De wor altsaa bløwen berammet inden for æ Sangforenings
Bestyrels, te de ku vær gavnlig for æ Medlemmer, om di kom
uden æ By en Sønde Attermeje, særlig for o rør æ Bien, o i de
hile o stur for a fo let mosion, o for o kom udenfor de dawle
Vringlehid mæ æ Kvindfolk, o fraa æ Bønsjøw – Æ formand
haad saat igjennel, te der sku ries o Sytler, o æ Mjennig wor te
der sku slos en lille slaw i Vorbasse. De wor saa passen ud aa
æ Syndkres, ifald der sku skie nowed upassendes.- Æ start sku
forgo en Fjæringsvej uden for æ By, lig ower Mejje, de wor
indda en støk Vej, o de kujo passir, jen eller anden ku ha
Uheld o pumptier. – Æ Kvindfolk haaj i sam Anledning smur
hver en stur stawel Fjettemadder, sææ di ku ett kom to o li`
noved Swolt. – No – di flest aa æ Medlemmer wor mødt te æ Ti.
– Æ Dejn vild stød te si´n hen o æ Daw, da der slu vær sist
Predken, o en fi Bøn sku døves, - De wor jo ow war o tej mej.
Æ Meldmadl- der haaj di pakket i jen stue Stak, o saa blw æ
Balbir twungwn te o tej sig aa æm ta´di kam te Vejsend. De war
i æ warm Sommerdaw mæ en snes Grader øwer Nol, saa di
kam knap te´svedwn, o æ Maaler foreslaar te de maat hellere
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sie ind i den føst Kror, o fo en Gaang o drik.
Da dæ hejsen ingen Krorer war mæ den nærmest Vej, haaj di
mæ Ville bestemt o rij den nærmest Omvej, for de Tilfælde te di
sku blyw tøste.
Æ Fart bløw saat op, o de gjæk som de waar smur o mæ a
Taang ud æ Hals nøj di ennele æ Kror. Di stilt æ Sytler om i æ
Gord, o sigtet atter æ Skjænk-stowdar, o den føst bestilt gelik
en Omgaang Bajere, Æ Bødker fæk æ Salviringsfrøken te o drej
æ Grammofondos i gaang, o ve hær Musik kom æ Sangere i
Stemning, o fæk ordiniret en Swingning mir. Æ Wuhnmand var
møj tøste for han haaj faat Ærter o saalt Flæsk ti Mejje, o han
mint di heller maat snop nok en dito dito.
Men sa brust æ Paast op o slow i æ Buer o rowt, at te den
maad kom di ves ett te Vorbasse! De ku nok ha´si Rimmelehied,
o di fæk saa betaal .
Nowwe tow en skarp Skro o kom saa ud i æ Goer te æ Sytler. –
men dæ æ Barlbir sku te o kyr, Wor æ Melmadspak væk. Der
bløw jo en grov Skærmyssel o søgen her o der, men saa
opdawet di te der gjek en gammel Sow med en leg Gris hen ved
æ Laad, o snawet i æ Melmadder. Dæ woe ett sturt tilbaag
aaém andt en Hjørn aa æ Klud, din haaj wot pakket ind i, o
som hænd ud aa æ Flab o æ Sow. Kaaren sku ryw i en
Balbiersnud, ka han ett pass bejjer o æ Sager, no er a lig ve o
vær swaalten! saa han æ Formand. De lod te`te`der wor flier
dæ wor de, der wor snaar ett andt o gyer, end o sié o fo nowed
o ed i æ Kror
Di fik snakket mæ æ Kromand, om de her Ballade æ Sow haad
lawet, o han fæk Karmet æ Kvindfolk te o law en ex-stra stur
Egpandekaag. Æ Kromand wor ville te o gi Snapser te, o æ
Sangere fæk knap dje swolt stillet. En Bajer o skøl atter mej, o
saa sku di jo te Krassen ætter Vorbasse.
