
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 10. juni
Greve Borgerhus

For første gang i meget lang tid var vi ”Hemingway’er” samlet i Borgerhuset til det 
ugentlige torsdagsmøde. 

I alt var 39 medlemmer mødt frem til den glade dag.

Brødholdet havde købt ind så kaffen var klar og ostemadderne smurt. 

Kaj havde fødselsdag, så han var den glade giver af en lille dram til at fejre dagen.

Glæd dig!
Næste møde 

17. juni 
afholdes igen i år 

på hjul.
Info følger! 



Mødet – torsdag den 10. juni
Greve Borgerhus

Tonny Nielsen holdt et indlæg og skriver:
 
Det primære indhold af mødet var at give en orientering om den digitale udfordring der 
snart rammer os alle med det kommende skift fra NemID til MitID. Derudover blev den 
planlagte tur den 1. juli præsenteret samt den tilmeldingsprocedure, der vil blive brugt i 
forbindelse med netop den tur.

Projektet ”skift af NemID til MitID” skabte en overvældende spørgelyst og omfanget og tidsplan blev derfor gennemgået.
Ændringer og nyheder i forhold til det nuværende NemID system blev ligeledes gennemgået.

Derudover blev en vejledning (se vedlagte) til skift af Bruger-ID gennemgået. Skiftet er den mulighed den enkelte har for 
allerede nu at sikre sig et ønsket Bruger-ID som overføres automatisk til MitID, når indfasningen begynder den 16/8-21.

I første omgang vil den kommende tur til Kjøge Mini-By benytte tilmeldingssystemet ”NemTilmeld” (se vedlagte) og 
herefter vil klubben påtænke at at benytte systemet i forbindelse med alle ”ture ud af huset”.

Vikarierende skribent 
Freddy Christiansen, 29601160

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

Husk cykelturen på torsdag.
Info følger!


