
Greve

Mail adresse:
info.greve@hemingwayclub.dk
Hjemmeside:
www:hemingwayclub.dk/hcgreve
Facebook gruppe:
Hemingway Club Greve.
Indbetaling / ture, arrangementer:
konto nr. 9570 - 12947992
Vi mødes (næsten) hver torsdag !
kl. 9:30 – 11:30. - pt. også virtuelt

Nyhedsbrev 262 –   Hemingway Club Greve / torsdag – udsendt den 6. juni 2021
Vikarierende skribent: Freddy Christiansen, 29601160

Mødet – torsdag den 3. juni
Hangar 2 Flymuseum, Helikoptervej 2, Jonstrupvej, 3500 Værløse.

34 HC’ere deltog i en flot og spændende tur med fælleskørsel til Jonstrup. Foreningen 
”Værløse Fly historiske Hangar” bød os velkommen og viste os fly som havde været 
anvendt indtil for få år siden. Efter rundvisningen var der dækket flot op i hangaren ved 
to lange borde, hvor vi fik serveret et par stykker smørrebrød. Det var en fornøjelse at 
møde de ”gamle” gutter, der driver stedet. De fleste af dem havde haft en fortid i Flyve-
våbnet, og kunne derfor levende fortælle om spændende oplevelser i Flyvevåbenet. 

Har du lyst til at besøge Flymuseum i Hangar 2 med andre fx din familie, er I meget 
velkomne (tlf: 29273629).

Glæd dig!
Næste møde 

10. juni 
afholdes igen i 

Borgerhuset 
kl. 09:30 

hvor der for 10 kr. er 

ostemadder og kaffe klar



Kommende møde den 10. juni
i Borgerhuset:

Tonny vil fortælle om statens og bankernes kommmende nye NemID. 
NemID er en fælles log-in-løsning til danske netbanker og offentlige 
hjemmesider. NemID drives af firmaet Nets DanID A/S og blev taget 
i brug den 1. juli 2010. De nyheder som vil ramme os alle, vil Tonny 
fortælle om.

Herefter vil vi også fortælle om Nemtilmelding som vi vil benytte i 
Hemingway snarest. Det vil lette tilmeldingerne til ture og give en 
lettere måde at håndtere arrangementer m.m. Mere herom den 10. juni.

Kommende møde den 17. juni
Tour de tour de la maison:

Som du oplevede det sidste sommer, var en af de helt store succeser
sidste år at cykle rundt til vores hjem og stå ved ”havelågen” hos de 
enkelte medlemmer. Det er lige meget om vi bor i parcelhus eller 
i lejlighed. Vi får lidt kendskab til hinanden og skal slet ikke helt inden-
for i boligen (uha, ingen anledning til besvær derhjemme!). 

Som det blev annonceret i Hangar2, vil vi gerne have adresserne på 
alle ”havelåger” som vi kan besøge. Så skriv eller ring og giv besked, 
så vi kan sammensætte en god og hyggelig cykeltur igen i år.

Dyrt isenkram der koster 
spidsen af en jetjager!

Vikarierende skribent 
Freddy Christiansen, 29601160

Hemmingway Club Greve / torsdag - Mogens Christiansen 4045 2210 // a-mch@webspeed.dk

Vores kommende møde den 1. juli 
går til Kjøge Mini-By med frokost.

Men nærmere herom følger!