I de hær faale Warm wer en Par aa æ Sytler stajen pumptieret.
Æ Elektrikermand ga sig saa te lappen, o en Par a di mest
tommelfingret hjaalp te, o di anner listet ind o fæk en Pons i lav.
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Ve aal de her Undelihid wer et bløwn hen o æ Attermeje. Æ
Kromand vild lig gi en Awsejler, o saa Sku´ di syng ham en
saang, o de wor de mir end ville te. Saa war der saan en
Rejsendes som bue o æ Kror, han kom te o ga en Skjænk, o vild
ow hør dem syng. De haadètt hiel gemytle, o bløw hiel godt
tepas. Ham den her gutten Rejsendes holdt en faale pæn Taahl
for dem, o æ Formand slow o æ glas, o foreslow te di ku`
lisaagodt blyw her, o saa vild han by`dem aalsammel
Valkommen te Vorbasse, o for Resten vild han sammellign æ
Sangforening mæ en stue Fowl. Li`i det sam kom æ Aand øwer
æ Maaler, o han taal for æ Kromand, o te sist taal di æ Mund o
hveranner te` en ett ku for Øren lyd. Saan gjek der en Støk Ti,
o da di sku te o hjemad, ku di ett wal hammel op mæ æ Sytler, o
saa maat di lej æ Krormands Kall te o kyr dem hjem.
Saan henad Mindesti kom di godt nok te æ By, o for ett o wæk
nowed Opsigt
natulevis ett sie nowed te æ Sangforening, o da han wor
kommen far hjem end di anner , wor Krøwlet di aa æ Vuhn let
uden for æ By o nøj i gue behaald hver til sint`.
Æ daw atter hør di te æ Dejn godt nok haad wot i Vorbasse.
Han haad jo kjor mæ æ Vej o haad et jo kommen te æ
Kvindfolk dje Kundskab hudden de wor gawen te.
Saa bestemt æ Sangforening te næst gaang di skuld ha udflugt,
kom di wel nok te o tej æ Kvindfolk mej.
En skildring af Bramminge Sangernes togt til Gørding
Sangforenings underholdning d. 20.nov 1940.
Det meddeles fra Bramminge at onsdag aften den 10. novb.
herskede en mægtig storm med stærke regnbyger, endvidere at
tre ægtemænd havde skaffet sig adgang til en damefrisørsalon,
hvor de var i færd med at sætte lokkerne op til narrestreger.
Kort efter indfandt ejerinden sig, i stedet for at blive overrasket
istemte hun sammen med ægtemanden i en ”Serenade” der lød
jammerfuldt for eventuelle tilhørere. Omkring Hotel
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Kikkenborg rasede vældige kastevinde, postbud Mathias
Thomsen mistede her sin nye filthat, det var umuligt for ham at
finde den, han måtte derfor tage turen hjem efter sin gamle hat.
Hvorfor mon egentlig Thomsen havde taget sin nye hat på i
sådan et vejr? Mon det var fordi han skulle ud på egen hånd, ja
derom kan sikkert ikke tvivles! Niels Jørgensen havnede hos
formandens kone, han kunne ikke finde om i Skolegade, hvor
bilen holdt, han var blevet helt ude af flippen på grund af
mørket. Bjarne Ejnarsson havde indfundet sig, og meddelt at
han ikke ville med i sådant et vejr
Omme på vognmand Hans Sørensens holdeplads Skolegade,
herskede en uhyggelig mørke og høj vandstand, men
efterhånden indfandt der sig flere belyste sangere, og humøret
steg nogle grader, én fortalte at han pludselig var løbet mod
noget, og udbrød! ”Go` aften”, det var den høflige
slagter ”Valle”, til hans store overraskelse viste det sig at det
var et træ han havde hilst på. Damerne der mødt op opdagede,
at deres silkestrømper havde fået mange små stænk, naturligvis
af regnen. De var ved at komme i tanker om, at det vist var på
mode med prikkede strømper, bare de ikke forkølede dem med
de våde pusselanker.
