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Jul i Vetterslev-Høm 
 

Fældning af juletræer 
Byernes juletræer fældes hos Lars på 
Skovmarksvej 35, lørdag d. 27. november 
kl. 10.00.  
Træerne transporteres af Søren Gøgehøj til 
Høm og Vetterslev, hvor vi rejser træerne i 
fællesskab. Seniorklubben byder på kaffe 
og æbleskiver på Birkely efter at træerne er 
rejst.  
Alle er velkomne. 

 

Juletræstænding i Høm 
Søndag d. 28. november kl. ca. 16.00 ved 
den gamle busvendeplads i Høm. 
Borgerforeningen er vært ved et glas gløgg 
til de voksne, kakao til børnene og 
julesmåkager til alle.  

Vi håber, at du/I har lyst til at være med. 

Juletræstænding i Vetterslev 
1. søndag i advent søndag d. 28. november 
holder vi i Vetterslev-Høm Seniorklub 
sammen med Borgerforeningen i Birkely. 
Vi starter med at gå om juletræet, som er 
leveret og sat klar af Borgerforeningen 
dagen før. Træet tændes kl. 16. 
Derefter går vi alle ind i varmen i Birkely, 
hvor man kan købe gløgg og æbleskiver, 
kaffe, sodavand o. lign. 
Vi synger lidt sammen og hygger. 
Seniorklubben 
sælger kinesisk 
lotteri, gevinsterne 
er ting, som 
medlemmer har 
lavet i løbet af året. 
Vi plejer at have en 
rigtig hyggelig 
eftermiddag, så kom 
og vær med. 
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Vetterslev-Høm Borgerforenings ordinære generalforsamling 
Der indkaldes hermed til generalforsamling onsdag d. 26. januar 2021 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, Jens-Christian Nielsen, Susanne S. Nielsen, Søren Doose  

og Erik Hansen er på valg, Susanne S. Nielsen ønsker ikke genvalg. 
En bestyrelsespost er vakant. 

7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år, Benny Olsen og Arne Jensen er på valg. 
8. Valg af revisorer for 2 år. Poul Nielsen er på valg  
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. 

 

 
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: 
Torsdag den 11. november kl. 17.30. 
Tilmelding senest lørdag den 6. november. 
Onsdag den 15. december kl. 17.30. 
(BEMÆRK har tidligere været annonceret til d. 10.dec) 

Tilmelding senest fredag 10. december. 
Onsdag den 26. januar kl. 17.30. 
Tilmelding senest fredag d. 21. januar. 
Mandag den 21. februar kl. 17.30. 
Tilmelding senest torsdag d. 17. februar. 
Torsdag den 17. marts kl. 17.30. 
(sammen med vandværket som har generalforsamling) 

Tilmelding senest torsdag 10. marts til Lise 
Nielsen 23989042 
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
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Vælgermødet 19. oktober

 
Vælgermødet i Vetterslev Høm 
forsamlingshus trak fulde huse. 
Tirsdag den 19. oktober afholdt Vetterslev 
Høm Borgerforening vælgermøde i 
Vetterslev forsamlingshus. 
Mødet var særdeles godt besøgt med over 
100 deltagere. På nær de Radikale havde alle 
opstillingsberettigede valgt at komme og 
være med til debatten. Det var på forhånd 
blevet gjort opmærksomt at det var et møde 
om lokale forhold og ikke landspolitik vi 
ville drøfte denne aften. Det blev også 
overholdt af næsten alle. 
Et af de spørgsmål der blev drøftet var 
trafiksikkerhed. I Vetterslev bliver der 
gennemgående kørt for stærkt på Vetterslev 
Bygade, og I Høm er en helt gal på 
Englerupvej fra kirken og til efter 
idrætspladsen. 
Vi har af flere gange bedt om at få lavet 
vejbump på disse to strækninger, men det er 
endnu ikke blevet etableret. 
Trafiksikkerhedspuljen der er beregnet netop 
til små lokale problemer, har åbenbart ikke 
bemærket at der findes trafikproblemer uden 
for Ringsted by. Korsevænget som har lavere 
trafik tal end vores veje har netop fået 
vejbump. De sidste er at man vil bruge af den 
samme pulje til bump i industrikvarteret. 
Hvem sagde trafiksikkerhed?? 
Alle kandidater var enige om at det da også 
var noget værre noget, men det koster heller 
ikke noget at love, det er sværere at holde. 
 

