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Tonny Nielsen havde ordet på vort møde den 25. 
november: ” I dag er det lovligt at lege med mobilen” 
indledte Tonny med, efter også på dette møde at have 
kæmpet med lydanlægget, der pludselig virkede med et 
brag.  
Tonny fortalte om udfasning af NemID og indførelse af 
MitID, der også kræver et nyt pass-word.   
Det sidste nye er at ændringen er blevet udskudt.  
Men derfor kunne vi godt høre/lære om ændringen. 

Fremover vil man på borger.dk kun kunne læse beskeder fra det offentlige. 
Der findes pt. 2 andre ”postkasser”, der mod betaling - distribuerer post for 
erhvervs-virksomheder: NemID og eBoks,  De vil fremover også udsende 
offentlig post.  
E-boks er pt. i gang med at markedsføre en ”fornyelse”, for at kapre kunder. 
 

Så blev der talt om password: Sørg for at lav et password, der er enkelt at 
huske – men alligevel ”fyldigt”, så det er svært at hacke. 
Og så: pas på phising: der er i denne ”omlægningstid” mange svindlere, der 
prøver at få fat på dine data.  
Vent – på et tidspunkt vil  du blive kontaktet af din bank for omlægning til 
MitID. 
 
 

     

      
 
 

Et af disse gode møder – med egen indlæg og mange spørgsmål –og med en god dialog,  
hvor vi lærer hinanden bedre at kende. 
 
 

  

 
 
Også til dette møde var der 
sprit på bordet – men ingen 
betjening eller glas på bordet.            
 

 
 
 
 

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. 
 

 
e-Boks A/S er et dansk firma 
der tilbyder en elektronisk 
postboks til alle danskere.  
 

Firmaets produkt hedder  
e-Boks og er en danskudviklet 
webapplikation, som 
oprindelig blev lanceret som 
en platform til sikker, digital 
post til private, virksomheder 
og myndigheder. 

 

 

Redaktionen er flyttet fra 1.sal ned i stuen og har etableret computeren på spisebordet,  
Der ikke bruges til daglig. Alle de store ledninger er pakket ind i pap-vin æsken (3 flasker.) 
 Og computeren, der måler 10 x 10 x 2,5 cm, står under lampen oven på kassen.  
De eneste 2 synlige ledninger er de til hhv. tastatur og mus. 
Ret nemt at flytte når bordet skal dækkes,  
 



 
 

Kjeld Lenz skriver:  
Torsdag morgen kl. 8.00 umiddelbart inden vort ugentlige Hemingway Club møde 
troppede vi 6 mand – med Freddy i spidsen – op til et møde med 3 søde og friske 
psykologistuderende piger fra RUC.  
De var i deres studie i gang med et speciale om ”Mandefællesskab” og til det emne, mente 
de godt de ku’ bruge nogle udtalelser og betragtninger fra et par ”gamle” Hemingway’er. 
Vi blev bænket om et stort bord og straks kom samtale og interview i gang. Vi be-gyndte 
med at fortælle kort om vor start og optagelse i Hemingway Club – så godt vi nu ku’ huske 
– dernæst lidt om vort privatliv og tidligere virke i samfundet. 
 

Spørgsmålene var mange og 
pigerne var ikke i tvivl om, at vi 
alle var meget glade for vore 
ugentlige møder - ”Mandefælles-
skabet” betød enormt for os alle – 
ligeledes de mange andre 
aktiviteter, vi deltog i her i Greve. 
Vi kom vidt omkring og til sidst 
fik vi spørgsmålet ”Hvad mener I 
om jeres egen maskulinitet”, det g 

0                                                                                         være sig både før i livet og nu. 
Det affødte megen grin og moro – spørgsmålet var lidt svært syntes vi nok alle 6, men vi 
fortalte og berettede efter bedste evne. 
 

En hyggelig morgenstund var slut – pigerne takkede af og syntes de havde ”fået noget med hjem”. 
Hele ”seancen” blev ”båndet” og resultatet vil pigerne i januar eller februar næste år komme og fortælle om i 
forbindelse med et af vore møder – spændende.  
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Julefrokost !     
 Vi er i fuld gang med at planlægge et ”brag” af en julefrokost – den bedste i flere år (der har jo ikke været nogen).  

3 kokke-interesserede medlemmer er på vej i køkkenerne for at lave den ypperste meny til os. 
 Julemanden øver sig på sit: HO..HO.. medens han er ved at samle ingredienser til gløggen 
 – og vore kellnere er ved at finde den rette temperatur til øllerne og snapsene. 
Der bliver målt op til bordopstilling og vore julenissepiger er ved at klargøre buffet-bordene, stryge duge og 
folde servietter.  
Det eneste du skal gøre nu, er at tilmelde dig på NEMTILMELD – som så mange andre medlemmer allerede 
har gjort. Så læner du dig tilbage - venter på at du får en mail med besked om hvad du skal gøre – så vi alle 
bidrager med godt humør den 16. december.  
Inden vi spiser, er der et møde af ganske særlig karakter, hvortil der burde være mødepligt  
– gå ikke glip af det.  
 
Send en mail til redaktionen, hvis du har et indslag, du gerne vil bidrage med.   
 

  

På billedet ses:  Rikke 
Alexandra og Sofie 



 

 

Møde torsdag den 2, december – John Bernt skriver: 
 

Fra samvær til nærvær gennem samtalen 
 
I Hemingway Club har vi mange gode indlæg, der kan 
gøre os klogere på livet. 
Men indimellem kan det være nyttigt at tage emner op til 
debat, der flytter vores møder fra samvær til nærvær. 
Ved næste møde vil samtalen være i centrum. Ingen 
foredrag, kun gode samtaler. Vi vil afprøve en række 
metoder. Nogle har du måske prøvet før, andre vil være 
nye. Vi skal tage stilling til et dilemma og bedømme 
andres handlinger. Gå tilbage til vores barndom og måske 
finde fællestræk. Prøve en effektiv samtaleteknik, der 
udspringer fra de indianske stammer i Nordamerika.  
 
”For det, der former vores liv, er de spørgsmål, vi stiller, 
agter at stille eller aldrig tænker på at stille.” 
 

Så velkommen til nogle udbytterige timer. 
 

NB! Du må meget gerne tage en kuglepen med på torsdag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Her er en ide til julegave til dig vort medlem 

2 Mogens 40452210 // a-mch@webspeed,dk 
  


