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Nyhedsmail
Januar 2021
Kære medlemmer
Det ville have været dejligt at kunne begynde denne mail med det traditionelle ”Godt nytår!” uden tanke
på den corona-virus, som vi nu har lært så godt at kende. Men sådan skulle det ikke være.
Vi skal desværre begynde året med at aflyse foredraget den 12. januar om Den Spanske Syge. Ligeledes er
der lukket på kontoret i hvert fald indtil den 17. januar. Derefter håber vi på normale tilstande, men lige nu
bliver håbet kun svagere.
Det betyder, at mange af jer, der plejer at hente årbogen og samtidig betale kontingent, - ja, I kan ikke gøre
det i denne tid.
Vi har derfor et tilbud til jer:
Hvis I ønsker det, vil vi sørge for at udsende årbogen og programmet for første halvår, mod at I betaler
forsendelsen.
I kan blot besvare denne nyhedsmail og skrive ja til tilbuddet.
I kan også ringe til Karen, 2464 6126.
Kontingentet er som hidtil 300 kr. for husstanden.
Bankoverførsel til konto: 1551 4711664831. Husk i feltet ”Besked til modtager” at skrive navn og gerne
medlemsnummer, så vi kan se, hvem der indbetaler.
Mobile Pay: 169341 (Bemærk – nyt nummer). Husk også her navn og gerne medlemsnummer.
Indtil alle har fået programmet, kan I se det på hjemmesiden www.historiskranders.dk
Her bliver I også holdt orienteret om andre nyheder.
Hvis nogle af jer ønsker at købe nogle af vore bøger, skal I endelig henvende jer. Så finder vi en løsning.
Foredraget om Den Spanske Syge skal I ikke snydes for. Vi aftaler en anden dato med Tommy Heisz.
Som tidligere meddelt har vi da også en glædelig overraskelse til alle medlemmer. Vi har en bogudgivelse
på vej, - en ny herregårdsbog udkommer efter planen til foråret. Bogen beskriver herregården Skaføgård og
dens ejere, og den vil blive uddelt gratis til vore medlemmer. Med denne gave håber vi, at I føler at have
fået en rimelig kompensation for de aflysninger, vi har været udsat for.
Bestyrelsen sender jer alle de bedste ønsker for 2021, vi håber, at vi snart kan mødes og få værdifulde
historiske oplevelser og hyggeligt samvær.
På hjemmesiden www.historiskranders.dk vil der hver uge være noget nyt på forsiden og evt. med
henvisning til andre sider.
Her vil også være nyheder med hensyn til corona-restriktioner.
Venlig hilsen
på bestyrelsens vegne
Karen Straarup
Mød os også på Facebook: https://www.facebook.com/historisk.randers/

