
s 4

S
om dreng spillede Poul la Cour 

tværfløjte i garden i Vejen. Det blev 

kimen til hans livslange passion 

for musik. I 1971 flyttede han til Esbjerg, 

hvor han havde fået plads på det klassiske 

musikkonservatorium, og siden da har 

han slået sine musikalske folder i Esbjerg. 

I 2012 overtog han stillingen som sko-

leleder efter MOF’s stifter, Helge Birch 

Pedersen, der var ”en rigtig forenings-

mand”, fortæller Poul. Der er mange 

opgaver at se til i stillingen som skole-

leder, og dem løfter Poul la Cour med 

ildhu. ”Jeg brænder for musikken og har 

arbejdet med børn og unge, der spiller, 

hele mit liv, så det er meget naturligt, at 

man også gerne vil gøre noget for amatør-

musikken i Esbjerg,” fortæller han. 

Øv og du skal lære!
I MOF kan man gå til kor, orkester og in-

strumentalundervisning, og i 2018 løb det 

op i 3200 undervisningstimer. Der er også 

andre musiktilbud i Esbjerg, men de er 

henvendt til unge. MOF tilbyder derimod 

musikundervisning til voksne – endda til 

en overkommelig pris. Men kan voksne 

mennesker lære til at spille musik? Ifølge 

Poul la Cour er svaret ja. Nok er visse 

ting lettere for børn, men alderen er ikke 

det vigtigste: ”Hvis man vil lære at spille, 

så kræver det, at man øver sig,” under-

streger han. Så hvis du læser dette, og 

ikke længere er i dit livs allertidligste 

forår, skal du vide, at du stadig kan nå at 

lære at spille et instrument, hvis bare du 

er indstillet på at øve dig.

Koncerter, synlighed og kursist-
rekruttering
MOF’s kor og orkestre giver koncer-

ter rundt om i byen. Det giver først og 

fremmest kursisterne nogle rigtig gode 

oplevelser, men samtidigt er det med til at 

synliggøre MOF lokalt: ”Der er mange, 

som har hørt et af korene optræde et eller 

andet sted, og så tænker de ’det kunne 

jeg godt tænke mig at komme med til’,” 

fortæller Poul. Foreningen har helt drop-

pet de trykte kataloger, og skaffer i stedet 

kursister på at være synlige i bybilledet, og 

ved at de nuværende kursister inviterer 

nye med. Andre finder frem til MOF via 

deres hjemmeside. Her finder man deres 

kurser, men man finder også denne hil-

sen: ”Søger du et instrument MOF ikke 

tilbyder pt. kontakt da venligst MOF, og 

vi vil gøre, hvad vi kan for at imødekom-

me dine ønsker.” Således inviteres sidens 

besøgende til at komme på banen med 

deres ønsker.

MOF’s organisering
Alle kor og orkestre i MOF har en repræ-

sentant, der fungerer som tovholder, og 

som deltager på det årlige repræsentant-

skabsmøde. Her samles 25-30 repræsen-

tanter til en gennemgang af økonomien 

sammen med skolelederen. Ved samme 

anledning vælger de, hvem der skal være 

med i bestyrelsen. ”Der bliver diskuteret 

livligt, hvis nogle har søgt fonde og fået 

penge. De deler også en masse gode idéer 

med hinanden,” fortæller Poul.

Frirum og fællesskab
Går man til undervisning, lærer man 

selvfølgelig at synge og spille, men man 

får også en masse andet med sig. ”Det er 

meget positivt at tage aktiv del i musikud-

øvelse. Det kan ikke siges nok,” under-

streger Poul. ”Jeg tror, det betyder rigtig 

meget for mange, at de har det fællesskab, 

for det er jo ikke bare musikken. Det er 

også deres kaffepause, hvor de får sladret 

lidt med veninderne, og mandskoret får 

fortalt nogle vittigheder, eller hvad de nu 

gør. Jeg tror, fællesskabet betyder rigtig 

meget.” Sådan siger skoleleder Poul la 

Cour, men hvad siger kursisterne?

GLÆDEN VED 
MUSIKKEN
En solbeskinnet vinterdag tog jeg toget fra Vesterbro til 
Vesterkysten for at besøge Musisk Oplysningsforbund (MOF) 
i Esbjerg. Deres ypperste mål er at bidrage til glæden ved 
musik. Simpelthen.   
 
