
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 www.vetterslev-hoem.dk 

  
 

Vetterslev-Høm Borgerforenings ordinære generalforsamling 
Der indkaldes hermed til generalforsamling mandag d. 20. september kl. 19.00. 
Generalforsamlingen holdes i Vetterslev-Høm Forsamlingshus efter maddagen. 
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før dens 
afholdelse. 
Dagsorden: 
1. Velkomst. 
2. Valg af dirigent og stemmetællere.  
3. Formanden aflægger beretning til godkendelse. 
4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 
5. Fastsættelse af kontingent for 1 år. 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, Anja Sørensen og Susanne A. Nielsen er på valg. 
  En bestyrelsespost er vakant. Anja ønsker ikke genvalg. 
7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år, Benny Olsen og Arne Jensen er på valg. 
8. Valg af revisorer for 2 år. Benny Olsen er på valg (Poul Nielsen blev valgt i 2020). 
9. Valg af revisorsuppleant for 1 år, Mogens Hansen er på valg. 
10. Indkomne forslag.  
11. Valg af repræsentant og stedfortræder fra Vetterslev-Høm området til at indgå i 

Landsbyforums bestyrelse. 
12. Eventuelt. 

 

Sct. Hans aften i Høm 2021 
 
Borgerforeningen og VHG afholdt i fællesskab Sct. Hans 
aften i år.  
I år havde vi valgt, at der skulle være mulighed for at spise, 
inden at bålet skulle tændes. Det blev en rigtig god aften med 
meget stor tilslutning. Der var 106 tilmeldt til spisning. 
Maden sørgede Café Ingeborgs Foodtruck for, og dem der 
ville have dessert kunne købe den hos Den Lille 
Pandekagevogn, som også var på besøg. Personalet fra Café 
Ingeborg arrangerede inden spisning alternativ rundbold for 
både børn og voksne. Desuden kunne børnene more sig i den 
opstillede hoppeborg. Borgerforeningen havde søgt og fået 
bevilget midler via Landsbyforum, til dækning af leje af 
hoppeborgen.  
Kontrol af coronapas forløb heldigvis uden problemer, tak 
for det, og af hensyn til evt. smitte var skumfiduserne til 
ristning og småkagerne til kaffen pakket i poser. 
Vi vil gerne sige tak til de frivillige hjælpere, Gittes Skilte 
for fremstilling af plakater, Dagli’Brugsen for plads til vores 
plakat, og til Palle, Sanne og Karina for salg af drikkevarer. 
Tak til Café Ingeborgs Foodtruck for rigtig god mad og Den 
Lille Pandekagevogn for lækre pandekager. 
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Maddage 

 
Vetterslev-Høm Borgerforening fortsætter 
traditionen med at afholde maddage i 
Vetterslev-Høm Forsamlingshus. 
Bestyrelsen har planlagt rullende maddage, 
hvilket gerne skulle give mulighed for at flest 
mulige fra vores lokalområde kan deltage. 
Maddagene er for alle uanset alder. I denne 
sæson vil vi tilbyde at lave en børnemenu 
afhængig af antal tilmeldte børn. Tidspunktet 
er rykket frem til kl. 17.30 af hensyn til 
børnefamilierne. Med de nye tiltag håber 
bestyrelsen, at flere børnefamilier får lyst og 
tid til at deltage i fællesspisningen.  
Priserne vil variere afhængig af menuen – 
børn betaler mindre end voksne. 
Menuen offentliggøres på Borgerforeningens 
hjemmeside en uge før. 
Skulle der være en eller flere, der har lyst til at 
deltage i madlavningen, er man mere end  
velkommen til at henvende sig. Til dig/dem er 
der mad uden betaling. 
Borgerforeningen har planlagt flg. datoer: 
Mandag den 20. september kl. 17.30.  
Tilmelding senest torsdag den 15. september.  
Tirsdag den 19. oktober kl. 17.30. 

Tilmelding senest torsdag den 14. oktober. 
Torsdag den 11. november kl. 17.30. 
Tilmelding senest lørdag den 6. november. 
Fremtidige datoer kommer i næste nr. af 
LokalNyt. 
 
