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SØNDERSØ: Sang, jubelråb og hænder, der - 
for det meste - klapper i takt. Alt sammen 
noget, der kan høres, inden man overhovedet 
kommer inden for døren i Borgerhuset i 
Søndersø. 
 
    Det er lørdag eftermiddag, og godt 30 
mennesker har valgt at bruge 
nogle timer i Borgerhuset i selskab med 
gospel-instruktør Rune Herholdt. 
Et arrangement, som Nordfyns Musikforening 
står for. 
 
    Og under entusiastisk vejledning fra den 
erfarne sanger lader de 
fremmødte Borgerhusets grå stole få en 
hvilepause. I stedet står de af og 
til med armene over hovedet, mens farverige 
toner fra både trænede og 
uøvede stemmebånd strømmer ud i lokalet i 
skøn forening. 
     
For Carton Sønder fra Nordfyns Musikforening 
er arrangementet en 
gammel idé, der er blevet realiseret. For ham 
behøver man ikke 
nødvendigvis at have noget tæt forhold til Gud 
for at være med: 
  
   - Gospel går ud på at hylde 
næstekærligheden, Jesus og Gud. Og 
fællesskabet er helt unikt, når man synger 
gospel, fortæller Carton Sønder. 
 

	  
	  
For 44-årige Merete Jørgensen fra Søndersø 
er det første gang i mange 
år, at hun finder sin sangstemme frem. 
    - Jeg har ikke sunget, siden jeg gik i 7. 
klasse. Rune Herholdt er en 
anerkendt musiker, og jeg var lidt nysgerrig. 
Derfor er jeg her. Det er 
faktisk lidt svært at synge med, men også 
livsbekræftende. Man kommer i godt humør, 
siger Merete Jørgensen i en pause. 
    Det er ikke det religiøse islæt, der har fået 
hende til at komme. Men 
næstekærligheden - den kan hun godt mærke, 
når hun står og synger: 
 
Dybere ind i sjælen 
  
    - Man kommer lidt dybere ind i sjælen, når 
man synger gospel, så det har noget med 
næstekærlighed at gøre, fortæller Merete 
Jørgensen, der dog ikke regner med at kaste 
sig ud i mere sang i nærmeste fremtid: 
     
 - Det er et kanongodt arrangement, men med 
min sangstemme er jeg er 
bedre til at kigge og lytte, når andre synger, 
smiler Merete Jørgensen, 
inden hun igen finder hen til sin plads blandt 
altstemmerne. 
	  


