
Formandstankerne …………  

  går denne gang til vinterperioden og sommeren, 

  der står for døren. 

   

  På årsmødet med Verdensarv StevnsKlint i   

  januar, deltog Iben Barnewitz på foreningens 

  vegne. Her traf hun en stor del af vore partnere i 

  denne forening og fik megen givende inspiration 

   til at forbedre vort image. Ellers lå vi lidt i ”dva-

le” kun med arrangementet kyndelmissegudstjeneste i Varpelev kirke efterfulgt 

af socialt samvær med diverse højskolesange og megen snak i Ranestedets 2 

små stuer.  

 

Den 1. april havde Verdensarv StevnsKlint inviteret samtlige partnere på en  

lokal udflugt til 6 partnere på Stevns. Det var meget givende at kunne se og op-

leve, hvad disse kan byde på samt, hvad de gjorde for at tiltrække besøgende 

gæster fra ind- og udland. Områderne bag klinten kan jo også byde på mange 

gode oplevelser for de turister og fastboende stevnsboere, der vil se noget andet 

og mere. 

Derudover gav det mulighed for at synliggøre Ranestedet og få nogle gode afta-

ler til det kommende image-arbejde. Som opfølgning på dette er fremstillet 

nogle ”plakater”, der er placeret i udhængsskabe på bl.a. campingpladser på 

Stevns, feriebyen i Rødvig og turistinformationen ved Rødvig havn.  

 

Face-book har ligeledes givet en del kendskab til, hvem Ranestedet er, og hvad 

vi kan tilbyde rent historisk og udsigtsmæssigt. Vi har i skrivende stund 136 

venner, og det tal er jævnt stigende. Face-book er en god og yderst billig infor-

mationskilde. 

….................. 

 

Det er med stor glæde, jeg kan meddele, at Karin og Finn Nielsen fra Hårlev og 

Jens Dahl fra Haslev vil være os behjælpelige med vedligeholdelse m.v. 

….................. 

 

Allerede den første onsdag i april var have-gruppen i gang med græsklipning og 

plantning af diverse modtagne blomster og buske. 

Der vil i den kommende periode blive købt både buske og blomster til vore be-

de. Ligeså vil der forestå lidt vedligeholdelsesarbejde for selve bygningen. 

….................. 

I februar fik Ranestedet en henvendelse fra SEAS/NVE, som ønskede at opstil-

le en mindre transformerstation på P-pladsen. Dette vil betyde plads til en  

enkelt bil mindre. SEAS/NVE vil betale et beløb i erstatning.  

Bestyrelsen har godkendt dette. 
 

Planlagte arrangementer m.v. 
 

Lørdag den 15. juni kl. 10-22 Sol over Stevns. Arrangementet afholdes på 

banerne ved Strøby Idrætscenter. Ranestedet er inviteret til at deltage, og vi vil  

efterkomme dette. 

 

Mandag den 8. juli Aktiv Sommer. Her vil børn i alderen 10-12 år kunne 

besøge Ranestedet for på egen krop at opleve, hvordan livet foregik på et 

mindre husmandssted medio 1900-tallet. Sidste år deltog desværre for få, men 

vi håber da på et større besøgstal i år. 

Der forestår forhandling med Strøbyskolen om et besøg af 4. klassetrin her i 

forsommeren. 

…........................ 

Ranestedet afholdt ordinær generalforsamling den 30. april. 
Formanden meddelte, at Ranestedet i 2018 havde haft ca. 430 besøgende og 6 

rundvisninger - mod ca. 490 i 2017 samt 16 rundvisninger. Nedgangen kunne 

skyldes, at den meget varme sommer trak turisterne til stranden.  

Foreningens kassebeholdning udviste en fin egenkapital.  

Alle bestyrelsesmedlemmer på valg genvalgtes. 

Efter denne blev serveret sild m. diverse samt kaffe/te.  

Herefter fortalte Aage Møller Nielsen os om forfatteren Martin A. Hansen, der 

jo blev født i Strøby år 1909. En stor tak til Aage ! 

….................. 

 

Ranestedet har allerede nu modtaget 4 henvendelser om rundvisning, men der 

er plads til flere. 

 

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


 

 

Martin A. Hansen! 

     

       Vor store stevnskfødte digter, Martin A. Hansen, blev født for 110 år 

siden og døde for 64 år siden. Han interesserede sig for "Gammellivet" 

og ville sikkert have fulgt vore gøremål i Ranestedet med interesse. 

   Her følger et par linjer fra nogle af hans bøger. Hans forældre kom i 

Strøby Kirke, hvor der før 1983 var et trin ned i våbenhuset og to trin 

videre ned i kirken. I bogen "Orm og Tyr " skrev han: 

   "Ved moders hånd kom man der den første gang, der erindres. En 

dør var lige for, her var halvmørkt, og mor tog i klinken. Det er Guds 

hus, vi går ind i, sagde hun. Er det? sagde jeg, skønt man havde fået 

det at vide før. – Så gik vi ned i Guds hus, for man træder jo altid ned i 

kirker." 

 

   1200-tallets "EU-modstandere" brugte runer i stedet for de nymodens 

latinske bogstaver, som Paven i Rom ellers havde indført, også i 

Danmark. 

    I Holtug Kirke er der i en limsten ristet "TIRAD RIST". Martin A. 

fortæller: "Det tager tid med Tirad. Når en rune er skåret, puster han 

den omhyggeligt ren for kridtstøv. Så tøver han, mumler for sig selv, 

måske Paternoster, måske andre hellige ord, før han begynder at skære 

næste. Og solen rider med stor skinnende manke vesterpå om mod 

lundene over Klippinge Bjerge." 

 

   Martin A. havde sans for de levende væsners forskellige måde at være 

på: "Ovre ved mergelgraven på Bødvars mark sloges et par store 

ramlere. Endnu et par harer sad og stampede tætved. Den ene af dem 

var også en bredpandet ramler, og nu for han et øjeblik løs på de to 

andre, hvirvlede rundt med dem. Så bøjede han af og sprang til bage til 

sætteren, hunnen, der sad og nød det hele. Han gav sig til at kurtisere 

hende, og sandelig  hun overgav sig nu, mens de to andre sloges som 

gale, tumlede rundt og flåede hinanden, så ulden fløj af dem."  

( Fra radioromanen "Løgneren".) 

   Martin A. Hansen kunne fortælle. 
Aage Møller Nielsen. 
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Få mere information  

om Ranestedet på 

www.egnshusetranestedet.dk 

http://www.egnshusetranestedet.dk/

