
Formandstankerne …………  

  går denne gang til året 2020, som vi alle må konstatere 

  er noget helt for sig selv og et år alle vil huske. 

  Antal arrangementer og besøg har været meget lille, så 

  det meste af min tid er gået med havearbejde og afbud 

  til diverse andre opgaver. 

  Jeg er optimist, så jeg tror på, at sæsonen 2021 vil blive 

  mere velbesøgt.  

  Vi starter i Ranehaven onsdag den 14. april - dermed 

er sæsonen 2021 indledt. 

 

Face-book udviser d.d. 413 venner (243 venner i marts 2020) og Ranestedets medlems-

tal 94 (91 medl. i 2019)  

 

Trods corona-situationen havde Ranestedet følgende besøg i 2020: 

− 8 hold = 126 gæster 

− 3 kirkehold = 72 gæster 

− uanmeldte besøg = 26 gæster 

− Strøbyskolen = 75 børn 

− Ialt 299  

 

Antal gæster 2019 udviste: 327 uden Strøbyskolebørn. 

 

Vi fik desværre endnu et mindre hul i hjørnet af stråtaget. En besigtigelse af vor tag-

tækker Johnni Bernth bevirkede, at han foreslog, at vi også fik forbedret stråtaget over 

vinkelafsnit ved Varpelev Bygade. Dette vil koste Ranestedet 38.000 kr - penge som vi 

ikke har p.t. 

 

Bestyrelsen har derfor søgt om sponsorstøtte fra Vallø Stift Fond, som er villig til at 

bidrage med 1/3-del, hvis 2 andre sponsorer kan findes. I skrivende stund kan medde-

les, at det årlige tilskud er modtager fra Stevns Kommune. Bestyrelsen vil nu vurdere, 

om Ranestedet selv skal være ”sponsor”, da kasse-beholdningen er rimelig stor. Dette 

vil dog betyde, at vi skal spare på øvrige udgifter. Bestyrelsen er dog af den opfattelse, 

at der alligevel vil være penge til nogle mindre arrangementer, såfremt corona-

situationen tillader dette. Bestyrelsen vil derfor forsøge at finde endnu en sponsor. 

 

Eneste nu fastsatte arrangement er besøg af børn i forbindelse med Aktiv Sommer, som 

vi har planlagt til afholdelse mandag den 9. aug.  

Vi vil også invitere Strøbyskolens 4. klasse til deltagelse i et arrangement, der erfa-

ringsmæssigt er til stor glæde og fornøjelse for såvel skolebørn som de frivillige med-

arbejdere på Ranestedet. Dato dog ikke fastsat. 

Vi forventer også en invitation til deltagelse i arrangementet Sol over Stevns, som af-

holdes på Strøbyskolens sportsareal. 

Generalforsamling er fastlagt til tirsdag den 27. april kl. 19.30 

Desværre er alting med forbehold - nærmere information herunder indkaldelse vil blive 

fremsendt. 

 

Påskegudstjeneste i Varpelev Kirke søndag den 4. april kl. 11.00. 

Gudstjenesten afholdes udendørs på Ranestedets gårdsplads, hvor afstand mellem de 

enkelte kirkegængere er mulig. Børnene finder skjulte påskeæg i Ranehaven og for de 

øvrige serveres kaffe/te og kage. Corona-situationen kan medføre en ændring eller af-

lysning. 

 

 

 

 

Kik indenfor til en snak og rundvisning.  

Vi er altid at træffe på Ranestedet: 

onsdage ml. kl. 10-13 

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

Ranestedets bestyrelse: 

 

Formand: Jørgen Holstein, 8111 1846 - E-mail: ranestedet@gmail.com 

Næstformand:  Iben Barnewitz 

Kasserer: Marianne Hvid 

Bestyrelsesmedlem: Aase Winther 

Bestyrelsesmedlem Ulla Mortensen 

Bestyrelsessuppleant: Kjeld Thrane                     
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En af Ranestedets trofaste støtter i Varpelev er gået bort. 

    

   Det er Ib Christoffersen, der lige, sammen med Lars Ove Hansen, 

havde nået at udgive et fint og stort værk om hele Varpelev for Vallø 

lokalhistoriske Arkiv. 

   Men for Ranestedet havde han også lige gjort et stort arbejde med at 

skaffe flere læs kokosaffald fra tomatdrivhuse til vores sydlige 

grøftevold, som er blevet til et smukt anlæg med blomster.  

   Under en pause med det arbejde er undertegnede nok kommet til at 

fortælle, at jeg til jul havde fået en gave, et stort glas med Aalborg-snaps 

med låg, hvorpå der stod "BASIS – økologisk gør det selv snaps", og 

som man så selv skulle finde krydderurter eller frugter til, så det kunne 

blive til en kryddersnaps. 

   Jeg kunne tænke mig at lave en Slåen-snaps; men det eneste, jeg kunne 

finde, var Blåbær i Brugsen. 

   Tænk, så kom Ib lige pludselig med en pose Slåen, som han havde 

fundet i et af de gamle hegn i Varpelev. Det blev til en dejlig snaps, som 

jeg så tog en lille prøve af og kørte ud til Ibs og Ellens gård med. Der var 

kun Ellen hjemme, for Ib var kommet på sygehuset, så hun lovede at tage 

snapsen med på næste besøg.  

   Jeg var på vej ud til bilen, da Ellen sagde: "Stop! - Ib har plukket og 

gemt nok en pose Slåen i fryseren til dig! Den må du da hellere få med 

det samme."  

 

   Det er for mig et godt minde. 

   Aage Møller Nielsen.   

    
                
                 

 

 

 

 

 

Ranetidende 

                     Marts 2021 

 

 

 

 

          

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Husk at kikke forbi  

www.egnshusetranestedet.dk 

eller Face-book 

 
Du kan nu også besøge Ranestedet virtuelt, ved  

 at skanne denne QR kode med din mobil telefon  

http://www.egnshusetranestedet.dk/

