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Borgerforeningen og VHG inviterer til 
Sct. Hans Fest 

Torsdag d. 23. juni 
for alle i Vetterslev-Høm på idrætspladsen ved VHG 

Kom til hygge på tværs af generationer med spisning og bål. 
Der vil være en hoppeborg til børnene. 
”Café Ingeborg på hjul” har som sidste år tilbudt at stå for maden. Det er bare fantastisk. 
Menu og pris vil i god tid blive oplyst på Borgerforeningens hjemmeside, på Facebook og ved 
lokale opslag. 
”Den lille pandekagevogn” sælger dessertpandekager.  
Vetterslev-Høm Borgerforening står for salg af sodavand, øl og vin. I løbet af aftenen bydes 
der på kaffe/the og småkager, og børnene kan riste skumfiduser. 
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 ca. kl. 20.00. Båltaler er i skrivende stund ikke planlagt. Ved bålet synger vi 
midsommervisen. 
Tilmelding til spisning kan ske allerede nu og sidste 
frist er mandag den 13. juni. 
Tilmelding. Mail, SMS el. ring:  
Mail: info@vetterslev-hoem.dk 
Jens-Christian Nielsen tlf./SMS 20264581 
Erik Hansen tlf./SMS 29993682.  
Susanne A. Nielsen, tlf./SMS 22293555 
VHG og Borgerforeningen byder alle hjertelig 
velkommen til dette arrangement. 
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Borgerforeningen og VHG inviterer til 
Sct. Hans aften i Vetterslev 

Torsdag den 23. juni kl. 19.30 
Ved bålpladsen i Vetterslev (for enden af Kildebæksvej) 

Program: 
19.30 Der tændes et lille bålsted hvor børn kan riste skumfiduser.  
          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 Båltaler er i skrivende stund ikke planlagt. 
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 
 

 
 

Borgerforeningens generalforsamling 
 
Generalforsamlingen blev efter flere 
udsættelser grundet Corona gennemført d. 
12. april. 
Efter generalforsamlingen er der følgende 
medlemmer i bestyrelsen. 
Formand: Jens-Christian Nielsen 
Tlf. 20264581 
Mail: 2.jcn@dlgmail.dk 
Kasserer: Erik Hansen 
Tlf. 29993682 
Mail; ellehoj21@gmail.com 
Medlem: Søren Doose 
Tlf. 40383584 
Medlem: Kristine Stonor-Bugge 
Tlf. 31317044 
Mail; kristine_stonor@hotmail.com 
Medlem: Susanne A. Nielsen 
Tlf. 22293555 
Mail; ellehoj21@gmail.com 
Suppleant Benny Olsen 
Tlf. 22386505 
Mail: ditlevshoj60@gmail.com 
 

Generalforsamlingen resulterede desværre i 
at 2 bestyrelsesposter og en suppleantpost 
ikke blev besat. Generalforsamlingen 
godkendte, at nye medlemmer kan indtræde i 
bestyrelsen uden forudgående godkendelse af 
generalforsamlingen. 
 
Bestyrelsesmedlemmer 
Vi havde håbet, at det ved vores 
generalforsamling var muligt at få flere 
medlemmer ind i bestyrelsen, det lykkedes 
desværre ikke. Er du frisk på at gøre en 
forskel og deltage i Vetterslev-Høm 
Borgerforenings bestyrelse, vil det være så 
godt for vores lokalområde. 
Hvis det ikke lykkes, må vi nok se os 
nødsaget til at skrue vores aktivitetsniveau 
ned. Det er trist, hvis det er nødvendigt, men 
forholdene kan gøre det nødvendigt. 
   
Referat fra generalforsamlingen kan læses på 
Borgerforeningens hjemmeside.  

Nyindkøb til Borgerforeningen 
Med økonomisk støtte fra Landsbyforum/Ringsted Kommunes Temaudviklingspulje har 
Borgerforeningen indkøbt et telt samt et transportabelt højtaleranlæg. Teltet består af 2 telte på 4 x 
8 m. Teltene kan sammenbygges til et telt på 8 x 8 m. 
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Tak til Susanne S. 
Susanne S. havde meddelt før generalforsamlingen, at hun ikke ønskede genvalg. 
Hun fik en stor tak på generalforsamlingen for hendes år i bestyrelsen. En tak skal også lyde her i 
LokalNyt for hendes store arbejde i bestyrelsen. Administrativt har Susanne bl.a. været engageret i 
at få Borgerforeningen hjemmeside op at stå, været webmaster på hjemmesiden, været med redak-
tør for, skrevet til og arbejdet med opsætning af LokalNyt og haft kontakt til bladets annoncører. 
Når Susanne har været madansvarlig til vores maddage, har hun besluttet lækre retter, som hun 
sammen med den øvrige bestyrelse har tilberedt og serveret. Når vi har gået i køkkenet i 
forsamlingshuset har hun i den grad bidraget til en god atmosfære med humor og sjove input. 
Susannes engagementet ved vores arrangementer og bestyrelsesmøder kommer vi til at savne. 
Endnu engang tak til Susanne for det alt sammen. Ikke alt er nævnt her. 
 
