Formandstankerne …………

-

går denne gang til den herlige og varme sommer,
som desværre gik for hurtigt.
Besøgstallet (323 med 4 holdrundvisninger)
var ikke ret stort i sommeren, men det bliver forhåbentligt bedre i år.

Face-book har som forventet øget interessen og
kendskabet til Ranestedet, hvilket gerne skulle
forøge besøgstallet. Der er d.d. 243 venner mod 177 i Ranetidende nov. 2019.
Den 27. januar var en del af bestyrelsen af VerdensArv StevnsKlint inviteret til
Nytårs-kur på Restaurant Harmonien i Rødvig. Idéen med dette var at give forskellige virksomheder, foreninger m.v. mulighed for at hilse på hinanden samt
udveksle gensidigt kendskab.
Strøbyskolen har desværre svigtet os i år 2019, men vi arbejder på at få en aftale om et besøg her i foråret eller forsommeren.
…...................
Ranehaven.
Varpelev kirke har fældet de store træer og Ranestedet fik nogle af disses grene
og stammer til brug for udskiftning af ”siddestolene” på runddelen i Ranehaven. Dette har givet haven et bedre look.
Der blev lagt sten langs det lave bed bl.a. for at gøre græsklipning lettere.
Havetraktoren har i vinter været til et service-eftersyn, så nu kan den klare
græsklipning i et par sæsoner til uden yderligere service.
Kort resume for året 2019
Aktiv sommer med besøg af børn fra hele Stevns den 8. juli gav 11 skoleelever, som alle havde en god oplevelse.
Lørdag den 11. juli havde Ranestedet Åbent Hus, hvor gæsterne fik rundvisning samt kaffe/te med hjemmebag.
Lørdag den 24. aug. var en koncert i Varpelev kirke arrangeret af Varpelev
Menighedsråd med guitaristen og sangeren Thomas Stenberg.

Lørdag den 7. sept. mødtes børnebørn og oldebørn til den sidst på Ranestedet
boende familie i Dahl-slægten.
Søndag den 8. sept. afholdtes cykelgudstjeneste, hvor denne startede i Hårlev
og efter en cykeltur endte i Varpelev kirke.
Adventsgudstjeneste søndag den 8. dec. i Varpelev kirke med efterfølgende
hygge i Ranestedets små stuer.
Kyndelmissegudstjeneste søndag den 2. feb. 2020. Efter gudstjenesten mødtes 31 kirkegængere til kaffe/te og pandekage samt fællessang på Ranestedet.
…...................

Planlagte arrangementer m.v.
Påskedag - søndag den 12. april kl. 11.45 er der andagt i Varpelev Kirke.
Efter denne er alle kirkegængere velkommen til ægge-trilning på Ranestedet
med kaffe/te og hjemmebag i vores små hyggelige stuer.

Generalforsamling tirsdag den 28. april kl. 19.30 på Ranestedet.
Ordinær generalforsamling, hvor bestyrelsen igen vil være værter med lidt
sild med løg og lidt andet til ganen.
Efter generalforsamlingen vil Helle Christensen fra Oplev Stevns fortælle om
Stevns Klint m.v.
Lørdag den 13. juni kl. 10-16 deltager bestyrelsen for Ranestedet i en udstilling arrangeret af Sol over Stevns på Strøbyskolens idrætsanlæg. Vi opstiller et
telt og fortæller om Ranestedet og hvad vi kan tilbyde.
.................
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

Naturens "Genbrug"!
Somme tider kan man i haveartikler læse om efterårets
nedfaldne blade, som journalisten absolut synes, at vi skal gå
ud og rive væk fra græsplænen, så de kan blive sendt på
lossepladsen. Men det er jo ikke så godt!
Hvis man væbner sig med lidt tålmodighed og dovenskab,
kan man nøjes med at feje blade væk fra fliserne og carporten o .s. v., for regnormene klarer sagen i græsplænerne.
Lidt efter lidt rejser de bladene på højkant, og VIPS!! Nu
står græsplænen frisk og grøn, gratis gødet med de fortærede
bade. Og det kommer jo også buske og æbletræer på plænen
til gode.
Hvorfor er det mon f. eks. så sundt at spise æbler?
Det er måske bl. a. regnormenes fortjeneste. Se her, hvad
æbler indeholder ifølge forfatteren Karen Syberg i bogen
"Æblets Fortælling":
"Æblet har fulgt os ud af Paradis, og det er fulgt med på
folkevandringer, handelskaravaner, erobringer og i
emigration. Æblet har beskyttet os mod ildebrand,
halsbrand, koldbrand og kræft.
Det er måske ikke så mærkeligt, for æbler har et energiindhold på 218 kiloJoule pr. 100g, selvom 85% er vand; og
der er både C-vitamin, D-vitaminer, B6- og B12-vitaminer,
samt Natrium, Kalium, Kalk, Fosfor, Magnesium, Mangan,
Jern, Zink og Selen i æblerne".
Aage.
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