Tilmelding til: 
Susanne Schultz Nielsen, tlf. 3020 6266 eller 
Susanne A. Nielsen, tlf. 2229 3555.  
Tilmelding kan også ske pr. mail, hvor der 
bedes oplyses antal børn og antal voksne:  
info@vetterslev-hoem.dk 

 
Vælgermøde  

Der er valg til Byråd og Regionsråd d 16. november. I den forbindelse forventer Borgerforeningen 
at afholde vælgermøde i forsamlingshuset d. 19. oktober kl. 19.30.  
Følg med på Borgerforeningens hjemmeside og Facebook når tiden nærmer sig. 
 

 

Infrastrukturplan 2035 
Som det sikkert er bekendt har Regeringen og Folketinget 
besluttet ”Infrastrukturplan 2035”. 
Fornuften sejrede, så den korte sydlige omfartsbane er ikke 
med i den endelige Infrastrukturplan. Banedanmark skal 
udelukkende koncentrere sig om at lave en østlig udfletning 
mellem Kværkeby og Ringsted.  
En borgergruppe, forankret i Borgerforeningen, bestående 

af Kirstine Bagger Kristensen, Henrik Hede Larsen, Heidi Hamberg, Niels Peder Christiansen, 
Jess Aarup Larsen, Jonas Helgesen og Erik Hansen har gjort en stor indsats for at gøre 
opmærksom på de konsekvenser en sådan bane ville have på vores lokalområde. 
Der har været pressekontakt og uddeling af flyers ved Dagli’Brugsen med opfordring til at skrive 
under på den digitale underskriftindsamling. Gruppen har udfærdiget skrivelser til 
Transportministeren, til Folketingets Transportudvalg, til lokale folketingsmedlemmer og 
folketingskandidater og skrivelser til de lokale politiske foreninger. 
Fra gruppen skal der lyde en stor tak til Thomas Albøg Olsen og Bjarne Nielsen for deres hjælp, 
så vores skrivelser fik en baneteknisk korrekt udformning. 
Der skal også lyde en stor tak til Gittes Skiltecenter som designede og trykte plakaten med 
gruppens opfordring til at skrive under på underskriftindsamlingen. 
Også mange tak til Dagli’Brugsen for at vi kunne stille plakaten ved dens indgang. 
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Biblioteksbetjening i Vetterslev og Høm 
Kommunen har nedlagt bogbussen og vores lokalområde er kun blevet tildelt en Mobibplacering.  
I april omdelte Borgerforeningen en ”stemmeseddel” til samtlige husstande. 
41 husstande deltog i afstemningen. 21 stemte på at Mobibben skulle placeres i Vetterslev og 20 
stemte på en placering ved Dagli’Brugsen. Det vil sige at Mobibben fortsætter i Vetterslev. 
Borgerforeningen vil fortsat arbejde for en ekstra placering ved Dagli’Brugsen.  
 

Landsbyforum 
Landsbyforum har fået ny formand, da Jens-Christian Nielsen fra Høm er blevet ny formand for 
Landsbyforum. Landsbyforum består af Ringsted Kommunes 10 landsbyområder. 
Landsbyforum Ringsted er en forening, der som paraplyorganisation generelt varetager 
landsbyernes landområdernes interesser i samarbejde med Ringsted Kommune. 
Landsbyforum optræder som en aktiv samarbejdspartner med kommunens 10 landdistrikters 
lokalråd samt det politiske niveau og centraladministrationen i Ringsted Kommune. 
Landsbyforum har regelmæssige møder med Byråd og Økonomiudvalg. 
Landsbyforum varetager behandling og godkendelse ansøgninger Temaudviklingspuljen, 
Kulturpuljen og Helhedsplanpuljen 
Kontakt via: info@landsbyforum-ringsted.dk ,www.landsbyforum-ringsted.dk  
 

