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Børn laver mad til vores maddag tirsdag den 25. oktober 
Borgerforeningen samarbejder med Café Ingeborg på hjul om en ny måde at holde maddag på. 
Tirsdag den 25. oktober kl. 17.30 bliver der således en ekstra maddag i Forsamlingshuset. Der vil 
stadigvæk være behov for tilmelding som ved hidtidige maddage. Tilmelding senest torsdag d. 20. 
oktober men meget gerne før. 
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 25. oktober, 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.  

 
Maddage 

Vetterslev-Høm Borgerforening fortsætter 
traditionen med at afholde maddage i 
Vetterslev-Høm Forsamlingshus. 
Maddagene er for alle uanset alder.  
Priserne vil variere afhængig af menuen – 
børn betaler mindre end voksne. 
Menuen offentliggøres på Borgerforeningens 
hjemmeside ca. 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 19. september kl. 17.30. 
Tilmelding senest torsdag d. 15. september 
Tirsdag den 25. oktober kl. 17.30. Børn 
laver mad – se ovenfor. Alle kan spise med. 
Tilmelding senest torsdag d. 20. oktober. 

Onsdag den 16. november kl. 17.30. 
Tilmelding senest fredag d. 11. november 
Onsdag den 14. december kl. 17.30. 
Tilmelding senest fredag d. 9. december. 
Mandag den 16. januar kl. 17.30. 
Tilmelding senest torsdag d. 12. januar. 
Tirsdag den 21. februar kl. 17.30. 
Tilmelding senest torsdag d. 16. februar. 
Torsdag den 16. marts kl. 18.00 
(sammen med vandværket som har generalforsamling) 
Tilmelding senest torsdag 10. marts 
Tilmelding til: 
Susanne A. Nielsen, tlf. / SMS 2229 3555.  
Tilmelding kan også ske pr. mail, hvor der 
bedes oplyses antal børn og antal voksne:  
info@vetterslev-hoem.dk 
Tilmelding til de. 16. marts til Lise Nielsen 
tlf. 23989042 
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Sct. Hans aften 

Sct. Hans aften i Høm blev noget ganske 
særligt igen i år.  
Café Ingeborg på Hjul lavede maden til de 
lige godt 100 personer, der havde tilmeldt sig 
spisningen klokken 18.00. 
På grund af den måde maden blev anrettet på, 
kunne der desværre kun laves 20 portioner af 
gangen, men stemningen var god også ved de 
borde, der måtte vente lidt længere på maden.  
Der skal lyde en tak til alle, der på denne 
måde bakkede op om det arrangement, som  
 

VHG og Borgerforeningen sammen havde 
fået arrangeret. 
Klokken 20 da bålet skulle tændes, var vi 
nærmere 170 mennesker på Høm Stadion.  
I Vetterslev havde vi arrangeret et lille udsalg 
med øl og sodavand. Arrangementet her var 
også godt besøgt. 
Borgmester Henrik Hvidesten holdt en god 
båltale begge steder. 
En stor tak til alle der hjalp til både i Høm og 
Vetterslev. 

Vetterslev – Høm Seniorklub 

Program 2022-2023 

Vetterslev – Høm Seniorklub starter sæsonen 
på Birkely onsdag d. 24. 08. 2022.Hver 
onsdag samles vi til socialt samvær kl. 13 til 
16.30. Medbring selv kop og brød 
September:  
14.9 Storyteller Carsten Islington fortæller 
om sit liv. 
28.9   Banko kl. 13.  
Oktober: 
05.10 Maddag kl.12.30. Sandby 
forsamlingshus. 
26.10   Banko kl. 13.  
November: 
16.11 Knud Christensen fortæller om sit liv ” 
fra grevskab til tømmerværksted ” 
23.11 Vi arbejder med ler, lys og gran. 
30.11 Banko kl.13.  
27.11 1. søndag i advent. Juletræet tændes og 
derefter hygge i Birkely. 
December: 
07.12 Spil efter kaffen. Husk pakke ca. 25 kr. 
14.12 Juleafslutning. 
Januar 2023: 
04.1 Start på det nye år. 
25.1 Banko kl. 13.  
Februar: 
08.2 Spil efter kaffen. Husk pakke ca. 25 kr. 
15.2 Generalforsamling kl. 12.30. Derefter 
mad. 
22.2   Banko kl. 13. Stolegymnastik v/ 
Gudrun 

Marts: 
15.3   Martin Damgård fortæller om sit liv 
med gymnastik  
29.3    Banko kl. 13.  
April: 
26.4   Banko kl. 13 Afslutning 
Sommerudflugt i maj eller juni. 
 
