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Rune Herholdt formåede med stort engagement og sangglæde at indfange de
kommende konfirmander på Rødkærsbro Skole, så de efter øvetimerne
sammen Herholdt leverede et brag af en aften i Vindum Kirke

	
  

	
  

Øvelse gør sangmester
- halleluja for en koncert

en flad tier i kirkebøssen var børnenes attitude
ændret til store og glade smil, der blev bredere og
bredere jo flere sange de sang. Jo flere gange
publikum sang og klappede med de.. Jo flere
gange de henrykkede.
Eleverne og deres inspirerende dirrigent, Rune
Herholdt , der ikke kunne gå på vandet, men dog
stod på bænken, kunne det hele. Ville det hele.
Gjorde det hele.
De sang om Guds kærlighed - Hallelujah, hvor
var det godt. Også da hele kirken pludselig med
hjælp fra Herholdt befandt sig stående, syngende
på kryds og tværs. Dét fik sveden frem på
manges pander.
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På få timer lærte de kommende
konfirmander fra Rødkærsbro flere
sange af inspirerende Rune Herholdt
Tekst: Kim Simmelsgaard
Foto: Jens Anker Tvedebrink

VINDUM: Det var næsten som juleaften i aftes i
Vindum kirke. Men også kun næsten. For nok var
kirken fyldt men lur mig om der ikke var en enkelt
eller to, der måtte knibe sig i armen, fordi dét de
oplevede i form af aftenens gospelgudstjeneste,
havde de lige godt aldrig oplevet tidligere:
At tænke sig - kirkegængerne (primært forældre
og bedsteforældre) var til aftenens lejlighed
konverteret til et medlevende og klappende kor,
der udgjorde et fantastisk veloplagt publikum,
dirrigeret af Rødkærsbrodrengen Rune Herholdt.
Ligesom hovedpersonerne, de kommende
konfirmander fra Rødkærsbro Skole blev det.
Starten på gudstjenesten/koncerten var - som
man kunne vente - præget af en anelse
spændthed, men inden man kunne nå at lægge

Meggie (tv) og Laura nød at være en del af torsdagens
arrangement, selv om de var rystende nervøse.

Murene væltet
De væltede med publikums hjælp murene
omkring Jericho, men kirken i Vindum blev
stående omend kirketaget - som forudset af
sognepræsten i Højbjerg, Niels Lai
- sandsynligvis lettede et par centimeter af bar
begejstring over en utrolig gospelkoncert i aftes.
Men sangglæden og og oplevelsen kom ikke
ud af ingenting. De 35 elever blev efter en lang
skoledag hentet ved skolen i Rødkærsbro klokken

15 og kørt til Vindum Kirke, hvor udfordringerne lå
og ventede.
Heldigvis sammen med en sukkerindsprøjtning
i form af chokoladeboller og sodavand, og
indenfor kirkens mure sørgede en særdeles
veloplagt Rune Herholdt for vaskeægte vitaminer
til de mange elever.
Med smil, charme, stemme og fagter
indfangede og modellerede han eleverne med
enkle midler.
Starten
Igen og igen blev sangsekvenser gentaget, nyt
blev bygget på - og på var Rune Herholdt i
allerhøjeste grad. Lige indtil starten på koncerten
klokken 19.30.
- Eleverne har kun haft en spisepause ellers har vi
øvet hele tiden. Men eleverne har bare været
gode - klart over gennemsnittet, roste rutinerede
Rune Herholdt.
Vel at mærke inden koncerten, hvor han satte
sit eget præg med smukke sange - bedst var
Amazing Grace som et smukt punktum på en
gospelaften i Vindum Kirke, der torsdag aften
momentvis var ændret til en levende amerikansk
kirke, hvor man hujede og sang til og imod
hinanden i et skønt inferno af stemmer. Stemmer
der også i bedste USA-stil blev brugt til at heppe
på hinanden.
Det var næsten som juleaften i Vindum.
Kirken var fyldt. Alt andet var anderledes, men
alle - ikke mindst de kommende konfirmander fik en uforglemmelig og uventet stor sanggave
med hjem.
	
  
Eleverne satte sit præg på
gospelgudstjenesten
VINDUM: Laura Hansen og Meggie Gravensgaard
var blandt de mange elever, der sang sig igennem

det meste af torsdagen kulminerende med
aftenens koncert/gospelgudstjeneste.
Rune (Herholdt,red) har bare været fantastisk
inspirerende og sjov, sagde begge piger, da det
var ved at være lukketide for kirken.
Forinden havde de mange
tilskuere/kirkegængere oplevet de to piger på en
speciel måde.
Rune stod og manglede en til at synge solo, og
så sagde alle “Laura”. Så det blev mig, fortalte
Laura Hansen.
- Jeg var så nervøs, at benene rystede, men jeg
er ellers vant til at optræde, fordi jeg blandt andet
har haft mit eget band, sagde Laura Hansen, der
sang sine solopartier ganske smukt.
Og Meggie Gravensgaard læste som flere
elever op mellem nogle af numrene.
- Jeg var nervøs for, at jeg skulle glemme
teksten, så det var så benene rystede,
erkendte Meggie Gravensgaard.
	
  

Rune Herholdt har stor erfaring med at lede kor og
sang gerne for at få børnene med på sanglegen

	
  
Sammen med alle de øvrige elever havde de haft
en god men også lang dag.
Derfor henvendte Rune Herholdt sig også til
forældrene i kirken.
- Børnene har været i skole, øvet flittigt og
sunget. de har brug for at blive forkælet,

	
  

når de kommer hjem, opfordrede han efter
en lang men spændende dag.

VINDUM: De kommende konfirmander fra Rødkærsbro
Skole var i aftes gospelstjerne for en dag. Sammen
med inspirator og læremester Rune Herholdt leverede
de et brag af en koncert i Vindum Kirke, der momentvis
kunne sammenlignes med en kirke i USA - så meget
sang, klappede og hujede den fyldte kirke, hvor man til
fulde værdsatte aktørerne, der havde lært det hele på
under fire timers øvelse.

	
  