Efterhånden var sangerne troppet op, på nær Peter Berthelsen,
som nu indfandt sig, han betragtede med ængstelige blikke
lastbilen, der nærmest lignede en vandvogn. Presenningen var
nemlig meget utæt, så der var store vandpytter i bunden af
bilen, de fleste mente, at det havde været mest praktisk med
badedragt på, så havde man bedre kunne bevæge sig i det våde
element. Efterhånden blev der fra hotel ”Kikkenborg” hentet et
par bænke, hvem ved om ikke de var ”spiritistiske” for da bilen
var kommet i gang mærkedes en slingren, og presenningen at
flagre. Efter at bilen var kommet ud af byen, begyndte et par af
sangerne at synge, andre beklagede sig over vandet der løb ned
i nakken, andre havde fået skoene fulde af vand. Presenningen
flagrede stærkere og stærkere, og atter måtte Mathias Thomsen
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af med hatten og med jernstøber Lauridsen som lidelsesfælle,
måtte deres tilnærmelsesvis skaldede hoveder holde for.
Endelig nåedes Gørding, efter at havde fået de våde frakker af,
stilledes op til sang, det store program af sange der blev sunget,
kunne nok give varmen. Derefter bænkedes omkring
kaffebordene, hvor flødeskumskagerne blev hamstret efter
bedste evne, det bemærkedes at vor garderhøje dirigent havde
set sit snit til at få fat i en stor glasskål æblekage med rigelig
flødeskum, men det var ikke så sært et der var rigelig med
flødeskum, da det viste sig at det var fru mejeribestyrer
Jakobsens fabrikat. Efter at der var sunget nogle fællessange og
solosange, så kom mysteriet fra Bramminge frem for åben
scene og de tre ”Don Johannèr” kvædede hver deres melodi for
den skønne ”Jomfru Rosenknop” , hun viste sig i rød uldklokke,
nattrøje og kappe på hovedet, hun ville ikke have noget med de
tre herrer at gøre, hun skreg efter politi Nielsen, men han
var ”sgi” ikke tilstede, måske var han ude efter nogle mørke
cyklister eller andre lovovertrædere. Derefter blev vor gode
sangerbroder ”Dres” meget skammeligt behandlet af en
overfed læge. Aftenen sluttede med fællessang. De gæve
Bramminge sangere begav sig ud til ”luksuskøretøjet” og blev
stablet ind tillige med et par sangerfruer, som rigtigt kunne
nyde den herlige køretur, takket være den snedige Glarmester
som havde ranet en spadserestok flagrede presenningen ikke så
meget på hjemvejen. Ved at flere istemte med sange gik
hjemturen hurtigt, og da vi var godt pakket sammen, kunne vi
godt holde varmen. Beiter Lauridsen brugte til stadighed
søgelys under hjemturen for at se om kæresten kom noget til,
men hun var godt placeret mellem de ældre sangerbrødre
Mathias Thomsen og Pulz. Jens Laursen sad som på nåle, hans
frue var sammen med en anden dame i førerhuset, men som
reporteren kunne se ved sit mindre søgelys, var der ikke grund
til ængstelse for den lille Drejer. Vi nåede Bramminge og
skiltes med ønsket om at alle skulle møde med godt humør i
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morgen til ”Sangerpekanikken”.
Det er oplyst nu til morgen, at Mathias Thomsens hat var
fundet sammen med en damehat, stadig mere mystisk.
Chr. Pultz
I forbindelse med årets juleafslutninger, er det efterhånden
blevet en fast tradition, at Kristian Holst har et fast indlæg med
at oplæse en julefortælling. Følgende fortælling er Kristians
egen oplæst i 1995.
