Fantastisk
koncert i Ølsted
Kirke med Ølsted
Gospel Kor.
Anden søndag i advent var
Ølsted Kirke rammen om en
helt fantastisk
gospelgudstjeneste med
optræden af Ølsted Kirkes
Gospelkor.
Det var første gang koret gav koncert
i Ølsted kirke under ledelse af den
nye dirigent Rune Herholdt.Og det
var en helt nye oplevelse. Deres
udsendte har haft fornøjelsen af at
høre Ølsted Gospel Kor adskillige
gange i de forløbne år. Det har altid
været en stor fornøjelse. Og korets
optræden denne anden søndag i
advent, var ingen undtagelse.
Undtagelsen var, at det var, som at
høre et helt nyt kor. Forskellen blev
tilskrevet korets nye dirigent.
”Rune har en helt anden tilgang til
gospel musikken end vi har været
vant til, fortæller korets formand
Helga Østergård. Man kan sige det er
mere løssluppen og kraftfuld. Han
forventer stort engagement fra hver
enkelt, men giver også sig selv fuldt
ud. Så der er tryk på både når vi
øver, men også når vi skal optræde”,
lyder der fra formanden.
Og hvem er så denne Rune
Herholdt? Flere kan måske huske
ham fra filmen ”Oh Happy Day”, der
også er titlen på en dejlig gospel
sang, som naturligvis også klingede i
Ølsted kirke denne søndag. Rune
Herholdt er konservatorie uddannet,
med sang som hovedfag, sidste
sommer.

Han besluttede sig herefter for, at
leve udelukkende af musikken, hvor
en af hans store passioner ligger i
gospelmusikken.
”Gospel musikken betyder rigtig
rigtig meget for mig, siger Rune
Herholdt. Jeg har en holdning til
musikken som afspejler sig i min
hverdag. Det fortæller jeg meget
mere om på min hjemmeside
www.runeherholdt.dk At gå ind og
overtage Ølsted Gospel Kor har
været en dejlig positiv og sjov
oplevelse. Glade og engagerede
mennesker, der tog imod mine nye
tanker og ideer om hvad koret
skulle arbejde med. Jeg mener man
skal synge med hele kroppen, det
skaber en god stemning og man
kan ikke undgå at have det sjovt,
smiler den sympatiske dirigent.
Vi har kun haft tre øveaftener inden
koncerten. Og jeg syntes resultatet
var overbevisende. Det gik vældig
godt i aften, så jeg glæder mig til at
fortsætte med koret også efter

nytår, lyder det fra den meget
engagerede dirigent.
Den stopfyldte Ølsted Kirke gav
ham ret i at det var en festlig aften,
der huskes. Fra starten fik Rune
Herholdt publikum aktivt med i
musikken og det fortsatte aftenen
igennem. Også sognepræst Jens
Arne Skjøtt's prædiken var
anderledes i sin fortælling og
fangede tilhørerne med en dejlig
historie, der gav stof til eftertanke.
Ølsted Gospel Kor gik, som
afslutning, med dirigent Rune
Herholdt i spidsen, ned gennem
kirken til velfortjent stående
klapsalver fra alle tilhørerne. En
dejlig aften i Ølsted Kirke var forbi.
Men mon ikke der bliver mange
andre lejligheder til at nyde tonerne
fra Ølsted Kirkes Gospelkor med
Rune Herholdt.
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