"Nobody but you Lord. Nobody but youuu...!"
- Ja, kom så. Syng det så I tror på det. Staker den, det
er vigtigt, at I stakere den. Jah!

	
  
"Det er vigtigt, at I stakerer den lidt. Syng det så I tror på
det". På få timer lærte landskendte Rune Herholdt årets
konfirmander på Fur at synge gospel.

“Nobody but
youuu...!”
Af Joan Thora E. Laurberg
joan.laurberg@skivefolkeblad.dk

Blæsten presser ubønhørligt på døren ved
konfirmandstuen. Raser mod vest op over bakken ved
kirken og præsteboligen.
Gennem stuens vinduer skimtes smilende unge
mennesker i en rundkreds. Dagens leder i
konfirmandstuen på Fur står foran gruppen. Hvis man
gestikulere med hele kroppen, så er det sådan, han
gør, den 30-årige leder, der konstant bevæger arme og
ben til rytmer fra sig selv, de unge eller klaveret.
Han er landskendt fra den danske film "Oh Happy
Day" fra 2004, hvor han havde en af hovedrollerne.
Rune Herholdt er gospelsolist og korsanger i
grupperne Amaze, Mercy og Opstand Gospel Choir.
Nu studerer han rytmisk sang ved Det Jyske
Musikkonservatorium, men han rejser også rundt i
landet som instruktør, hvor han lærer især
konfirmander at synge gospel.
En blæsende forårsdag er Rune Herholdt på Fur, hvor
han på tre timer skal lære årets konfirmander på øen
at synge gospel, som de skal optræde med samme
aften i kirken på bakken.

Det var præstens hustru, Elisabeth Olsen, som også er
organist i kirken, der fik idéen. Ved en fest på Fur
sidste år mødte hun Rune Herholdts far,
	
  
og det var ham, der fortalte, at hans søn rejser rundt
og laver workshops med konfirmander.
- Den nupper vi lige, tænkte jeg. Jeg kontaktede Rune
Herholdt, og han ville gerne komme til Fur og lave
	
   noget med vores konfirmander, fortæller Elisabeth
Olsen.
Sammen med sin mand, sognepræst Claus Henry
Olsen, er hun imponeret over, hvor meget Rune
Herholdt har lært konfirmanderne i løbet af den første
halve time. Workshoppen bbegyndte torsdag klokken
15, og allerede fra begyndelsen er tiden knap, for
klokken 17.30 er der festmiddag med Rune Herholdt,
hans pianist og præsteparret. En hurtig middag,
forstås, for klokken 18 er det tid til generalprøve i
kirken, før forældre, søskende, kusiner, fætre og
mange andre øboer og furboer forventes at tage plads
på kirkens bænke.
"When I was in trouble, you came to my rescue...!"
- Jah, I gør det rimeligt godt, men I skal give lidt
mere energi og gøre det mere nærværende. I skal
være med, I er tilstede, og I ved hvad I vil. Gør det
mere sådan prøv-at-fatte-det-agtigt. Prøv lige at rejs
jer op, godt kom så:
"Nobody but you Lord, Nobody but youuu. wouv!"
Alle konfirmander er oppe at stå, klapper i hænderne,
synger "wouv" på det der lyder som de rigtige
tidspunkter. Rune Herholdt banker rytmisk sin ene
hånd mod den anden, opfordrer til at knipse, vrikke i
hofterne, vippe med fødderne. Sangen overdøver
blæsten.
"Lord you healed the sick - and you raised the dead.
With only two fish and five loafs of breeeaaad"
- Hvad sang jeg der? Ja, noget om Gud. Dengang jeg
gik i søndagsskole, lærte jeg, at alle de svar, jeg
skulle give, havde noget med Gud eller Jesus at gøre.
Jeg svarede altid Gud, og hvis det skulle have været
Jesus, så sagde jeg bare, jamen det er jo det samme,

siger Rune Herholdt. Konfirmanderne griner og Rune
Herholdt har sikret sig deres fulde opmærksomhed,
mens han oversætter teksten.
I køkkenet i præstegården erkender Elisabeth Olsen,
at det bliver svært at finde noget for næste års
konfirmander, som er lige så godt som workshoppen
med Rune Herholdt. - Det er en succes, som bliver
svær at slå, siger hun med et smil.
Mens konfirmanderne lærer at synge første og anden
stemme, at forstå tekstenog at synge, så de mener det,

fortæller øens præstepar, at øens 14 konfirmander har
glædet sig meget til workshoppen. Hvert år plejer
præsten at tage en tur til Viborg med konfirmanderne,
hvor de blandt andet besøger et værested. SIdste års
konfirmander lavede sammen med præstefruen også
en koncert i kirken. Og måske vil præsteparret også
næste år forsøge at lokke Rune Herholdt eller en
anden musiker til konfirmandstuen.
Konfirmanderne optrådte torsdag aften i Fur kirke
ved en ungdoms- og gospelgudstjeneste	
  

