
  

Velkommen til Vetterslev-Høm lokalområde. Vi er rigtig glade 
for, at du/I har valgt at bosætte dig/jer i vores lokalområde, og vi 
håber, du/I vil blive en aktiv del af vores lokalsamfund, og at du/I 
vil falde godt til.  

Lokalområdet er aktivt og attraktivt med bl.a. Ringsted Lilleskole, 
Vetterslev-Høm Forsamlingshus (”Enigheden”), Vetterslev-Høm 
Gymnastikforening, Høm Kirke, Vetterslev Kirke med tilhørende 
Laden, Birkely (det gamle plejehjem i Vetterslev), Borgersporet 
og Vetterslev-Høm Borgerforening. 

Vetterslev-Høm Borgerforening har en hjemmeside og udgiver 
desuden LokalNyt, som udkommer 4 gange årligt. LokalNyt og 
Vetterslev-Høm Kirkeblad er to blade i ét. På hjemmesiden og i 
LokalNyt kan man læse om Borgerforeningens arrangementer. 
Hjemmesiden kan desuden bruges af alle i lokalsamfundet, som 
har brug for at informere til borgerne i Vetterslev-Høm. 

Se hjemmesiden: www.vetterslev-hoem.dk 

Ringsted Lilleskole har elever fra 0.-9. klasse og SFO. Eleverne 
kommer bl.a. fra lokalområdet, og der kommer også elever fra 
andre dele af Ringsted Kommune. Forældre fra f.eks. Næstved 
Kommune vælger også, at deres børn skal gå på Ringsted 
Lilleskole. 
 
Se hjemmesiden: WWW.ringsted-lilleskole.skoleporten.dk 
 
Vetterslev-Høm Forsamlingshus ligger mellem Høm og Vetterslev. 
Forsamlingshuset bliver bl.a. brugt til maddage arrangeret af 
Borgerforeningen og bankospil arrangeret af Dagli’ Brugsen, Høm. 
Forsamlingshuset kan lejes til arrangementer. 
 
Se hjemmesiden: www.vetterslevhomforsamlingshus.dk 

 

 

Vetterslev-Høm Gymnastikforening er organiseret omkring 
klubhuset på Englerupvej. Der er mange tilbud til både børn 
og voksne. Foreningen har også haltider og i vinterhalvåret 
gør fodboldafdelingen brug af kunststofbanerne i Ringsted.  

Se hjemmesiden: www.vhg-if.dk 

Høm Kirke og Vetterslev Kirke, Menighedsrådet udgiver et 
kirkeblad, hvor man kan læse om gudstjenester og 
arrangementer i kirkerne. 

Se hjemmesiden: www.vetterslevoghoemkirker.dk 

Laden ligger ved Vetterslev Kirke. I Laden er der mange 
arrangementer som Vetterslev-Høm Menighedsråd står for. 
Desuden er der strik- og nørkledag om mandagen kl. 10-12.  

Birkely huser Vetterslev-Høm Seniorklub. Medlemmerne 
mødes hver onsdag fra kl. 13 til 16.30. Se Seniorklubbens 
program på Borgerforeningens hjemmeside og i LokalNyt. 

Hver torsdag afholder Ringsted Re-Design sy-café her. 

Se hjemmesiden: www.ringstedredesign.dk 

Borgersporet her er der mulighed for gåture i lokalområdet og 
tæt på naturen. Brochuren med kort over Borgersporet kan 
bl.a. findes på Vetterslev-Høm Borgerforenings hjemmeside 
under menupunktet Natur. 

Oplevelsesstien hvor der er mulighed for en lang gåtur i 
naturskønt område. Man kan starte fra Høm Møllevej. 
Folderen med kort kan findes samme sted som Borgersporet. 

Diverse foldere og seneste eksemplarer af LokalNyt 
vedlagt. 

 



 
Vetterslev-Høm Borgerforening blev etableret den 29. januar  
1976 med det formål at arrangere og afholde juletræsfest m.m. – 
altså en selskabelig forening. Dette har dog ændret sig hen over 
årene. 
I dag er foreningens formål udover det selskabelige: 
– At udvikle og varetage beboernes fælles interesser i Vetterslev 
og Høm lokalsamfund. 
– At forestå og støtte forslag til kultur – miljø – bolig og 
erhvervsudbygning i området. 
Foreningen kan bl.a. fremlægge medlemmernes synspunkter over  
for myndigheder og presse. 
Foreningen er ikke partipolitisk. 

 
Foreningens ledelse består af 7 bestyrelsesmedlemmer. 
Vetterslev-Høm Borgerforening arrangerer maddage i 
vinterhalvåret og fastelavnsfest i Forsamlingshuset.  Desuden 
afholder foreningen Sct. Hans aften i både Vetterslev og i Høm.  

Borgerforeningen er repræsenteret i Landsbyforum og er med til at 
behandle ansøgninger til Helhedsplanspuljen, Temapuljen og 
Kulturpuljen. 

Borgerforeningens bestyrelse fremgår af hjemmesiden. 

På hjemmesiden kan man også se, hvem der er webmastere.  

Med venlig hilsen 
Vetterslev-Høm Borgerforening 
 
De medfølgende gaver er sponsoreret af: 

 

Kære tilflyttere til Vetterslev-Høm 
lokalområde 

 

 

Vetterslev-Høm Borgerforening byder dig/jer 
velkommen til vores lokalsamfund 
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