Hvis I har lyst til at besøge os, så kom ned og 
besøg os 1 gang eller 2 inden I bliver 
medlemmer. 
Hvis I har gode ideer, så kom med dem, så 
ser vi om det kan lade sig gøre. Årligt 
kontingent er 150 kr. 
Velkommen til alle i sæson 2022/2023 
Venlig hilsen 
Bestyrelsen. 
Kirsten Larsen formand      22194823 
Gudrun Christensen             20955045 
Aase Kjeldsen kasserer         20261204 
Torben Larsen                       57643087 
Thora Hansen                        22639423 
Gunnar Christensen             20951407 
Edvard Rasmussen               20929513 
Indbetaling af kontingent samt tilmelding 
til ture kan 
foretages på Reg. Nr. 2520 konto nr. 
7200504749
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Kære medborgere i Vetterslev og Høm 

 
I skrivende stund holder Lilleskolen sommerferie, med inden længe åbner vi dørene for et nyt 
skoleår, og holder vores 10-års fødselsdag. Det er helt utroligt, at der allerede er gået den tid. 
 
Til næste år er det faktisk 80 år siden at selve bygningerne til Vetterslev-Høm skole blev indviet til 
den nye skole midt under 2. verdenskrig i 1943. Her skulle man hen når man nåede til 3. Klasse. 
For-skolerne blev bevaret i både Vetterslev og Høm de efterfølgende år men det er en anden 
historie.  
 
Den gamle bestyrelse på Vetterslev/Høm skole kæmpede en brag kamp for at bevare skolen tilbage 
i 2011/2012. Politikerne i byrådet ville lukke den og vores argumenter trængte ikke igennem.  
Ideen om at åbne en fri grundskole fik sit liv i den gamle bestyrelse, og vi fik hurtigt overtalt dem, 
der var lidt skeptiske i starten. Jeg vil gerne på denne 10 årsdag sende en takkehilsen til alle dem, 
der har været med til at starte Lilleskolen op. Tak for jeres indsats, I gjorde det godt. Det kostede 
tid, sved og tårer, men vores fælles indsats gjorde en forskel og skolen kom i søen.  
Til det byrådsmøde i kongrescentret, hvor beslutningen skulle tages om at lukke de tre 
Landsbyskoler, var vi mødt talstærkt om. I samme sekund som det blev vedtaget, delte vi flyers 
rundt med info om at vi startede Ringsted Lilleskole op, og hvor man kunne tilmelde sig mm. 
Hjemmesiden var gjort klar, og jeg husker meget tydeligt politikernes ansigtsudtryk, da dette 
moment udspillede sig. Det havde de dæleme ikke regnet med.  
 
Vi fik 98 tilmeldinger, fra familier i den efterfølgende tid, der 
hver havde betalt 500 kr. Vi gik i banken, fik ansøgt ministeriet, 
lavet stiftende generalforsamling, lavet værdigrundlag, lavet 
økonomiske beregninger, budget, ansat personalegruppe, ansat 
leder, holdt møder med Lilleskoleforeningen og meget meget 
mere. Vi fik samlet en større arbejdsgruppe på 27 personer, der 
alle gjorde en kæmpe indsats.  
 
Vi blev klar til at åbne Lilleskolen d. 12. August 2012. Med en 
masse glade børn og voksne. 
Tak endnu engang til alle, der var med til det. 
Vi fejrer Lilleskolens fødselsdag d. 12. August 2022.  

Se invitation  
Mange Lilleskole hilsner 
Kim Ekman 
Bestyrelsen 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 Henriette Blume Thøgersen, 
tlf. 29 62 60 74 
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.: 
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 2022. 
LokalNyt udkommer i 700 eksemplarer, der 
husstandsomdeles i Vetterslev-Høm. 
Deadline for tekst og annoncer: 
Lørdag d. 22. oktober2022  
HUSK DET VENLIGST SELV! 
Eftertryk er tilladt, venligst med kildeangivelse. 
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