
Formandstankerne …………  

  går denne gang til den herlige og varme sommer, 

                                               samt aktiviterne på Ranestedet.  

Indtil nu har vi desværre ikke haft besøgende 

nok, men det skulle jo gerne ændre sig. Indtil nu 

har der været 5 holdrundvisninger samt nogle 

spontane gæstebesøg. Antal besøgende 190. 
 

  Med lidt hjælp fra de ”omdelte” informations-

plakater håber jeg at få lidt flere besøgende.    

 

Lørdag den 15. juni deltog Ranestedet i arrangementet Sol over Stevns ved 

Strøby Idrætscenter. Desværre ville vejrguderne ikke arte sig efter hensigten, så 

allerede kl. 14 måtte vi nedtage standen, men vi nåede da at vise ”ansigtet”. 

 

Mandag den 8. juli havde Ranestedet besøg af 11 børn  i.f.m. Aktiv Sommer. Vi 

havde denne gang ændret ”åbningstiden” til 10-14. Børnene havde som 

sædvanlig en dejlig dag, skønt vejrguderne nok en gang drillede lidt. 

 

Lørdag den 13. juli holdt Ranestedet for første gang Åbent Hus,  kl. 13-16, 

hvor vi havde inviteret vidt og bredt. Vejrguderne var ikke helt med os, så kl. 

14 begyndte det at dryppe, hvilket havde lidt indflydelse på rundvisningen. 

De 21 fremmødte gæster nød dog kaffen udendørs inden regnen tog over. 

 

Ranehaven har igennem perioden fået tilført et antal nye planter dels købte dels 

foræringer, men vi kan fortsat bruge flere. 

 

Igen i år var i Ranehaven store mængder af modne solbær og ribs, som kunne 

plukkes til eget brug.  

Ranestedet bad plukkerne om at betale et beløb for de bær, de plukkede. Man  

bestemte selv beløbsstørrelse, som så enten kunne betales kontant  onsdag 

formiddag til en medarbejder i Ranehaven eller lægges i en konvolut, der blev 

skubbes ind under døren ved redskabsskuret i baghaven. Vi havde opsat nogle 

stole at sidde på, men plukkeren måtte selv medbringe skål til bær.  

 

Planlagte arrangementer m.v. 
 

Lørdag den 24. august kl. 15.00 i Varpelev Kirke. 

 

Koncert ”en eftermiddag med Thomas Stenberg” hvor Thomas vil 

underholde med guitarspil og sommerlige folkesange.  

 

Efter koncerten mødes vi alle til kaffe/te i Ranestedets små hyggelige stuer - 

hvis vejret tillader det, vil der blive opstillet kaffebord udendørs. 

 

For at gøre kaffebordet lidt anderledes vil vi godt opfordre til, at man medtager 

netop den hjemmebagte kage, du/I synes bedst om. 

 

Der er gratis adgang, og alle er velkomne. 
 

Søndag den 8. sept. kl. 10.15 - cykelgudstjeneste. 

 

Gudstjenesten starter i Hårlev kirke kl. 10.15, hvorefter man cykler til Varpelev  

Kirke, hvor den fortsættes kl. 11.15. Cykelturen går ad Tingvej med et ophold 

ved Tryggevælde Å. Ønsker man ikke at cykle, kan eget andet 

befordringsmiddel selvfølgelig benyttes. 

 

Efter gudstjenesten vil Varpelev Menighedsråd servere sandwich i Ranestedets 

små hyggelige stuer. 

 

Lørdag den 7. sept. - fætter/kusinekomsammen på Ranestedet 

 

Denne dag mødes Marie og Hans Niels Peter Dahl's børnebørn og oldebørn på 

Ranestedet kl. 10.30 for sammen at hygge sig på den ejendom, der blev købt af 

ægteparret Marie og Hans Dahl i 1902. 

….................... 

Der er ikke flere planlagte arrangementer på kalenderen, men formanden vil 

meget gerne deltage som rundviser og døråbner.  

 

Hvis du skulle have et ønske om et sådant arrangement, kan jeg kontaktes på 

nedenstående adresse og telefon. 

 

Ranestedet er åbent for gratis rundvisning hver onsdag i sommerperioden 

fra kl. 10 til kl.13 - alle er velkomne. 

................. 

Ranestedets bestyrelse: 
Formand: Jørgen Holstein, 5628 9024 - E-mail: ranestedet@gmail.com 

Næstformand:  Iben Barnewitz 

Kasserer: Marianne Hvid 

Bestyrelsesmedlem: Aase Winther 

Bestyrelsesmedlem Per Petersen 

Bestyrelsessuppleant: Ulla Mortensen  

mailto:ranestedet@gmail.com


 

 

Pas på! 

 

Instruction for Forsigtighed ved al Krud-Behandling 

Dateret den 2den Julii 1776. 

 

Enhver, som er ved Arbeide i eller uden for Krud-Taarnene, 

bør forrette sin Gierning med saadan ærbødig Stilhed, som det 

sømmer sig paa et Sted, hvor (ifald den allerhøieste Gud ikke 

selv i Naade holder sin Haand over Arbeidet) den mindste 

Uforsigtighed ikke allene kan forvolde alle Tilstedeværende 

Livs Forlis, men endog saavel dette Sted, som de Omliggende, 

i et Øieblik kan forvandles til en Steenhob; Formanes derfor 

at iagttage al mueligste Varsomhed og Forsigtighed ved 

Krudtets Behandling, nøie efterlevende alt hvad til den 

Hensigt befales og erindres.  

Forbydes tillige alle og enhver paa det skarpeste og alvor-

ligste, hvad enten de ere ved Krudets Behandling eller dets 

Transport, enten af Fortredelighed under Arbeidet, og endnu 

langt mindre af Letsindighed, at lade udgaae af deres Mund 

nogen Eeder og Bander, eller nogen letsindig eller liderlig 

Snak, hvorved den Allerhøiestes Navn bliver vanæret og 

fortørnet, da saadanne, som deri befindes at have været 

overhørig og forbrudt sig, uden nogen Overbæren eller 

Undskyldning strax skal afgaae fra sit Arbeide, og overleveres 

Skildvagten til Forvaring indtil Arbeidet er forbi, hvornæst de 

i Arrest hensættes, for efter Rettens Kiendelse at lide Dom for 

sin Forbrydelse. 
Datidens krudt må have været meget 

letantændeligt eller bandeordene mere 

rødglødende end nutildags.       åmn. 
 

 

 

                  Ranetidende 

               

 August 2019 

 

 

 

           

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Få mere information  

om Ranestedet på 

www.egnshusetranestedet.dk 

http://www.egnshusetranestedet.dk/

