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Kære medlemmer
Efteråret er over os – meget mildt – til gengæld er coronaen også over os uden at stilne af. Det sætter sit
præg også på resten af årets arrangementer i foreningen, men vi har da trods alt kunnet afholde foredrag
her i efteråret, og det er gået fint.
Næste arrangement er også årets sidste foredrag.
Tirsdag den 10. november kl. 19.00-21.00 kommer Jean Seeberg og fortæller om:
Besættelsestidens Randers med modstand og illegale blade.
Jean Seeberg, Albæk, er kendt som både lokalhistoriker, forfatter og aktiv i Randers FDF-museum.
Han har gennem det meste af sit liv været aktiv i FDF og kan gennem sin omfattende lokalhistoriske
forskning vise, at ikke mindst FDF og spejderbevægelsen ”leverede” mange unge modstandsfolk til det
illegale Randers.
I marts 1943 udkom det første illegale blad i Randers, nemlig de lokale kommunisters ”Den Tredie Front”.
Randers med sin havn, jernbanen, sit store landbrugsopland og byens blomstrende jernindustri,
slagterierne, skibsfarten og det øvrige erhvervsliv samt den store ny kaserne var vigtig for den tyske
besættelsesmagt. Det er derfor heller ikke underligt, at der netop i og omkring Randers opstod en betydelig
modstandsbevægelse, som modvægt til Danmarks påtvungne samarbejdspolitik. Alle har hørt om
Hvidstengruppen og om sprængningen af Langåbroerne. Mange ved desuden, at de to Randerskvinder Anni
Langberg og Gertrud Pedersen, var helt afgørende for de allieredes nedkastning af våben over Jylland
– herunder nedkastningerne til Hvidstengruppen – som kurerer for Jens Toldstrup.
Men få ved, at modstandsbevægelsen i Randers var bredt forankret på tværs af politiske partier og erhverv,
blandt andet gennem det tværpolitiske Frit Danmark, der lokalt udgav det illegale ”RandersFronten”. I
Danmark som helhed blev der udgivet mere end 20 millioner illegale blade under besættelsen, og herunder
altså også mange lokalt i Randers.
Jean Seeberg vil også være kendt som forfatter til bogen
Albæk sogn - de nedre byer
Denne aften sælges bogen til rabatpris:
I stedet for normalprisen på 250 kr, sælges den ved foredraget til en rabatpris på 150 kr. En gaveidé måske?
Husk mundbind og tilmelding på tlf/sms til 24646126 eller mail til straarupkaren@gmail.com
Der er håndsprit. Vi holder afstand og følger alle sikkerhedsregler. Mundbindet skal benyttes ved
ankomst og udgang (når man ikke sidder på sin plads).

Årbogen og betaling af kontingent
Vi er kommet til den erkendelse, at det ikke kan lade sig gøre at arrangere en årbogsreception, som vi
plejer. Men årbogen udkommer planmæssigt og er klar til udlevering tirsdag den 8. december.
Vi holder åbent det meste af dagen, så I kan hente bogen i god ro og orden.
En meget stor hjælp vil være, at I betaler kontingent inden den 2. december, enten via bankoverførsel eller

Mobile Pay.
Bankoverførsel til konto: 1551 4711664831. Husk i feltet ”Besked til modtager” at skrive navn og
medlemsnr.
Mobile Pay: 169341 (Bemærk – nyt nummer der bliver aktivt den 20. november). Husk også her navn og
medlemsnr.
En tredje mulighed er, at du kan komme ind på kontoret og betale kontant i forvejen.
De, der har indbetalt 300 kr inden den 2. december, vil kunne hente årbogen i Helligåndshusets store sal
den 8. december kl. 10.00-17.00. Vi vil have årbogen og programmet for foråret pakket til jer, så I ikke
behøver at vente længe.
Der kan også betales kontant den 8. december:
Kontant betaling foregår på kontoret den 8. december kl. 10.00-17.00.
I går ind ad hoveddøren i Helligåndshuset og kommer til kontoret, hvor vi hjælper med betaling og
udlevering af årbogen.
Udgang sker gennem kontorets dør, så vi kan overholde regler om afstand.
Kontingentet er som hidtil 300 kr. for husstanden.
Betaling og udlevering af årbog kan også ske tirsdagene: 15. december, 5. januar, 12. januar, 19. januar, 26.
januar og 2. februar.
Årbøger, som ikke er afhentet inden medio februar, vil blive sendt med posten med tillæg for porto.
De medlemmer, der har bedt om at få årbogen tilsendt, vil modtage den inden jul. Husk at betale
kontingent senest medio februar. De 3 betalingsmuligheder nævnt ovenfor kan benyttes.
Ny bog om Sct. Mortens Kirke
Vi har den store glæde at kunne præsentere (og sælge) den nye bog om Sct. Mortens Kirke, som
forhenværende sognepræst ved kirken, Bent Martinsen har skrevet.
Med bogen som guide får man en fin gennemgang af kirken og byens historie. De mange dejlige
illustrationer er en oplevelse i sig selv.
Den vil være en oplagt gaveidé. Pris 300 kr, når du køber den i foreningen. Den vil være til salg ved
foredraget på tirsdag og i øvrigt på kontoret i åbningstiden.
Ordets dag
er aflyst i år. Vi plejer at deltage med en lille bogstand, i år må I altså komme ind at besøge os på kontoret
om tirsdagen, hvis I vil se på bøger.
På hjemmesiden www.histranders.dk vil der hver uge være noget nyt på forsiden og evt. med henvisning
til andre sider.

Vi håber at se rigtig mange medlemmer på kontoret den næste måneds tid.
Venlig hilsen
på bestyrelsens vegne
Karen Straarup
Hvis der ikke sker pludselige ændringer, udsendes den næste nyhedsmail i december.

Kontakt os
Hvis du har ændringer til nyhedsmailen, er det lettest at svare på denne mail.
Alle andre meddelelser til RANDERS AMTS HISTORISKE SAMFUND bedes rettet til histranders@mail.dk
Helligåndshuset, Erik Menveds Plads 1, 8900 Randers C Telefon 8643 0211
Kontoret er åbent hver tirsdag kl. 15.00-17.00, bortset fra skoleferier.
Den automatiske telefonsvarer kan benyttes uden for åbningstiden. 2478 4997 kan også benyttes.
Mød os også på Facebook: https://www.facebook.com/historisk.randers/