Tekst og fotos af Laura Nielsen, konsulent i Fora
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”Min kone spiller også i bandet og vores datter har også 
været med. Det har været en ting i vores liv i 43 snart 44 
år. Jeg startede i 76, så der må jeg have været 21 år” , siger 
Poul la Cour

Formand i brass bandet 
Poul Phillipsen

Skoleleder 
Poul la Cour
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...og hvordan vi lytter til 
hinanden for at vi bliver 
ét kor, og synger sam-
men. Det er ret stort!

"

”De sange Lisbeth vælger, vælger hun ud fra sit 
kendskab til os. Så vi bliver hele tiden udfor-
dret, og når vi har klaret den, er vi jo glade og 
stolte”, fortæller Terkel Mikkelsen

Sang og undervisning og glæde 
Omkring Hjerting Kirken pibler folk 

i alle aldre frem fra tusmørket. De har 

knap fået øje på Poul og mig, før kordel-

tagernes hænderne flyver frem til venlige 

hilsner efterfulgt af et nysgerrigt: ”Er du 

ny?” Venligheden gælder heldigvis også 

mig, selvom jeg bare er der for at høre om 

koret og tage nogle billeder. Nadia Nør-

gaard og Terkel Mikkelsen fortæller mig 

lidt om deres oplevelse med at gå i Hjer-

ting Koret, mens resten af korsangerne 

traller stemmerne varme med sekvenser 

der kravlede længere og længere op i det 

høje leje. Nadia har været med i koret 3 år 

og Terkel i 27. De har begge to udviklet 

sig som sangere under korlederen Lisbeth 

Aagaard Rahns kyndige og engagerede 

ledelse. ”Hvad får man ellers ud af at gå 

til kor?,” spørger jeg. ”En stor glæde,” 

svarer Terkel prompte. ”Man kan ikke gå 

hjem og være sur bagefter (…) Folk der 

synger er glade!” Nadia nikker og tilføjer: 

”Man får også et stort fællesskab. Vi hjæl-

per hinanden både personligt og i koret 

(…) Man glæder sig, når man skal til kor 

og når vi skal afholde koncerter. Der er 

et eller andet specielt sammenhold, når 

man er i sådan et kor.” Ud over samværet 

når de øver sammen om tirsdagen, er der 

også fester og rejser med koret. Mellem 

sangerne opstår grupper af venner, som 

følges ad til koncerter og biografture. De 

unge tager også i byen sammen. ”Man får 

mange venner privat også ved at være i 

sådan et stort kor,” fortæller Nadia. ”To af 

mine allerbedste veninder har jeg mødt i 

et kor, og de går også her i Hjerting Koret 

i dag. Vi skal også ud og rejse sammen. 

Der er simpelthen så mange gode ting 

forbundet med at komme i et kor.”

”I er jo ikke lige gamle”
Sådan tager jeg forsigtigt tilløb til en snak 

om aldersspredningen i koret. Før jeg når 

længere, udbryder Nadia i et grinende: 

”Jo!” Terkel tilføjer smilende: ”Næsten. 

Det føler vi.” Aldersspredningen i koret 

er stor, men det synes de ikke er en 

udfordring. Tværtimod. ”Det at løfte en 

opgave som en koncert sådan i fællesskab, 

det udsletter jo alt aldersbetinget forskel, 

når alle giver, hvad de kan,” siger Terkel, 

mens hans stråler af begejstring. Nadia 

supplerer varmt og oprigtigt: ”Altså jeg 

ville jo ikke være her foruden jer som 

har været i koret i 20-25 år. Det er jo jer, 

der fortæller os - i gåseøjne - hvordan 

man er i koret, hvad vi laver, og hvordan 

retningslinjerne er, så vi falder på plads. 

Vi føler os rigtigt velkomne, os nye, der 

kommer ind i koret, fordi der er nogen, 

der kender til det. Mange har været i be-

styrelsen i mange år, og kan give tingene 

lidt videre til os, som gerne vil engagere 

os lidt mere, eller lidt dybere i koret, end 

bare at komme og synge. Så jeres erfaring 

kan vi ikke være foruden overhovedet. 

