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Sct. Hans Fest 
for alle i Vetterslev-Høm på idrætspladsen ved VHG 

Kom til hygge på tværs af generationer med gamle lege, spisning og bål. 
Inden fællesspisningen kl. 17.30 vil der være forskellige aktiviteter fra kl. 16. 
”Café Ingeborg på hjul” har tilbudt at stå for maden. Det er bare fantastisk. 
Caféen tilbyder: 
”Byg selv” pitabrød: Barn 25,- kr. Voksen 50,- kr. 
Grillet kød med flødekartofler, salat og brød: Barn 25,- kr. Voksen 50,- kr. 
Vegetarisk alternativ. 
Vetterslev-Høm Borgerforening står for salg af drikkevarer. I løbet af aftenen bydes der på 
kaffe/the og småkager. 
Vetterslev-Høm Gymnastikforening (VHG) står for brug af faciliteter i/ved klubhuset. 
De to foreninger samarbejder om at få dette arrangement op at stå. 
Bålet tændes kl. ca. 20.00. På nuværende tidspunkt ved vi ikke præcis, hvem der bliver båltaler. 
Tilmelding til spisning kan ske allerede nu og sidste frist er søndag den 13. juni. 
Tilmelding. SMS el. ring:  
Jeanne, VHG: 20917596. 
Susanne A., Borgerforeningen: 22293555 eller  
Anja , Borgerforeningen: 26595457 
Selvom der er en del borde/bænksæt på pladsen, så tag klapstole eller 
tæpper med. 
VHG og Borgerforeningen byder alle hjertelig velkommen til dette 
arrangement. 
Alle restriktioner i forhold til Corona vil blive overholdt 
 

Sct. Hans aften i Vetterslev 
Onsdag den 23. juni kl. 19.30 

Ved bålpladsen i Vetterslev (for enden af Kildebæksvej) 
Program: 
19.30 Der tændes et lille bålsted hvor børn og forældre/bedsteforældre kan lave snobrød.  
          Borgerforeningen sørger for dej til snobrød, og det er gratis. 
          Der åbnes et lille udsalg med sodavand/øl og  
          lidt slik, og der er tid til hyggeligt samvær. 
21.00 På nuværende tidspunkt kendes båltaleren ikke. 
21.15 Vi tænder bålet og synger midsommervisen 
 
Selvom der er sat mange bænke op, så tag klapstole, 
tæpper eller lignende med, der plejer at være trængsel. 
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Infrastrukturplan 2035 
Regeringen har i april offentliggjort deres infrastrukturplan. Planen skal forhandles og besluttes i 
Folketinget inden sommerferien. 
Af projektoversigten fremgår b.la. følgende: 
Ringsted er et centralt jernbaneknudepunkt i Danmark, hvor flere strækninger deler og samler sig. 
Som infrastrukturen er indrettet nu, skal alle tog krydse hinanden i niveau, og det skaber en 
markant flaskehals, der betyder længere rejsetider og forsinkelser. Det gælder både for togene i 
landdelstrafikken, regionaltrafikken og for den internationale trafik. Når Femern Bælt-
forbindelsen åbner i 2029 bliver udfordringen for togtrafikken endnu værre. At skabe øget 
kapacitet ved Ringsted er derfor en bunden opgave, hvis togtrafikken skal blive mere attraktiv, og 
der skal være flere afgange i fremtiden. Tilsvarende vil øget kapacitet være nødvendigt for at 
skabe bedre vilkår for godstogstrafikken. En hastighedsopgradering igennem Ringsted er 
endvidere en forudsætning for at nå ned på en times rejsetid mellem København og Odense.  
Næste skridt er en udarbejdelse af en VVM-undersøgelse af en østlig udfletning og en kort 
sydlig omfartsbane, som præsenteret i Banedanmarks forundersøgelse. 
Den fulde tekst kan læses her:    Danmark fremad – Infrastrukturplan 2035 (trm.dk)  
Banedanmarks forundersøgelse viser at den foreslåede korte sydlige omfartsbane forløber i eller 
tæt på Høm Lilleås- og Ringsted Ås ådal, samt krydser Næstvedvej mellem Ringsted Mark og 
Høm.  
Dette område har en unik natur med masser af fugle- og dyreliv. Her færdes f.eks. rådyr, harer 
isfugle, ugler flagermus og diverse ynglende rovfugle, plus at der er en naturpark på vej. 
En gruppe beboere har dannet en gruppe som samler underskrifter ind til protest mod 
omfartsbanen og en vestlig udfletning. Borgergruppen opfordrer alle til at skrive under på 
protesten. 
Borgergruppen argumenterer yderligere med, at når Femern Bælt forbindelsen er færdig vil mange 
tog ikke standse i Ringsted, med den mulige konsekvens at der vil blive færre togforbindelser 
til/fra Ringsted. 
 
