Konfirmander synger gospel i Framlev
Konfirmander fra Harlev står i spidsen
for gospelsang, bønner, altertavle og
optrin i Framlev Kirke.
Søndag dem 18. januar klokken 10.30 er
der gospelgudstjeneste i Framlev Kirke,
hvor gospelsanger Rune Herholdt synger
med konfirmanderne fra Næshøjskolen.
Det er tredje år, at Harlevs konfirmander
afholder gospelgudstjeneste. Og ligesom
de forgående år er gudstjenesten
kulminationen for en hel weekend i
forberedelsernes tegn.
- Jeg tager alle konfirmanderne her fra
Harlev med på konfirmanlejr i Ahl ved
Ebeltoft. Her skal vi bruge weekenden på
at forberede gospelgudstjenesten om
søndagen, forklarer sognepræst Lea
Norup.
- De godt og vel tredive konfirmander fra
Næshøjskolen samt lærere og
sognepræst Lea Norup tager afsted til
Ebeltoft fredag.
	
  
	
  
Gospel-workshop
Lørdag kommer gospelsangeren Rune
Herholdt og afholder workshop. Han er
blandt kendt fra filmen “Oh Happy Day”,
og var tilsvarende med til arrangementet
de to forrige år.
- Det plejer at gå rigtig godt. På
workshoppen er eleverne selvfølgelig lidt
stille til at starte med, men Rune Herholdt
er rigtig dygtig til at få dem med, og så
bløder de ret hurtigt op. Så plejer de at
synge gospel resten af lejrturen, smiler Lea
Norup.
- På workshoppen skal konfirmanderne
lære seks sange, hvoraf omkring fem kan
høres ved gospelgudstjenesten.
Altertavle og optrin
Og der bliver en del forberedelser til
gudstjenesten på konfirmandlejren, for der

er andet på programmet end gospelsang,
og det er eleverne, der primært skal forestå
gudstjenesten. Udover at læse indgangsog udgangsbøn, skal eleverne lave en
altertavle, der skal indgå i gudstjenesen.

	
  
Ved gudstjenesten vil en række stillbilleder, som eleverne har lavet, også
kunnes ses og opleves.
Endelig vil lejrturen efter alt sandsynlighed
også resultere i en form for optrin udover
gospelsangen i løbet af gudstjenesten.
Samhørighed i kirken
Søndag morgen går turen tilbage til Harlev
for konfirmanderne, der her afrunder
weekenden med gospelgudstjeneste i
Framlev Kirke klokken 10.30.
-Det er vildt dejligt med gospelmusik i
kirkerummet. Og så synes jeg, det er en
god måde at ryste menigheden sammen
og konfirmanderne sammen på, forklarer
Lea Norup, om baggrunden for valget af
gospel som omdrejningspunkt.
- Det giver en god samhørighed i kirken.
Efter opfordring står folk gerne op og
klapper med.
- Ved gudstjenesten vil Rune Herholdt i
øvrigt også synge nogle sange, hvor
konfirmanderne medvirker som kor.
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