Sangforeningen' "Mænnerne"
Hvis vi ser langt tilbage i tiden, - ca. 80 ar - så vil vi få et
indtryk af hvordan det var, rundt omkring i de forskellige job.
Man passede sit arbejde - gjorde det, der blev sagt. Danskerne
havde det nogenlunde- skatten var lav - der var næsten ingen
skatteopkrævere- ikke mange politibetjente - hver by havde
næsten alle slags håndværkere, men flest var der af bønder.
Danskerne havde dog en bestemt skat, nemlig sangskatten. Den
brugte de tidligt og sent. De brugte den, mens de arbejdede,
mens de gik og nød livet - de brugte den ikke mens de elskede det var for besværligt. Men de sangglade havde forskellige
måder at gøre det på - nogle nynnede ganske stille - andre
brølede i vilden sky. Mange af dem gik ude på deres marker og
skrålede i vilden sky - så kreaturerne for forvildede rundt i
deres tøjr. Maske troede de, at det var et uvejr, der var pa vej maske en hvepseflok der var pa rov. Når de gik inde i staldene
og skrålede, så var det til stor fare for at mælken blev sur og
ikke ville blive til fløde som de dengang selv kærnede -Nogle
brølede om kap med tyren. Jeg vil lige meddele, at historien
foregår for ca. 80 ar siden. Hvis de gik bag ploven kunne de
risikere at hestene blev bange og stak af.
Der var også håndværkere, der sang eller hvad man kaldte det.
De høvlede måske på en planke så spånerne fløj dem om
ørerne - Smedene bankede i amboldtene mens de skreg i vilden
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sky - ja nogle gange sang /skreg de så højt, at de helt
overdøvede amboldtens lyd - Hvis de skulle sko heste, så måtte
de ikke synge, for hestene kunne ikke tåle den skrigeri. En hest
hører fantastisk godt.. Der var også enkelte postbude, der
brølede, mens de i al slags vejr bragte posten rundt. Det var
godt, for så kunne man høre ham pa lang afstand og være klar
med kaffen og de breve, han skulle ha´ med.
Pa skattekontoret var der også nogle, der brølede - men kun
hvis de havde fundet en skattesnyder. Så hylede de i vilden
sky. Det var godt for så kunne sogneradsformanden nemt
høre, at nu var der penge i kassen igen.
Slagteren var nødt til at brøle. Han skulle overdøve grisenes
skrig, når han jog kniven i dem. Og mens han gjorde tarmene
rene, så var det godt at kunne nynne en lille melodi mens lortet
gled ned på gulvet. Byens politibetjent brølede også - kun fordi
han var i godt humør - han skulle udstråle fasthed - så derfor
sang han kun røversange. Især - Nu liste vi af sted på tå. Han var
nemlig en listig mand.
Overall i landskabet 1ød der skål - forstået sang.
Ja på værtshusene 1ød der skål og skrig - nar de gode vestjydske
mænd sad bænket og skulle slukke tørsten. Det var ikke så
meget tørsten der blev slukket, men de kom der - nogle fordi de
ville ha' fred for madammen - andre fordi de ville ha' styret
deres nysgerrighed og få den sidste bysladder med andre fordi
de gerne ville være sammen med andre mænd. Det var og er
ellers ikke kendetegnende for vestjyder, at de lukkede op for
deres inderste - men sang var nu godt for sjælen- troede de
Nogle koner var knapt så begejstrede - de mente at det 1ød
brunstigt og var et udtryk for deres mandighed. De kunne gætte
sig til mandens sindsstemning, nar han sang. Sangen var dog
også et varsel om den kommende hyrdetime - afhængig af hvad
sang det var. Hvis de sang f. eks Jeg går i krigen hen - så var
der optræk til ballade - hvis han derimod sang: Jeg elsker den
gamle den vaklende rønne - ja så kunne de glæde sig til at få
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nye møbler eller andet til huset. Joh sangen var et godt udtryk
for mændenes sindstilstand.
