Aarhus Gospel Singers rocker nu
i Citykirken

Efter tre et halvt års samarbejde har Aarhus Gospel Singers rykket
teltpælene op og er flyttet op i Citykirken. Beslutningen har ikke været
let, men det giver samtidig håb til drømmen om en gospelkirke
Af Julia Sakskjær Nielsen
Efter sommerferien er Aarhus valgmenighed blevet et gospelkor fattigere.
Efter lange overvejelser har Aarhus Gospel Singers valgt at skifte lokalerne
på Mjølnersvej ud til fordel for Citykirkens lokaler på Viborgvej.
Det er sket for komme tættere på visionen om en gospelkirke.
”Jeg har længe drømt om at lave en gospelkirke som et ’next level’ til Gud,
for de mennesker der ikke føler sig hjemme i en kirke,” fortæller korets
dirigent, Rune Herholdt.
Han forklarer, at koret i høj grad består af ikke kirkevante med interesse for
gospelsang.
Rune Herholdt hører ofte korets medlemmer give udtryk for, at koret er
deres ’kirke,’ og det sted de bliver fyldt op.
I Aarhus valgmenighed er man kede af at sige farvel til koret, men samtidig
glade for at se dem komme et skridt nærmere visionen om en gospelkirke i
samarbejde med Citykirken.
”Jeg tror personligt, at koret er kommet det rette sted hen. Men jeg tænker
selvfølgelig også over, hvorfor det ikke lykkedes os at komme derhen, i det
samarbejde vi nu har haft i tre og et halvt år,” siger Poul Nyborg.
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Masser af potentiale men få engagerede
Siden Aarhus Valgmenighed i sin tid fik øjnene op for Rune Herholdts
vision om at nå ud til kirkefremmede igennem gospel, har der egentlig været
stor interesse for at føre planerne ud i livet.
Men interessen i koret fra menighedens side har været begrænset til nogle få
ildsjæle og det har derfor været svært at bygge bro imellem menigheden og
det 150 mand store kor
Aarhus Gospel Singers fik så i vinters mulighed for at flytte op i Citykirkens
lokaler.
”I stedet for at sige ja med det samme besluttede Rune dog sammen med os
at give det et forsøg mere og se, om vi i løbet af foråret kunne finde et team
af ÅVM’ere, der kunne gå med i koret og sammen med Rune arbejde hen
imod at lave en gospelkirke. Vi må dog erkende, at det ikke lykkedes”, siger
Poul Nyborg.
På baggrund af dette valgte Rune Herholdt at flytte koret op i Citykirken,
selvom det var en svær beslutning.
I Citykirken har Rune Herholdt og koret fundet de ressourcer, der ikke var
til rådighed i Aarhus Valgmenighed.
Bergur Skovgaard, præst i Citykirken, har stillet sig til rådighed som præst
for projektet, ligesom et par frivillige har tilbudt at starte en
børnepasningsordning, så enlige mødre kan få et frirum til at synge med i
koret.
”Jeg oplever, at der er mange hjælpende hænder i CityKirken, vi har
allerede folk til at hjælpe med praktiske ting såsom lyd og lys, caféen, og
kirkens ca. 40 mand store lovsangsarbejde kaldet ’Embrace’, har besluttet at
deltage i gospelkirken, ” fortæller Rune Herholdt.
Venskab på tværs af byen

Århus Gospel Singers og Aarhus Valgmenighed har nu stoppet deres
samarbejde.
I Valgmenigheden står man tilbage med spørgsmålet om, hvad man kunne
have gjort anderledes, men både leder af Århus Gospel Singers Rune
Herholdt og valgmenighedspræst Poul Nyborg er enige om, at det er den
bedste løsning.
”Jeg oplever, at der fortsat er en god relation mellem koret og kirken, og vi
vil gerne velsigne både koret og Citykirken, og ønske dem et velsignet og
frugtbart samarbejde”, siger Poul Nyborg.
Rune Herholdt er også godt tilfreds med løsningen.
”Vi har kun haft to ’øvere’ i Citykirken, og jeg var personligt meget spændt
på lyden i rummet dernede, men det fungerer rigtig godt,” fortæller han.