Der kan underskrives digitalt på følgende adresse: www.ringsted.it. 
Borgerforeningen kan kun opfordre til at skrive under. 
 

 

 



Bålpladserne i Høm og Vetterslev 
Borgerforeningen beder om at der ikke køres mere materiale til bålpladserne, hverken i Høm eller 
i Vetterslev. Bålene er blevet rigeligt store. Så aflever 
venligst materiale på Genbrugspladsen indtil videre.  
Forhåbentlig får vi lov til at holde Sct. Hans aften i år 
og derefter bliver der igen mulighed for at læsse 
haveaffald af på bålpladsen. Dette gælder dog kun for 
grene, juletræer osv., ikke jord, møbler og malede 
genstande. 
Er du i tvivl kan du kontakte: 
Jens-Christian Nielsen på tlf.: 20 26 45 81, eller 
Erik Hansen på tlf.: 29 99 36 82. 
 

Biblioteksbetjening i Vetterslev og Høm 
Som tidligere omtalt i LokalNyt har Byrådet i deres budgetforhandlinger for budget 2021, 
besluttet at nedlægge bogbussen og erstatte den med Mobibber. 
Det betyder for vores lokalområde, at bogbussen forsvinder i Høm, og at 
kun én Mobib placeres i Vetterslev eller i Høm. 
På trods af Borgerforeningens protester fastholder kommunen beslutningen 
med kun én Mobib i vores lokalområde. 
Bestyrelsen har besluttet at undersøge stemningen om, hvor den skal 
placeres og beder derfor om din/jeres mening. 
Umiddelbart er der to placeringsmuligheder: 

 Den nuværende placering ved Birkely i Vetterslev 

 Ved Dagli´Brugsen Høm 
Bestyrelsen har omdelt en ”stemmeseddel” til alle adresser. Giv din mening til kende og aflever 
stemmesedlen på Ellehøj 21 i Høm eller Vetterslev Bygade 29B.  
Du/I kan også maile til info@vetterslev-hoem.dk – husk at anføre din/jeres adresse i mailen.  
Skulle der være spørgsmål kan Erik Hansen kontaktes på tlf. 29 99 36 82. 
Svarfristen er ændret til 18. maj. 
 

Mere vild natur i Ringsted Kommune 
I forbindelse med at Ringsted Kommune har meldt sig til konkurrencen ”Danmarks Vildeste 
Kommune” efterlyser de ideer til mere biodiversitet.  Formand for Klima- og Miljøudvalget 
Torben Lollike opfordrer borgere, boligforeninger, virksomheder og andre foreninger til at tænke 
over, hvordan der kan skabes større biodiversitet på deres arealer eller i deres aktivitet. 
I Ringsted Kommunes Bæredygtighedspulje er det besluttet at fokus i år skal være på større 
biodiversitet. Sidder du i en boligforening, grundejerforening, 
virksomhed eller lignende og har en god ide til et projekt, kan 
der søges om midler fra puljen. Det kan f.eks. være støtte til 
at omlægge pleje af arealer til at skabe mere biodiversitet 
eller et åbent foredrag om emnet. 
 Puljen er i år på 150.000 kr. og den uddeles én gang årligt. 
Fristen for ansøgninger til årets pulje er endnu ikke på plads, 
så hold øje med dags- og ugepressen. 
 
 

Vedligehold af stisystem i Vetterslev 
Poul Otto Nielsen og Dennis Olesen har i flere år sørget for at slå 
græsset på stierne og bålpladsen i Vetterslev. De ønsker begge at 
stoppe med dette bi-job, så derfor mangler vi nu en eller flere afløsere 
til jobbet. Borgerforeningen ejer en havetraktor til at slå græsset og en 
buskrydder til at slå omkring bænkene på bålpladsen. 
En stor tak til Poul og Dennis for deres indsats. 
Så har du/I lyst så henvend jer til formanden for Borgerforeningen,  
Susanne A. Nielsen på tlf. 22 29 35 55.  