Så en dag var der to mænd, der kom til samtidig at synge den
samme sang. Det 1ød helt godt. Derfor besluttede de, at indbyde
flere mænd til fællessang. Der kom en god flok. Da de skulle til
at synge, manglede man en, der kunne bestemme, hvad de
skulle synge— en såkaldt dirigent. Man fandt en orgelsnedker,
der havde mod og mandshjerte til at påtage sig denne
vanskelige opgave. Han var selv god til at synge og så kunne
han spille. Han skulle også bestemme, hvad der skulle synges.
Han delte koret op i 2 stemmer sa' han -Tenorer - og basser.
Mænnene vidst ikke hvad de to ord betød, men det fik de
hurtigt en forklaring på.
Basserne var de største og tykkeste - dem med stort skæg og
stor mave. Det var også dem, der havde sværest ved at kende
forskel på høje og lave toner. Derfor havde deres stemmer
næsten kun een tone - Hvis det gik vildt for sig, så havde de tre
men så var de også i store vanskeligheder, ja mange af dem
brummede bare med, men de gav koret tyngde . Endvidere var
det også altid dem, der stod for at sælge ø1 i pausen. For man
holdt nemlig kun en pause - det var for at klare halsen, men
også for at få penge i kassen. Der var mange basser i koret og
da de ikke havde sa mange toner at kæmpe med, så blev de i
koret i mange, mange år. Det var gennemgående glade mænner.
Tenorerne var dem, der kunne synge højest. De kunne bruge
næsten alle toner - somme tider fandt de selv på noget, for de
havde megen fantasi og hvis en tone blev for høj, så gik de bare
i falset – det var især de mænner, der derhjemme havde grise
eller var slagtere eller var blevet trådt over tæerne mange
gange. . Tenorerne var meget forskellige.
Nogle kaldte man smørtenorer - det var især mejerister, samt
de der kørte transport.
En enkelt blev kaldt kartoffeltenoren - han havde så bred en
stemme a`la alfakartoffel -idag vil vi kalde det en pomme frites.
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Tenorerne var gennemgående glade mennesker.
Se koret skulle ha´ nogle regler: Den første var : Du skal kunne
turde at synge –Nr. 2 var- du skal komme hvis du kan - 3.Du
skal kunne holde masken, hvis du synger forkert.
Koret skulle også have en formand. Da udbrød der strid
mellem tenorerne og basserne - men da der var flest basser
valgte man en formand fra basserne. Han havde været i koret i
mange mange år og da han kunne 10 noder blev det ham, der
blev valgt. Han var nu en god formand.
Koret skulle også ha en nodeslæber - han skulle holde orden pa
de mange papirer. Han viste dog, at de fleste slet ikke kunne
læse noderne, men huskede dem fra gang til gang og det gjorde
hans arbejde let. Han var dog et ordensmenneske - hvem skulle
tro det - da han var smed.
Men koret arbejdede godt. Dirigenten fandt gode melodier
frem - men der opstod et stort problem hver gang man skulle
synge sange på udenlandsk - det gjorde dog ikke den store
forskel idet vestjysk og engelsk har mange sproglige ligheder.
Man sang meget blandet - især elskede koret de mange
drikkeviser, som de sang med stor lyst. Men koret kunne også
godt synge religiøse sange og det lød så godt- troede de, at
mange havde tårer i øjnene når alle stemte i - men mest når
sangen tonede ud.
Dirigenten havde dog betænkelige miner på - men han lod nåde
gå for ret.
Sådan sang koret i mange år - Nogle gange var de til koncert
her og der - så skulle koret rigtig klædes ud - så skulle de have
uniform på. En mørk jakke og en lys skjorte. Koret fik også sit
eget slips - Når de skulle ha' slips på, så var det for at kvæle
de sangere, der skrålede for højt og forkert - de skulle stramme
slipset før en koncert.
