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www.vetterslev-hoem.dk 

  
 

Fastelavnsfest i 
Vetterslev-Høm Forsamlingshus  
søndag den 27. februar 2022 kl. 14.30-16.30.  
Vi slår katten af tønden, får rigeligt med slik, 
en fastelavnsbolle og en sodavand og der er 
kaffe/the med fastelavnsbolle og også slik til de 
voksne. 
Der vil også være tøndeslagning for de voksne.  
Når tønderne er slået ned og præmierne er 
overrakt, er det tid til et par børnelege. Det 
koster 30 kr. at være med.  
Alle er velkomne.  

 
 
 

 
Maddage 
Coronaen har været slem ved vores maddage. 
Mandag den 21. februar kl. 17.30.er vi dog på banen igen. Så vil vi servere en god middag for 
alle jer der tilmelder sig til fællesspisningen. 
Som sædvanligt er det bestyrelsen for borgerforeningen, der laver maden. 
Kom og vær med i madfællesskabet.  
Prisen varierer afhængig af menuen – børn betaler mindre end voksne. 
Menuen offentliggøres på Borgerforeningens hjemmeside cirka en uge før. 
Tilmelding senest torsdag d. 17. februar til Susanne A. Nielsen, tlf./SMS  22293555 eller på mail 
info@vetterslev-hoem.dk  hvor der bedes oplyses antal børn og antal voksne 
Torsdag den 17. marts kl. 18.00 sammen med vandværket som efterfølgende har 
generalforsamling. Her skal tilmelding ske til Lise Nielsen 23989042, senest 10. marts. 
 
Børn laver mad til vores maddag onsdag den 27. april 
Borgerforeningen samarbejder med Café Ingeborg på hjul om en ny måde at holde maddag på. 
Onsdag den 27. april kl. 17.30 bliver der således en ekstra maddag i Forsamlingshuset. Der vil 
stadigvæk være behov for tilmelding som ved hidtidige maddage. Tilmelding senest tirsdag den 
19. april men meget gerne før. 
Corona er årsag til meget, også at vores planlægning af ovenstående mangler en del. Detaljerede 
informationer (menu, pris og andet relevant) om Børnenes Maddag vil ske på Borgerforeningens 
hjemmeside, Facebook, opslag i/ved Dagli’Brugsen, Høm og muligvis også via Ringsted 
Lilleskole. Der kommer ikke noget LokalNyt inden den 27. april, men Borgerforeningen har 
heldigvis de ovennævnte muligheder for at få noget kommunikeret ud til lokalområdet. 
Borgerforeningen glæder sig til et anderledes madfællesskab og håber på opbakning til dette.  
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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. 
Der etableres to meter brede enkeltrettede 
cykelstier i begge sider af Suså Landevej. 
Cykelstierne adskilles fra kørebanen med en 
to meter bred rabat.  
Ved sidevejene trækkes cykelstien ud til kørebanen, så der 30 meter op til en sidevej etableres 
cykelbane langs primærvejen. Dermed er der ingen skillerabat her.  
På den nordlige delstrækning etableres cykelstierne uden skillerabat, men med 
kantstensafgrænsning. 
Tidsplan: Detailbesigtigelse: Vinter 2021. Ekspropriation: Sommer 2022.  
Udførelse: Efterår 2022 – Efterår 2023. Åbning: 31.12.2023 

. Hvad betyder den nye trafiktavle? 
Sådan ser Trafiktavle M18 ud. Illustration: Vejdirektoratet 
Det skulle være placeret på stedet, hvor det er let på steder for chauffør 
og passager at finde hinanden. Eksempelvis hvis de bruger én af de 
mange samkørseltjenester, som findes i dag. Det er forklaringen på det 
nye skilt der er opsat på Høm Byvej. 

 
Ringsted Kommunes kultur- og temaudviklingspulje 
Som formand for Borgerforeningen har jeg inden for de sidste par måneder været med til at 
fordele en del penge både i kulturpuljen og temaudviklingspuljen. Det er penge der er stillet til 
rådighed af Ringsted Kommune til udvikling i landområderne. De bliver administreret af Landsby 
Forums bestyrelse. 
Fra kulturpuljen er der netop bevilliget penge til en aften med Stand-up i Gyrstinge -Ørslevvester. 
Vigersted lokalråd har fået til afholdelse af Kildemarked. Økosamfundet Hallingelille har fået til 2 
små koncerter. 
Ørslev Landsbylaug får tilskud til børneteater. Cafe Friheden får tilskud til honorar ved et 
foredrag. Som det ses er der vide rammer for ideer. 
Jens-Christian Nielsen 
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Ny aktivitet i VHG 
VHG føjer Padeltennis til foreningens aktiviteter. 
Med økonomisk støtte fra helhedsplanspuljen under 
Landsbyforum samt Nordeafondens Lokalpulje, har 
VHG besluttet at etablere en padeltennisbane. 
Der er indsendt ansøgning om bygge- og 
landzonetilladelse. Disse tilladelser forventes at 
foreligge omkring maj/juni 2022. Når tilladelser 
foreligger vil etableringen blive påbegyndt. 
Det forventes, at banen kan benyttes i løbet af 
sommeren 2022. 
Organisatorisk vil padeltennis blive en del af 
VHG´s Tennisafdeling. 
 

Sæsonstart for Krolf i VHG 
VHG Krolf har sæsonstart onsdag d. 6. april 
kl. 11.00 
Der spilles en runde hvorefter der spises en 
sildemad. 
Alle er velkommen – også nye spillere. 
 

