"Vi kommer for at opleve noget, der er større end os selv," fortæller korleder og
stifter af Århus Gospel Singers Rune Herholdt

Gospel, Glæde og Gud
Af Dorit Reichstein Lund
”Amazing Grace, how sweet the sound…”
Det er gospel, store rober, løftede arme og brede smil, men gospel
foregår ikke bare i Alabama, det foregår også lige midt i Aarhus
Valgmenighed.
Hver tirsdag aften kan man på Mjølnersvej 6 opleve cirka 150 glade
århusianere, der med krop og sjæl synger som kun vor Herre kan have lært
dem.
De kommer for at opleve noget, der er større end dem selv og som kan
hjælpe dem når livet er svært og går ned af bakke.
Århus Gospel Singers startede i 2008 af Rune Herholt. Rune Herholt er
uddannet sanger fra Musikkonservatoriet i Århus og er en anerkendt
gospelsanger.
Koret begyndte med 70 medlemmer og har i dag 150 sangere fordelt over tre
stemmer.
Et fællesskab med plads
Århus Gospel Singers har udover at synge
en vision om at være et fællesskab, der har
plads til de svære ting fra små dagligdags
problemer til skilsmisse og sorg.

"Det lindrer at synge Gospel"
fortæller 56årig Grazyna
Fiszman”

Et sted, hvor man kan være fuldstændig
som man er, slippe tøjlerne og lægge det
hele hen til Gud.
Grazyna Fiszman er 56 år, arbejder til
daglig som salgsassistent og hver tirsdag
indtager hun sin faste plads i koret i Århus
Gospel Singers.

	
  

”Jeg elsker det, så enkelt kan det siges” fortæller Grazyna Fiszman.
”Jeg havde det ikke ret godt, da jeg startede i koret. Alt omkring mig var trist
og ensomt. Sådan har jeg det ikke mere, og det har jeg faktisk koret at takke
for.
Det lindrer at synge med i Århus Gospel Singers, for vi er en familie, der er
fælles som noget stort, ” fortæller kormedlem Grazyna Fiszman.

En overgivelse til noget større
Koret øver hver tirsdag aften i
Aarhus Valgmenigheds
kirkebygning fra 19 til 21 og har
danske såvel som udenlandske
gospelklassikere på repertoiret.
”Vi synger en kendt gospelsang i
koret, der hedder ”I surrender”, og
jeg oplever, at når vi synger gospel
så overgiver vi os.
Det vil sige, at vi ligger alt det, der
tynger ned, løfter vores arme og
overgiver os til noget der er større
end os. Vi indrømmer, at vi rent
faktisk ikke er Gud,” fortæller
korleder Rune Herholdt og smiler.
Et par gange om året fyrer Århus
Gospel Singers op under Aarhus
Valgmenighed og afholder
gospelgudstjeneste, der når helt ud
på stolekanten.

Gospel Gudstjeneste i Aarhus Valgmenighed

Det 150 mand store kor fylder scenen og kirkesalen med gospel, glæde og
Gud, der smitter og giver lyst til at give slip og overgive sig til musikken og
noget der er højere end sig selv.
Næste Gospel Gudstjeneste i Aarhus Valgmenighed er den 17. april.
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