Når sangerne kom hjem havde de ændret sig - de sang kønnere
- Betjenten blev mildere og nu sang han: Se der er sol over
Bramming. Smeden brummede nu kun - og hestene sparkede
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ikke så meget.
Bøndernes sang gjorde, at mælken ikke blev sur -Madammen
blev til lillemor og børneflokken voksede. Jo skråleriet blev til
sang - og diskussionen mellem basserne og tenorerne
forstummede næsten - alle var glade - selv omgivelserne.
Dirigenten kunne nikke tilfreds med sine mænner og nu tog
koret et nyt navn Mandskoret, som alle var stolte og glade for
at synge i.
Venlig hilsen og glædelig jul - Kristian Holst

Udenlandsrejser:
I årene 2003 og 2008
Var to kor fra Bramming inviteret til korfestival Arendal i
Norge.
Invitationen kom efter, at der havde været besøg af et Norsk
Mandskor , der kaldte sig "Ørnen", hos Bramming korene i
2001.
Efter megen planlægning og tilrettelæggelse, kom korene af
sted til Norge
Den 28. maj 2003 drog Bramming Blandede kor og Bramming
Mandskor, senere kendt under navnet "Bramming Blandede
Mandskor" mod landet i nord.
Der var 58 deltagere der var med i bussen fra Iversen
Busselskab Der blev overnattet på færge - overfarten.
Turen gik til Tønsberg, hvor korene mødtes med "Ørnen" der
havde arrangeret overnatning, museumsbesøg og andre
oplevelser.
Turen gik videre til "Hove Leiren" ved Arendal, der havde
været nogle afstikkere og stop under vejs.
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Den 6. juni 2008
Igen til Korfestival i Arendal i Norge, ligeledes med Iversen
Busselskab. Der deltog denne gang 60 sangere fra Bramming
Blandede Kor og Bramming Mandskor.
Der var lagt op til en god tur, der dog kortere end i 2003, nu var
alle også blevet 5 år ældre.
Startede fra Bramming kl. 07.15 om morgenen med kurs mod
Hirtshals.
Her blev der sunget i kontorbygningen Ikke alle var lige
begejstrede, det var ikke til at høre hvad der blev sagt i
højtalerne.
Dagsejlads over Kattegat, turen tog med Super Speed 1 3,15
timer,
Det gik med ca. 27 knob = ca. 50 km / timen.
Ankomst i "Hove Leiren" ved Arendal kl. 19.15, efter
indkvartering serveredes den berømte "Fiskesuppe" i
lejrkantinen, den var bedre end i 2003
Det var en barak lejr fra krigens tid. Der var allerede ankommet
mange kor, der var tilmeldt ca. 350 sangere.
Alle mødtes for at synge af den udsendte fællessang.
Der var fælles spisning, der var lidt underholdning af flere af
korene, og der blev danset, der var en rigtig fin stemning over
festivalen, og man må ikke glemme at fortælle, at vejret var
perfekt under hele turen.
I Arendal var både udstilling, og korsang i havneområdet,
korene sang på en sene, og rundt i gader og stræder, det var
meget festligt.
Afskedens time kom, lejren blev ryddet op, inden fælles
afslutningen, med optræden korene imellem inden
afskedsmiddagen og hjemrejse.
Der var arrangeret en rundtur, med seværdigheder i
Kristiansand. Overfarten var om eftermiddagen,
Der blev spist lidt og sunget korsang om bord. Turen sluttede i
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Bramming
Lige som i 2003, afholdtes festivalen i havneområdet, med
både udstilling og korsang, lige som i 2003 var vejret perfekt til
korfestival.
Korene startede kl. 11.00 og sluttede kl. 14.00 med, at afsynge
den fremsendte og indstuderede "Dans, dans med oss"
Da festivalen var overstået, kunne man overvære en koncert
med "Apes & Babes", et lokalt band hvortil der var uddelt
billetter eller også tage til Hove Lejren og hvile lidt.