Sæsonstart for Petanque i VHG 
VHG Petanque har sæsonstart søndag d. 3. 
april kl. 10.00 
Der indledes med morgenmad hvorefter 
petanquespillet begynder 
Alle er velkommen – også nye spillere. 

Loppemarked 2022 
Vetterslev-Høm Gymnastikforening er efter veloverstået jul og nytår i fuld 
gang med at planlægge loppemarkedet i 2022. 
Loppemarkedet afholdes den 18. juni 2022 (hvis Corona tillader det). 
Vores vellykkede loppemarkedet i 2021 kunne vi først afholde i september, 
hvor alt igen var blevet normalt. 
Dette gør, at vi har en mindre indsamlingsperiode end vi plejer, så tænk på os 
når du skal i gang med forårs oprydningen. 
Vi modtager næsten alle effekter (dog ikke hvidevarer). 
Frem til loppemarkedet vil vi, hver lørdag være at finde på Møllevej 6B, (BL Lakering) mellem 
kl. 9.00-12.00. 
Du kan også kontakte Lis på tlf. nr. 21 12 62 74, eller Jens på tlf.nr. 40 30 72 06 for aftale om 
afhentning. 

 
 

Antenneforeningen af 1974 Vetterslev By 
 

Årlig generalforsamling afholdes tirsdag den 
26. april 2022 - kl. 19.30 i Vetterslev-Høm 
Forsamlingshus 
Dagsorden ifølge vedtægterne: 

1. Valg af dirigent og stemmetællere 
2. Formandens beretning 
3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab 

til godkendelse og fremsættelse af 
forslag til budget 

4. Eventuelle forslag fra bestyrelse og 
medlemmerne 

5. Valg af bestyrelse, suppleanter og 
bilagskontrollanter 

6. Eventuelt 
Forslag der ønskes behandlet under punkt 4, 
skal skriftligt være formanden i hænde, senest 8 
dage før generalforsamlingen. 
Bestyrelsen 
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Kære medborgere i Vetterslev og Høm 

Lidt nyt fra Lilleskolen  
Vi er kommet godt i gang efter juleferien og onlineundervisningen. Nu er det tilladt at være 
sammen på tværs af klasserne, dog med den sunde fornuft intakt.  

 

Lilleskoleuge 
I næste uge er der Lilleskoleuge hvor “De fire 
elementer” er gennemgående tema. JORD, 
VAND, ILD, LUFT.  
Der vil være et eksperimenterende og 
naturvidenskabeligt fokus. 
Der vil være besøg på Brorfelde observatorium, 
kunst med ler/mudder på træer, kunst på fliser, 
hvordan passer vi på vores jord, forsøg med 
vand, vigtigheden af rent vand, kunst med kul, 
egen vindmølle, naturkatastrofer m.m. 
Det er utrolig rart at vi igen kan planlægge 
Lilleskoleugen, hvor børnene er sammen på 
tværs i deres trin. At være sammen med andre, 
som ikke er på samme alder som en selv, er en 
meget vigtig del af dannelsen på vores 
Lilleskole.  
100 dages fejring 
0.kl. har afholdt deres 100 dages jubilæum, 
som traditionens tro byder på 100 tings 
udstilling. Da det var den 10. gang at der blev 
afholdt denne 100 dages jubilæum på skolen, 
blev der også rullet en rød løber ud.  
Fastelavn på Lilleskolen. 
Vi vil i slutningens februar - på grænsen til 
foråret afholde Fastelavn. Det ser vi meget 
frem til.  
 
 
 
 

 

 
 
Trivselsråd / aktivitetsråd.  
Vi har igennem længere tid haft trivselsråd i de 
enkelte klasser. Det er forældre der bliver valgt 
på forældremøderne.  
Trivselsrådet holder fælles møder og har 
direkte kommunikation med ledelse og 
bestyrelse.  
Alt sammen for at vedligeholde og forbedre 
den gode trivsel på Lilleskolen.  
Lejrskoler 
Vi håber på at kunne afholde årets lejrskoler, da 
det er en stor prioritet hos os og en vigtig del af 
det at være et Lilleskolebarn.  
 
Mange Lilleskolehilsner og dejligt forår herfra 
Kim Ekman,  
Bestyrelsen 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

LokalNyt 
Udgives og redigeres af  
Vetterslev-Høm Borgerforening. 
Redaktion, annoncer m.m.: 
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 19 i 2022. 
LokalNyt udkommer i 700 eksemplarer, der 
husstandsomdeles i Vetterslev-Høm. 
Deadline for tekst og annoncer: 
Fredag d. 22. april 2022  
HUSK DET VENLIGST SELV! 
Eftertryk er tilladt, venligst med kildeangivelse. 
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Vetterslev – Høm Seniorklub 

Vetterslev – Høm Seniorklub fortsætter 
sæsonen på Birkely. Hver onsdag samles vi 
til socialt samvær kl. 13 til 16.30. Medbring 
selv kop og brød. 

 
Februar: 
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. 
Juni: 
15.6 Sommerudflugt. Turen går til 

Julemærkehjemmet i Skælskør m.m. 
Resten ligger ikke helt fast endnu.  

 

 
 

Vetterslev-Høm Gymnastikforening 
Indsamler til loppemarkedet 

Den 18. juni 2022 
Du kan hver lørdag 

Mellem kl. 9.00-12.00 
Aflevere effekter ved 

Møllevej 6B (BL Lakering) 
Effekter afhentes også efter aftale med 

Lis 21 12 62 74 
Jens 40 30 72 06 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 


