
 

 

Mail: 

info.greve2@hemingwayclub.dk 

 Hjemmeside:  

Greve mandag - Hemingway Club® 

  Vi mødes hver mandag !  

kl.9:30–11:30 i Borgerhuset Greve. 

Indbetaling tur og arrangementer: 

Konto 9570 - 12947984 

 

Næste møde 14. feb 2022   

Sømand på Grønland FSKB 

V/ Nils Middelboe 

Referat fra HC mandag den 7. februar 2022 

Det var første gang siden vores julefrokost vi kunne mødes og det var 

der 38 af os der havde valgt at gøre. Det var dejligt at se så mange af jer 

igen og så på en dag hvor solen skinnede, ja lad os håbe på at ”solen” vil 

skinne på os i resten af sæsonen. 

I dag kunne vi byde Per Larsen og Albert Madsen velkommen til at give 

os et indblik i deres liv med temaet: 

”Musikken i livet – Livet i musikken” 

Det skulle vise sig at blive en fantastisk dag hvor de delte deres 

livshistorier og livserfaringer, som efterfølgende har givet stof til 

eftertanke. Det hele blev krydret med rigtig god rytmisk sang og musik, 

hvor også vi andre amatører, indimellem fik mulighed for at træne 

stemmebåndene. 

Det hele startede for mange år siden da Carsten og Per var drenge. De 

var sammen om sommeren når Per´s forældre var i sommerhuset. De 

blev så glade for Greve at de købte et helårshus på Vangeledet. Per og 

Carsten gik i klasse samme på Skt. Knuds skole i København. Deres 

veje skiltes indtil en dag hvor Carsten via en anden bekendt får kontakt 

til Per og hvorefter de mødes igen efter 50 års pause.   

Per havde en lidt besværlig opvækst, i et belastet hjem. Her blev 

musikken hans mulighed for at slippe væk fra den triste hverdag. Senere 

flyttede han til Tønder, hvor han startede på Lærer Seminariet og for 

øvrigt mødte Anne Marie, som han stadig lever sammen med. Efter 

færdiggørelsen af lærerstudiet flyttede Per til Trundholm hvor han fik 

job som lærer. Det varede ikke længe inden de var nogle stykker der fik 

sat byen på ”verdenskortet” med en musikskole, alt sammen godt 

hjulpet på vej af borgmesteren og kommunen. Efter et stykke tid blev 

det åbenlyst at Musikskolens alders begrænsning på 18 år, var et 

problem. Der var behov for en rigtig højskole. Det var starten på den 

Rytmiske Højskole i Jyderup ved Vig. Startskuddet lød den 1. marts 

1991, godt hjulpet på vej af diverse fonde og ikke mindst Tuborg som 

donerede 1,5 million til ”Tuborg studiet”. Per blev forstander på 

Højskolen og fortsatte med dette frem til 2006 hvor han i en periode på 

10 år arbejdede for Muskelsvind Fonden 

Alberts liv startede på det sydlige Fyn hvor han blev uddannet som 

slagter. Albert blev gift i en relativ ung alder, men desværre holdt 

ægteskabet kun ganske kort tid. Efter nogle hårde år med 

slagterbutikken, besluttede han at flytte til Odsherred, sammen med den 

kærlighed han 2 år tidligere havde mødt.  

Albert og Per mødte hinanden for 3 år siden til en koncert hvor de skulle 

optræde hver for sig, men det endte med at de optrådte sammen og har 

gjort det siden. De har begge en stor kærlighed til den rytmiske musik, 

hvor Sebastian helt klart står deres hjerter nær. Både musikken og ikke 

mindst hans tekster vækker minde fra deres liv og det blev vi 

delagtiggjort i på en fantastisk måde. 

Super oplevelse 

 

HC2 møde 7. feb. 2022 

Vi var 38 fremmødte 

Albatros 

Per og Albert spiller 

Sebastian 

Ref: Geert Lehmann 

Per fortæller om opstart 

af Rytmisk  højskole 

Besøg Koldkrigsmuseum 

Stevnsfortet 

I tovholdergruppen har vi 

arrangeret en tur til 

Stevnsfortet  

mandag den 2. maj.  

Prisen vil blive 120 kr.  

Tilmelding er nødvendig 

MAX 30 pers.  

Yderligere information vil 

Følge 
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