Aftensmaden var kød stegt på Grill, der var under-holdning af
mandskoret "Ørnen".
Der var kor underholdning og dans i teltet, andre gik til vandet
og hyggede sig der. Nogle holdt mindre partyer i husene, man
gik til ro ved 01.30 tiden.
Efter morgenmaden, skulle bussen stuves med bagage inden
kl.10.00
Fællessang "Auld lang syne" var afslutningen på kor festivalen
2008
Der var bestilt borde til spisning på overfarten, en lækker buffet.
Korene underholdt de medrejsende med lidt korsang under vejs.
Efter en lang køretur nåede bussen til Bramming kl. 01.00 en
god tur var slut.
Wales 2013
Bramming Blandede Kor og Bramming Mandskor, havde haft
besøg af et Walisisk Mandskor i 2011.
Der kom efterfølgende en genvisit på Tale.
Efter lang tids planlægning, kom der en tur til Wales i stand.
Gensynsglæden med waliserne var stor og gensidig.
Waliserne havde sørget for indkvartering på Brecon Castle
Hotel.
Her startede nogle begivenhedsrige dage, med besøg i en
berømt kulmine "Big Pit", en fårefarm med opvisning af nogle
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af verdens bedste fårehunde. Derefter besøg i en gammel by
Hay on Wye, der er kendt for sine "Bogfestivaller".
Der var besøg på Whisky-destilleri i Penderyn, her var der
smagsprøver til alle, og der kunne købes med hjem.
Alle korene afholdt koncerter i byerne Defynnog og Brecon.
Der blev afholdt en festaften med walisisk folkemusik og dans,
der var liv og glade dage.
Den sidste aften i Wales oprandt, de walisiske damer havde
lavet stedlige specialiteter, og korene sang for og med hinanden,
og der blev taget afsked.
Turen gik mod England.
Besøg i Gloucester Cathedral og Blenheim (Winston Churchills
fødehjem) overnatning unden for Oxford, på et motorvejshotel.
Det sidst besøg gjaldt Chambridge, det var en dag på egen hånd,
det var en oplevelse, der var mange muligheder for shopping,
se gamle bygninger, sejle rundt med studerende, der fortalte om
de historiske bygninger man kom forbi.
Alle mødtes kl.18.00 til "Eveningsong" i Sct. Johns Chapel.
Efter aftensmaden kørte busserne til de respektive
overnatningssteder, inden hjemrejse næste dag.
En god kortur var slut.
Erik Steffensen
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Efterskrift juni 2014
Medlemskab af MOF Esbjerg
Den 4. juni 2014 indkaldtes til ekstraordinær generalforsamling,
med kun et punkt på dagsordenen, nemlig optagelse af koret i
Musisk Oplysningsforbund Esbjerg. Formanden motiverede
dagsordenen med, at en indmeldelse ville medføre en
anstændig løn til dirigenten, samt andre fordele såsom
kontingentopkrævning, styring af medlemskartotek, tilskud til
annoncer. Kontingentet ville blive i samme niveau som
eksisterende.
Forslaget blev vedtaget at alle deltagende sangere på nær 3 som
undlod at stemme. Optagelsen sker med omgående virkning.
Jubilæumsforberedelserne.
Allerede i efteråret 2013 nedsættes et udvalg med Kristian
Holst som tovholder og en underopdeling med følgende
opgaver:
1. Jubilæumsskrift
2. Udstillinger
3. Sangforslag
4. Festudvalg
5. Presse
6. Koncerter
7. Ansøgninger til fonde m.v.
Planlagte jubilæumskoncerter i 2014:
25. febr. Østergården i Gørding
8. maj Solgården i Bramming
5. juni Darum Præstegårdshave i forbindelse med
grundlovsfest.
Primo august deltagelse i Esbjerg Festuge, dog ikke endeligt
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planlagt i skrivende stund.
