Kommende
konfirmander fra Højby
Kirke byttede i går
"kedelig" salmesang ud
med trommer,
bas og gospel
HØJBY:
Konfirmationsforberedelse
behøver ikke altid være noget
med nedadgående mundvige
og blikke på himmelflugt.
Det ved konfirmanderne i
Højby Kirke.
I går eftermiddag svajede,
dansede, grinede, svedte og
ikke mindst sang de i vilden
sky, da et stopfyldt kirkerum
lagde stengulv til
gospelgudstjeneste.
I tre timer op til havde de cirka
40 unge været på
gospelworkshop med Rune
Herholdt, én af de
mest benyttede instruktører
indenfor genren herhjemme.
Og 14-årige Mia Madsen og
den jævnaldrende Nicolai
Thomsen havde begge svært
ved at
nedtone deres begejstring, da
avisen mødte dem mellem
generalprøve og koncert.
- Normalt sidder vi jo og lærer
om kristendom og synger
salmer. Det er fint nok, men det
her er sjovere. Man bliver glad,
man får rørt sig og der er knald
på, sagde Nicolai Thomsen.

En meget engageret Rune Herholdt dirigerer.
Gospelinstruktøren spillede blandt andet med i
Hela Joofs gospel-komedie “Oh Happy Day”
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Mia Madsen, synger allerede i et
band, så dagens alternative møde
med Kristus, var som at
komme hjem.
- Jeg elsker at synge. Så jeg kan
rigtig godt lide det her, selv om det er
lidt anderledes end det plejer, sagde
hun.

Slå hjernen fra

De to unge var enige om, at det ikke
gjorde noget, hvis den resterende del
af
forberedelsespensum blev
gennemgået på skrålende manér.
- Det der med at sidde og læse om
Gud kan godt være lidt kedeligt,
mente Mia Madsen, der skal
konfirmeres til næste forår.

Er der lys foroven? Ordet gospel betyder evangelium. og
traditionelle gospeltekster er derfor religiøse. Her giver
konfirmanderne den gas under gårsdagens koncert i Højby Kirke.
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Sognepræst Carsten Andreassen,
der stod for den mere klassiske del af
ceremonien, var da også fuldt
bevidst om, at korsang, kontrabas,
el-piano, trommer og en
topengageret
gospelinstruktør til enhver tid vil
kunne slå hans traditionelle
undervisningsforløb.
- Kirken og Kristus skal ikke ind i
hjernen, men i hjertet. Med sådan et
arrangement her
begejstrer vi de unge i stedet for
måske at trætte dem. Se selv, sagde
han og pegede op på koret.
Halleluja, lød det. Igen og igen.
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