Forsamlingshuset 
På generalforsamlingen i forsamlingshuset den 10. maj blev der valgt en helt ny bestyrelse for 
forsamlingshuset ”Enigheden”. 
Som ny formand er valgt Henrik L:W: Pedersen og den øvrige bestyrelse består af Jeanette 
Schleicher, Gitte L:W:Pedersen, Martin Martlev og Jens-Christian Nielsen. 
Med fornyede kræfter og gå på mod, håber vi at kunne videreføre den gode udvikling 
forsamlingshuset har været i de sidste år. Sammen med en ny bestyrelse er der også kommet 
mange nye ideer til fornyelse og videreførelse af gamle aktiviteter. Den nye bestyrelse er også 
meget interesseret i modtage ideer fra lokalområdet. 
Af kommende aktiviteter kan nævnes husets 125-års jubilæum den2. oktober 2021. Der vil blive 
indbudt til reception og festligholdelse inden længe. Vi ses mellem 13,00 og 16,00 
Det er også besluttet at der her i lokalområdet skal være et BRAG af en julefrokost den 10. 
december. Reserver allerede nu dagen til en fest med de lokale. 
Som noget nyt vil vi forsøge at få så mange som muligt til at hjælpe med praktiske gøremål i 
huset. Kort sagt vil vi gerne have nogle ”forsamlingshusets venner”. Kom og hjælp os når vi 
kalder. 

Ringsted Re-Design 
Efter sommerferien starter vi sycafeerne igen, mandag den 9. august kl. 10- 15 i Kulturhuset, 
Søgade 3, Ringsted og torsdag den 12. august i Birkely kl. 10- 15 Kom og vær med til at sy ny af 
rester eller brugt stof. Du kan blive medlem ved at indbetale 150 kr. på MobilePay 17 474.  
Du vil højst sandsynlig kunne finde os på Naturens Dag den 12. september kl. 10 – 13, ved 
Klostermarkskirken/FGU-området, og ved VHG-loppemarked den 25. september kl. 10-15  
Følg Ringsted Re-Design på Facebook, kontakt person Merete Buchwald 30489808 
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Stafet for livet – i år 28.-29 august 2021 

(Forkortet af redaktionen – den fulde tekst kan læses på Borgerforeningens hjemmeside) 
VHG´s hold til Stafet for Livet hedder stadigvæk: VHG – et døgn for fællesskabet 
Arrangementet vil ske under de største hensyntagen til Corona.  
Det er vanen tro et 24 timers arrangement hvor vi i fællesskab samler ind til kampen mod kræft – mindes 
dem vi har mistet og fejrer livet ved at snøre skoene og gå eller løbe en tur i eget tempo for den gode sag. 
Der er åbnings ceremoni lørdag kl. 11.00, de aktive starter herefter på stierne, og deltagerne holder gang i 
stafetten indtil søndag kl. 11.00 – 24 timer.  
Når mørket sænker sig, dæmpes musikken og stafetten holder pause under lysceremonien. Levende lys 
sættes i papirsposer. Flere hundrede poser lyser op under ceremonien og sættes derefter ud langs stierne, 
hvor de giver ruten en rigtigt hyggelig stemning, indtil dagslyset kommer tilbage. 
Du kan tage familien, naboerne og vennerne med og give alle en fælles oplevelse i en god sags tjeneste. 
Tilmelding sker på WWW.stafetforlivet.dk/ringsted  
Find holdnavnet: VHG – et døgn for fællesskabet 
Her tilmelder du dig som deltager, det koster 100 kr. for voksne og 50 kr. for børn under 18 år.  
Har I spørgsmål så ring til en af os i initiativgruppen 
Anne-Marie 40 83 36 18; Valborg 21 84 90 06; Jeanne 20 91 75 96; Bente 42 26 06 24; Kim 30 84 94 74 

 

 

Vetterslev – Høm Seniorklub 

Vetterslev – Høm Seniorklub starter sæsonen 
på Birkely onsdag d. 25. 08. 2021.Hver 
onsdag samles vi til socialt samvær kl. 13 til 
16.30. Medbring selv kop og brød. 

August: 
25.8   Generalforsamling kl.12.30. Derefter 
mad. Tilmelding til Kirsten nødvendig. 
September:  
15.9   Udflugt til Stevns og Holmegaard. Se 
program. 
29.9   Banko kl. 13. Stolegymnastik v/ 
Gudrun 
Oktober: 
13.10 Maddag kl.12.30. Sandby 
forsamlingshus. 
27.10 Banko kl. 13. Stolegymnastik v/ 
Gudrun 
November: 
10.11 Brandmand Søren Hansen fortæller om 
at redde liv.  
17.11 Vi arbejder med ler, lys og gran. 