23. august Egnsmuseet i Bramming
31. aug. kl. 13 koncert på Riber Kjærgaard i samarbejde med
DSVM , der i dette år har 90 års jubilæum, efterfølgende er der
reception i korets sanglokaler på AMU-centret.
13. sept. kl. 14 jubilæumskoncert i Bramming Fritidscenter
afsluttende om aftenen med festmiddag med indbudte gæster.
Lokalårbogen for Bramming og omegn, koret leverer et
oplæg til optagelse bogen for 2014.
Udstillinger om koret:
Østergården i Gørding i forbindelse med koncerten.
Borgerservice i Bramming
Bramming Bibliotek
Fritidscentret i Bramming
Fritidscentret i Darum
Egnsmuseet i Bramming den 22-24 august.
Presseomtale:
Der sørges for presseomtale i lokale medier samt TV-Syd
Sponsorer:
Ult. juni er der givet tilsagn fra følgende sponsorer:
Esbjerg Kommune
Sydbank til bogudgivelse
Danske Andelskassers Bank A/S, Bramming
Der søges stadig andre fonde.
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Program for jubilæumskoncerten den 13. sept.
Fællessang:

Jeg ser de bøgelyse øer

1914-1924
Uddrag fra koncert på Hotel Skyttegården, Skærbæk
Den 11. juli 1920 i forbindelse med Genforeningsfesten.
(dirigent J Larsen-Pedersen)
Der er et yndigt land
H.E.Krøyer/A.Öhlenschläger
Slutningskoret fra ”Niels Ebbesen”
P.E.Lange-Müller/C.Gandrup
Vort Modersmål er dejligt
Dansk folkemelodi/E.Lembcke/arr.N.Salomon
Udddrag fra koncert på Hotel Kikkenborg, Bramming
Den 25. novb. 1923; (dirigent Niels Nielsen-Skads)
Spillemændene
O.Ring/H.Bergstedt
Hedelandet
fra ”Den Jydske Hede”
Hedevandring
J.L.Emborg/J.Aakjær
Sol går ned
samme
Fællessang:

Septembers himmel er så blå

1950-1960
Æselsangen
N.Oliviero/K.Overgaard/arr.P.Kragerup
Når lygterne tændes
H.Williams/XC.V.Meincke/arr.P.Kragerup
Den lyse dag
fra “Kaptajn Grants Børn”
Hvergang du smiler .MacDonald/O.Leisner/arr.C.Benndedsen
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2004-2014
Stenen slår smut
H.B.Aaboe/S.Eppler/arr.K.Mørk
Calle Schewens vals E.Taube/R.Præstegaard/arr I.Widner
”3 Vadehavsvalse”

A.H.Rasmussen/R.Præstegaard/
arr.C. Bennedsen

Diget
Fælleskabet
Cecilie
Fællessang

Som en rejselysten flåde

Medvirkende
Thomas Præstegård, bariton
Ilona Lobmayer, klaver;
Anker Askou, klaver;
Kristoffer Tophøj, trommer:
Medlemmer af Archi Ensemble, Esbjerg;
Søren Storm, violin;
Hanne Askou, violin;
Poul la Cour, fløjte;
Harry Lender, bassun;
Per Kruuse, kontrabas
Bramming Mandskor
Dirigent: Anders Havgaard Rasmussen
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”3 Vadehavsvalse”
I forbindelse med jubilæet har korets dirigent Anders Havgaard
Rasmussen komponeret et korværk ”3 Vadehavsvalse” med
tekst af Roll Præstegård og arr. C. Bennedsen, der skal have
premiere i forbindelse med jubilæumskoncerten. Værket består
af 3 sange: Diget, Fællesskabet og Cecilie. Der har dog været
snigpremiere på uddrag af værket ved koncerterne på
Solgården, samt i Darum ved Grundlovsfesten.
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