
Formandstankerne …………  

  selvom hele verden har kæmpet med corona og 

hvad dnne   denne har medført diverse restriktioner, synes jeg, 

Ranestdet  Ranestedet har sluppet godt igennem sommeren. 

  Vi har dog ikke haft det store antal besøgende, 

  men efteråret ser dog pænt ud med nogle  

  planlagte besøg. Jeg håber, at vejret vil vise sig 

  fra den venlige side. 
 

Arbejdsholdet har flittigt mødt op hver onsdag og taget fat på diverse opgaver i 

hus og især have.     

En af vore medlemmer forærede os en 1.000 l vandbeholder til havevanding. - 

En stor tak til Jens. Vi kan dermed spare på vandressourcerne og hjælpe vore 

planter godt på vej under tørkeperioderne. 

  

Vi har måttet opgive at få malet vore døre/vinduer udvendigt samt udbedring af 

plankeværk mod nabo. Dette må vi tage med på budgettet for 2021.  
 

Stråtaget trænger nemlig til en grundig reparation, som vil koste mange penge, 

men er en nødvendighed. Såvel mønning, kragetæer og ikke mindst taget på 

den lille tilbygning er godt ”slidt”. Tagtækkeren meddelte, at der kunne være 

mulighed for vandnedtrængning, og dette kunne ramme vor el-installation. 
 

Stråtaget er ifølge mine oplysninger fra begyndelsen af 1990'erne. 
 

Endegavlen på hovedhuset blev påsmurt klar lak, så den skulle nok kunne klare 

sig et par år mere. 

 

Antal face-book venner: 399  
 

Generalforsamling 

 

Corona-epidemien betød en udsættelse af vor ordinære generalforsamling, som 

var lige ved at måtte aflyses endnu en gang. Vejrguderne var dog med os, så vi 

afviklede denne udendørs ved en spredt bordopsætning. 20 medlemmer dukke-

de op denne gang. Referat fra denne kan rekvireres pr. E-mail til formanden. 

Som sædvanlig vil denne også være at læse på vor hjemmeside: egnshusetra-

nestedet.dk  
 

Kjeld Thrane indvalgtes som ny bestyrelsessuppleant. 
 

Ranestedets mangeårige bestyrelsesmedlem Per Petersen har efter 25 års besty-

relsesarbejde valgt at overlade sin plads til én anden nemlig: Ulla Mortensen. 

Bestyrelsen vil på foreningens vegne sige Per en stor TAK for hans arbejde 

igennem årene. Vi tror på, at vi fortsat kan få en hjælpende hånd, hvis dette bli-

ver en nødvendighed. 
 

 Planlagte arrangementer m.v. 
 

Adventsgudstjeneste i Varpelev kirke søndag den 29. nov. 2020  

kl. 11.45 

 

Efter denne vil kirken og Ranestedet være værter med grønkålsuppe samt fæl-

lessang fra højskolesangbogen med sange helt efter deltagernes ønsker. 

…............. 
 

 

Kik indenfor til en snak og rundvisning.  

Vi er altid at træffe på Ranestedet: 

onsdage ml. kl. 10-13 

Vi lukker for i år medio oktober. 

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

 

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 

mailto:ranestedet@gmail.com


                     

 

               Pigen og soldaten! 

 

   En vidunderskøn ung pige stod en dag og 

beundrede soldaternes opvisningsøvelser 

på en eksercerplads.  

   Pludselig blev der affyret en bragende 

geværsalve. Med et forskrækket skrig 

sprang den dejlige et skridt tilbage lige i 

armene på en pæn ung soldat, der netop 

tilfældigvis stod lige bag ved hende. 

  "Åh!"stammede hun og rødmede, "jeg 

blev så forskrækket over det der skyderi. 

Kan De tilgive min klodsethed?" 

   "Nej da! Overhovedet ikke", udbrød den 

kvikke soldat. Nej! Men lad os dog følges 

ad over og se på artilleriet". 

                                                          --o-- 

 

 

 

   
   

 

                 

  Ranetidende 

               

Oktober 2020 

 

 

 

 

          

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Husk at kikke forbi  

www.egnshusetranestedet.dk 

eller Face-book 

http://www.egnshusetranestedet.dk/