For at sænke trafikken på Næstvedvej, som 
er en statsvej, har der gennem mere end 50 år 
været en arealreservation til en omfartsvej 
uden om Høm og Vetterslev. 
Kommunalpolitikkerne lovede for 4 år siden 
at lægge pres på landspolitikerne for at 
fremme denne vej. Desværre er der ikke sket 
noget i den forløbne tid, ud over at trafikken 
er steget med 10%. Det blev på mødet lovet 
at det nye byråd vil lægge pres på for at 
fremme denne omfartsvej. 
Et punkt der blev drøftet meget indgående, er 
vores bosætning i vores område. I Høm er 
der 2 godkendte lokalplaner for udvidelser 
med 70 til 80 nye boliger. Dog mangler der 
en godkendelse af forlængelsen af Høm 
Byvej og der venter en ekspropriering af et 
antal grunde. Ingen af partierne ville love 
noget om denne godkendelse snarest. På 
Vetterslev Bygade nr. 19 ejer Ringsted 
Kommune en grund som har været foreslået 
bebygget med 16 til 18 almennyttige boliger. 
Fra flere sider blev det bemærket at grunden 
er for dyr til at nogen interessenter vil gå i 
gang. 
Et af de centrale spørgsmål fra salen drejede 
sig om bosætning af børnefamilier. Der er 
ikke i vores område nogen institutioner for 
børnepasning. Borgmesteren og flere andre 
indrømmede at byrådet ikke har været særlig 
skarpe på behovet for børnepasning. 
Samtidig blev der fra salen gjort opmærksom 
på at der i udstykningen i Høm er gjort plads 
til en børneinstitution. Vi blev lovet at der vil 
gjort mere ud af en analyse af 
behovet. 
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Fastelavnsfest 
Reserver allerede nu søndag den 27. februar 2022 
kl. 14.30-16.30 til fastelavnsfest i vores lokale for 
samlingshus. 
Programmet er endnu ikke planlagt. Det vil blive 
oplyst på Borgerforeningens hjemmeside, ved 
opslag i Dagli’Brugsen samt på Ringsted 
Lilleskole. 

 
 
 
Borgerforeningens bestyrelse: 
Efter generalforsamlingen den 20. september havde Anja valgt at trække sig fra bestyrelsen og i 
stedet trådte Kristine Stonor-Bugge ind i bestyrelsen. 
Efter den efterfølgende konstituering kom bestyrelsen til at se ud som følger:  
Formand: Jens-Christian Nielsen 
Kasserer: Erik Hansen 
Medlem: Susanne A. Nielsen 
Medlem: Susanne Schultz Nielsen 
Medlem: Søren Doose 
Medlem: Kristine Stonor-Bugge 

 

 

 

 

Adresseliste: 
Vetterslev-Høm Borgerforening: 
Formand Jens-Christian Nielsen tlf. 20264581  
Mail: 2.jcn@dlgmail.dk 
Hjemmeside www.vetterslev-hoem.dk 
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 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 
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Lidt nyt fra Lilleskolen 
 
Vi er kommet godt i gang efter sommerferien og nærmere os langsomt vores 10-års fødselsdag 
til august næste år. Tænk at der allerede er gået så lang tid.  
Vi startede ud med 1. skoledag for de nye 0.kl. Traditionens tro fik de små poder hver en ballon 
af deres storevenner som de så i fællesskab kunne sende til vejrs. Der blev sunget og spist mad 
på græsset. Endnu en fin start på et nyt skoleår. 
 
Vi har haft en emneuge. Der var forskellige værksteder som tog deres udgangspunkt i en bestemt 
landsdel af Danmark. Der var det Sønderjyske 
kagebord, røgeri fra Bornholm, Festivalen i 
Roskilde, ARoS fra Århus og Asger Jorn og Mols 
Bjerge. 
Ugen blev afrundet med åben Lilleskole for forældre. 
Her kunne de glade børn/ unge vise det frem de 
havde lavet og fortælle og ugen. 7. Kl. havde åben 
bod med bl.a. flæskestegssandwich, der skulle 
nemlig samles lidt penge ind til den kommende 
lejrskoletur i 8. kl. 
 
Der har også været fokusuge fra 6.-9. Kl. Her var 
emnet 1970’erne. Kunst, kultur, musik, 
kvindefrigørelse var i fokus. Tur til Christiania, 
Ragnarock museet i Roskilde, Statens Museum for 
kunst var bl.a. på programmet. 
 
Lejrskole til Færøerne 
9. klasse var i uge 37 på lejrskole på Færøerne. Turen 
bød på storslået naturoplevelser, fysiske strabadser 
iført vandrestøvler og hyggeligt samvær. Fra 
udgangspunktet, Hotel Føroya i Torshavn, tog 
klassen på vandretur til Kirkjubøur, sejltur til Nolsoy 
og en bustur der bragte dem til de nordligere 
beliggende bygder Gjogv, Tjørnuvik og Saksun og 
sidst men ikke mindst til fossen Mulafossur ved 
bygden Gasadalur. 
En fantastisk tur med mange livsgivende oplevelser. 
Mange Lilleskolehilsner 
Kim Ekman 
Bestyrelsen 
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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. 

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.

Cykelsti Vetterslev – Buske 
Vejdirektoratet anlægger to enkeltrettede cykelstier langs Suså Landevej mellem Vetterslev og 
Buske i Næstved Kommune. Formålet er at forbinde de eksisterende cykelstier i Vetterslev med 
den eksisterende dobbeltrettede cykelsti ved Buske. De nye cykelstier på strækningen skal 
forbedre forholdene for cyklister, og gøre det mere trygt at cykle langs hovedlandevejen mellem 
Ringsted og Næstved. Cykelstien forventes færdig i efteråret 2023. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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 7 i 2022. 
LokalNyt udkommer i 700 eksemplarer, der 
husstandsomdeles i Vetterslev-Høm. 
Deadline for tekst og annoncer: 
Fredag d. 5. februar 2022  
HUSK DET VENLIGST SELV! 
Eftertryk er tilladt, venligst med kildeangivelse. 
 


