
	  
»Da jeg stiftede bekendtskab med gospel, blev mit liv fornyet«, mener Rune Herholdt, som står i spidsen for Århus Gospel Singers." Foto: 
Søren Kjeldgaard 
	  

Han lever for og af 
gospelmusikken 
 
Rune Herholdt byder alle og 
enhver velkommen til 
medrivende sang og musik hos 
Århus Gospel Singers. 
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Af Thomas Nygaard 
thny@stiften.dk 
 
 
Når Rune Herholdt er træt og hænger med 
hovedet, er der i hvert fald ét middel, der 
med garanti kan løfte ham op og bringe det 
gode humør tilbage: Gospelmusik. 
Den 32-årige korleder er fra i morgen - 
tirsdag 9. februar - igen klar til at byde 
velkommen til åbne korprøver med byens 
største gospelkor, Århus Gospel Singers, 
der tæller 130 sangere. 
 

»Jeg er vokset op i en kristen familie, og 
har gået i folkekirke hele mit liv. Da jeg 
stiftede bekendtskab med gospel, blev mit 
liv fornyet, Jeg fik mere krop, gejst og 
energi i mit trosliv,« forklarer han. 
 
»Der er sikkert mange, der har en idé om, at 
er man kristen, må man ingenting. Drikke 
øl for eksempel. Jeg ser ikke 
kristendommen som forbud, men jeg tror på 
en Gud, der elsker mig, som jeg er, og den 
kærlighed kan jeg ikke gøre mig fortjent 
til«. 
 
Op at flyve 
Han er født i Middelfart, men voksede op i 
Rødkærsbro mellem Viborg og Bjerringbro. 
Efter at have gået på Hedemølle Efterskole 
i netop Bjerringbro, gik han på Det Kristne 
Gymnasium i Ringkøbing. Moren er lærer, 
faren er ingeniør, og af søskende har han en 
lillebror og en storesøster. 
 
Rune Herholdt kom først »helt op at flyve« 
over gospelmusikken, da han i 1997 
flyttede til Århus. 
 
Godt hjulpet på vej af indtrykkene fra en 

»Gud har givet mig noget, jeg gerne vil 
give videre«, siger han. 
 
»Da jeg dannede koret, følte jeg, at det var 
et kald. Også selv om jeg i første omgang 
så det som en tilværelse med for meget 
arbejde; for mange forpligtelser.« 
 
Til filmen 
Siden blev Rune Herholdt uddannet sanger 
fra Det Jyske Musikkonservatorium, 
ligesom han har udgivet jazzalbummet »A 
Single Touch« og stået i front for 
partybandet Booze Brothers - et 10 mand 
stort partyband, hvor kodeordene er humor, 
galskab og spontanitet. Akkurat som »den 
ægte vare« - The Blues Brothers. 
 
Med skal også, at han i 2004 havde en 
mindre rolle i Hella Joofs komedie »Oh 
Happy Day« om et lille kor i en landsby, 
der forvandler sig til et mægtigt gospelkor. 
En rolle, som Rune Herholdt, trods 
beskedne fire replikker, ikke havde svært 
ved at leve sig ind i. 
 
»I gospel får jeg lov til at være den, jeg er. 
Det handler om Gud, om kærlighed og om 



»Og alle er altså velkomne«, understreger 
han med tryk på ordet »alle«. 
 
Troen og musikken 
Rune Herholdt lever af gospelmusik. Den 
har fulgt ham hele livet. 
 
 
	  

kristen sommerlejr i Odder - og på 
opfordring af den erfarne korleder Hans 
Christian Jochimsen - etablerede Rune 
Herholdt i 2008 Århus Gospel Singers. 
 
 
 
	  
	  

en gud, der elsker mig. Der er med årene 
blevet min kæphest.« 
 
Århus Gospel Singers holder åbne 
korprøver tirsdag 9. februar klokken 19-21 
på Lokesvej 7 i Åbyhøj. Tilmelding er ikke 
nødvendigt. 
	  

	  
	  
	  
 
	  