24.11 Banko kl.13. Stolegymnastik v/ 
Gudrun 
28.11 1. søndag i advent. Juletræet tændes og 
derefter hygge i Birkely. 
December: 
 1.12 Spil efter kaffen. Husk pakke ca. 25 kr. 
15.12 Juleafslutning. 
Januar 2022. 
05.1 Start på det nye år. 
12.1 Elmo Hansen fortæller om en tur til 
Svalbard. 
26.1 Banko kl. 13. Stolegymnastik v/ Gudrun 
Februar: 
09.2 Spil efter kaffen. Husk pakke ca. 25 kr. 
16.2 Generalforsamling kl. 12.30. Derefter 
mad. 
23.2 Banko kl. 13. Stolegymnastik v/ Gudrun 
Marts: 
16.3 Søster Hildegaard kommer og fortæller 
om sit liv som nonne.  
30.3 Banko kl. 13. Stolegymnastik v/ Gudrun 
April: 
27.4 Banko kl. 13 Afslutning 
Sommerudflugt i maj eller juni.
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VHG-loppemarked 25. sept. kl. 10.00 – 15.00 
Englerupvej 26, Høm, 4100 Ringsted 

Så prøver vi igen, og denne gang er det helt sikkert.  
Corona pandemien har været et alvorligt bump på vejen for så mange, men endelig kan vi se en 
ende på diverse restriktioner, så vi forventer at kunne afholde et næsten normalt loppemarked. 
Helt normalt bliver det ikke alene datoen er ny. Det blev ikke uge 24 som de sidste 21 år. Teltene 
bliver måske lidt anderledes, men så har vi til gengæld rigtig mange effekter på lager efter 2 års 
indsamling. 
Loppehjælperene får travlt med at flytte fra lageret til sportspladsen, og med at pakke ud og stille 
op. 
Vi havde aftaler med en stor del af hjælperne på plads tidligere på året, forhåbentlig er de alle igen 
klar til at deltage i dette store arrangement.  
Kom og besøg loppemarkedet måske som du plejer eller måske for første gang, der er meget store 
chancer for at gøre et rigtig godt køb. 
Gør gerne reklame for datoen til venner og bekendte, vi har plads til rigtig mange købere henover 
dagen. 
Vi krydser fingre for godt vejr i uge 38, så vi kan 
klippe snoren til et fantastisk loppemarked hvor 
kunderne strømmer ind. 
Har du spørgsmål ring: 
Jens Sørensen 4030 7206, Lis Jørgensen 2112 6274 
eller Ellen Jensen 6 171 9627 
På loppemarkedsudvalget vegne Ellen 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Adresseliste: 
Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk: 
Formand Finn Diechmann Larsen. 
Mail: fdl@vsh-vand.dk Tlf.: 53328975 
Næstformand:  Bendt Bodekjær 
Jacobsen. Mail: bbj@vsh-vand.dk Tlf.: 
40983632 
Vandværkspasser: Peter Brix 
Kock. Mail: pko@vsh-vand.dk Tlf.: 
23967087 
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 

LokalNyt 
Udgives og redigeres af  
Vetterslev-Høm Borgerforening. 
Redaktion, annoncer m.m.: 
Susanne S. Nielsen, telefon 3020 6266 og 
Erik Hansen, telefon: 2999 3682,  
mail: info@vetterslev-hoem.dk 
Alle annoncer, indlæg, billeder m.v. kan  
sendes til ovennævnte. 
LokalNyt udkommer 4 gange om året- 
næste gang i uge 45 i 2021. 
LokalNyt udkommer i 700 eksemplarer, der 
husstandsomdeles i Vetterslev-Høm. 
Deadline for tekst og annoncer: 
Fredag d. 22. oktober 2021  
HUSK DET VENLIGST SELV! 
Eftertryk er tilladt, venligst med kildeangivelse. 
 