Absolut ikke.”

”Har i noget på hjerte til folk som ikke 

synger i kor?,” spørger jeg slutteligt. 

”Hvis man går med tankerne om at man 

gerne vil synge i et kor, så skal man ikke 

lade det blive ved tanken. Det er bare at 

komme afsted,” siger Nadia. ”Det giver 

en stor glæde,” supplerer Terkel. ”Man 

kan sige det som en fortærsket gammel 

reklame: Prøv det!”, afslutter han.

Skoleleder Poul la Cours formodning 

om, at fællesskabet betyder rigtig meget, 

rammer altså fuldstændigt plet, hvad 

angår det glade kor i Hjerting Kirkes 

konfirmandlokaler.

En del af en helhed
I MOF er der mange kor som Hjerting 

Koret, men der er også mange orkestre. 

Før jeg skal med toget hjem, slår Poul la 

Cour og jeg et smut forbi Esbjerg Brass 

Band, på URBANskolen. Her mødes 

20-25 engagerede blæsere hver tirsdag. 

Bandet blev stiftet i 1976, og formanden, 

Poul Phillipsen på tuba, har været med 

fra starten. Om sin deltagelse i bandet 

fortæller han: ”Det er faktisk en form for 

højdepunkt i løbet af min uge. Egentlig så 

meget at tirsdag det er en hellig aften. Jeg 

siger nej til andre aftaler, fordi jeg skal til 

spil. Og det gør de faktisk de fleste. Man 

kommer, fordi man ved det er vigtigt for 

de andre. Så det betyder noget helt særligt 

– sammenholdet omkring det projekt at 

lave musik.”

”Man skal øve hver dag derhjemme, 

men det er noget særligt at komme om 

tirsdagen, hvor man kan mærke at det 

man laver derhjemme, det giver mening. 

Det bliver en del af en helhed, og det man 

sidder med er uundværligt for sammen-

hængen.”

Fællesskabet når de spiller om tirsdagen, 

såvel som når de giver koncerter, har en 

enorm værdi for Poul Phillipsen. ”Det 

lyder næsten for flot at sige, at det holder 

en i live, men det er faktisk noget, jeg 

ser frem til. Der er selvfølgelig en masse 

praktisk arbejde, når man også er for-

mand. Man skal organisere, og sikre sig 

at der er en besætning og alle sådan nogle 

ting, men det er det hele værd, når man 

Terkel og Nadia 
fra Hjerting koret
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FAKTA

- MOF har 700-800 aktive 

kursister.

- MOF udbyder kor, orkestre 

og instrumentalundervisning 

for voksne.

Forbundet har årligt 3191

timer hvoraf 2208 er kor og 

orkestre. 90 er handikapun-

dervisning og 893 er instru-

mentalundervisning.

- Skoleleder Poul la Cour kan

ikke sige præcist hvornår de

er stiftet, men det er cirka 35 

år siden.

”Musikken beriger alle, om det så er klassisk 
eller rytmisk, bliver man beriget af at lytte til 
musik og gå til koncerter”, siger Poul la Cour

sidder der!”

Poul Phillipsen går ind til de andre. Det 

efterlader mig med en stille refleksion 

over det livsbekræftende i, at flere af mu-

sikudøverne på den anden side af døren, 

har gået på det samme hold i over 30 år, 

hvor de har fundet og fortsat finder både 

fællesskab, mening og en rolle at udfylde i 

et større hele.

Mødet i musikken
I Musisk Oplysningsforbund Esbjerg 

er det at spille musik langt mere end en 

teknisk færdighed. Her er musikken er et 

rum, hvor mennesker mødes. Hvor den 

enkeltes bidrag er vigtigt for helheden. 

Hvor det, man har til fælles, fylder mere 

end forskellene. MOF i Esbjerg skaber 

rum for disse musikalske møder i flere 

tusinde timer om året. Hvor mange smil, 

venskaber og gode oplevelser løber det 

mon op i? Det er ikke til at sige. Men en 

ting er sikker, og det er, at glæden ved 

musikken står i centrum for både skolele-

deren og kursisterne i Musisk Oplysnings-

forbund i Esbjerg.