 



Generalforsamling 
På grund af forsamlingsforbuddet og den usikkerhed der ligger i hvornår vi igen frit kan mødes 
har bestyrelsen besluttet at udskyde generalforsamlingen til vi forhåbentlig igen kan mødes til 
Borgerforeningens maddage i forsamlingshuset. Vores forhåbning er at vi kan mødes i september 
til maddag og generalforsamling.  Dette er som forventet og som verden ser ud nu i slutningen af 
april. 
Vi håber og ønsker det bedste for os alle sammen. 
 

Strik og hygge i Laden ved Vetterslev Kirke 
Da der nu er åbnet for, at der må være op til 10 personer samlet indendørs i offentlige rum. 
Det betyder, at vi fortsat er nødt til at tilmelde os på de dage, hvor vi ønsker at deltage 
i vores hyggelige formiddagssammenkomster, som er hver mandag mellem kl.10-12 
i ”Laden” ved Vetterslev Kirke. 
Kirken sørger for kaffe/The, mens brød, smør m.m. indkøbes efter behov. 
Der betales 5 kr. til dette pr. gang, og vi aftaler selv omkring indkøbene. 
Vi henviser til Facebook gruppen ”Strik i Laden” hvor tilmelding kan ske, eller på mobil/SMS 
Til Anja 2659 5457 eller Bente 2077 0638 
PS. Vi overholder coronarestriktionerne. 
nja Sørensen 

Info fra VHG-loppemarked 
I 2020 var det ikke muligt at afvikle VHG`s årlige loppemarked, selv om vi forsøgte med to 
datoer, men nu ser det ud til at der må forsamles 2000 personer til større angementer her i sommer.  
Så vi håber på nuværende tidspunkt at kunne afholde VHG`s loppemarked i uge 24, som vi har 
haft for vane at gøre alle de foregående år, det vil sige at lørdag d. 19/6 kl. 10.00 skulle vi meget 
gerne kunne klippe snoren, for en forhåbentlig fantastisk dag.  
Der samles stadig effekter til loppemarkedet hver lørdag kl. 9.00 til 12.00 på Møllevej 6 B 
Ønsker man at aflevere større ting/ mængder kan dette aftales med følgende Lis Jørgensen tlf. 
21126274, Ellen Jensen tlf. 61719627 og Jens Sørensen tlf. 40307206 
Håber vi er mange der mødes i uge 24 til mange gode oplevelser, med at flytte alle tingene til 
Høm på sportspladsen, få dem stillet op i teltene, så de er salgsklare lørdag d. 19/6 
På loppemarkeds udvalgets vegne Jens Sørensen 

 

Lokalplan 316 for Rækkehuse i Høm 
Plan- og boligudvalget har den 29. marts 2021 vedtaget 
Lokalplan 316 for Boliger i Høm.  
Planen er offentligt bekendtgjort den 22. april 2021. 
På grund af forskellige indsigelser til den oprindelige 
offentliggjorte lokalplan, er der den ændring, at adgangsvejen 
til området udelukkende skal ske fra Høm Byvej. 
Lokalplanen inkl. Høringssvar kan læses på Ringsted 
Kommunes hjemmeside: 

 
https://ringsted.dk/content/vedtagelse-af-lokalplan-316-
raekkehuse-i-hoem 
 
 
 
 
 

 
 

 

Adresseliste: 
Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk: 
Formand Tormod Jensen, tlf. 2941 4495 
thj@vsh-vand.dk 
Næstformand Peter Kock, tlf. 2396 7087 
pko@vsh-vand.dk 
Kasserer Lise Nielsen, tlf. 5764 3133 og  
2398 9042 
Hjemmeside www.vsh-vand.dk   
Vetterslev Antenneforening: 
Formand Poul Nielsen, tlf. 5764 3464 og 
6151 8134 
Forsamlingshuset ”Enigheden”: 
Udlejning m.m., tlf. 5764 3169 
Hjemmeside 
www.vetterslevhomforsamlingshus.dk 
Vetterslev-Høm Borgerforening: 
Formand Susanne A. Nielsen, tlf. 2229 3555 
Mail: info@vetterslev-hoem.dk 
Hjemmeside www.vetterslev-hoem.dk 
Vetterslev-Høm Gymnastikforening: 
Formand Jeanne W. Christensen, tlf. 2091 
7596 
Hjemmeside: https://www.vhg-if.dk 
Vetterslev seniorklub:  
Formand Kirsten Larsen tlf. 22194823 
Ringsted Lilleskole: 
Kontoret tlf. 8230 4100 
Hjemmeside: www.ringsted-lilleskole.dk 