Tak til Arne og Jytte 
Arne skal flytte fra vores lokalområde, så efter mange år som bestyrelsessuppleant stopper han. 
Arne har været et plus ved vores bestyrelsesmøder med sin positive tilgang og interesse for de 
punkter, som var på dagsordenen. 
Arne har sammen med sin kone, Jytte, stået for borddækningen til vores maddage. Så hvor mange 
tallerkener, glas, knive, gafler, skeer og kaffekopper der har været gennem deres igennem årene 
(Jytte siger, at det er igennem 8 år, de har stået for borddækningen) har vi ikke tal på. Men et er 
helt sikkert, det er rigtig, rigtig mange. 
Efter spisningen har Arne og Jytte også været med til oprydning og opvask. 
Ligesom Susanne fik Arne og Jytte en stor tak ved generalforsamlingen, men bestyrelsen vil også i 
LokalNyt udtrykke en stor tak for arbejdet i vores forening. 

 
Ringsted Re-Design afholder sy-café på Birkely i Vetterslev 
Velkommen til sy-café i vores forening Ringsted Re-Design. 
Vi syr om torsdagen kl. 11-15 på Birkely. Den første tirsdag i måneden er der fri syning. 
Foreningen har symaskiner og masser af forskellige materialer.  
Du kan følge os på Facebook, Ringsted Re-Design. 
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte formanden Else Erikstrup på tlf. 20296580. 
 

Afholder loppemarked 
Lørdag den 18. juni 2022  
kl. 10.00-15.00 
Ved klubhuset på Englerupvej. 

Kom til vores loppemarked. Vi glæder os til at se jer alle. For alle områdets nye tilflyttere er det 
en god måde, at opleve noget af det, der rører sig i lokalsamfundet. 
Loppemarkedet er et af Midtsjællands største, og det vil være muligt at gøre rigtige gode 
loppefund inden for alt til hjemmet – haven, og hvad der kan bruges udendørs. 
Der vil være udendørs cafeområde med mulighed for at få stillet den værste sult og tørst. 
Vi vil fortsat være på Høm Møllevej 6b, (BL- lakering) hver lørdag mellem kl. 9.00-12.00, så hvis 
du har effekter du vil donere til loppemarkedet kan de afleveres der. 
Du kan også ringe til Jens tlf.nr. 4030 7206 eller Lis tlf. nr. 2112 6274 for afhentning. 
Vi har brug for nye hjælpere i ugen op til loppemarkedet (uge 24), Vi har det rigtig hyggeligt, så 
hold dig ikke tilbage. Ring til ovennævnte  
Loppehilsen fra Jens og Lis 
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Stafet for livet – i år  

27.-28 august 2022 
VHG´s hold til Stafet for Livet hedder stadigvæk: VHG – et døgn for fællesskabet 

Efter stafet for livet 2021 blev afviklet på en alternativ måde. Så vi har oprettet holdet igen i år, 
hvor vi håber og tror at det vil blive afviklet, som vi alle husker og kan lide. Arrangementet vil 
selvfølgeligt ske under 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 lys ceremonien. 
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. 
Formålet med et VHG-hold er at samle deltagere fra området på tværs af alder og idræt, omkring 
et fælles mål. 
Du kan møde dine nuværende eller tidligere holdkammerater og hygge med dem. Du får også 
mulighed, for at lære andre fra området at kende omkring, en gå – og / eller løbetur. 
Du kan tage familien, naboerne og vennerne med og give alle en fælles oplevelse i en god sags 
tjeneste. 
Du kan også tilmelde dig alene - og blive en del af vores VHG fællesskab. 
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. 
Betaling sker online og hele beløbet går til Kræftens bekæmpelse. 
På pladsen bliver der stillet et VHG-telt op med borde og stole hvor vi mødes. Her kan købes 
kaffe og kage til hyggesnakken. Der kan spilles på vores samlede resultat eller deltage i andre 
aktiviteter, for dermed at øge indtægten, der går direkte til den gode sag. Ude på pladsen kan der 
købes mad, men man kan også selv medbringe det nødvendige. 
Vi har tidligere fået sponsoreret grønne bluser, og vi håber der er mange der har gemt dem, men vi 
skaffer nye igen i år. Da det er med til at gøre døgnet rigtigt festligt. 
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; Henriette 29 62 60 74, Bente 
42 26 06 24 eller Kim 30 84 94 74 
 

Vetterslev – Høm Seniorklub 
 

Sommerudflugt for Vetterslev – Høm 
Seniorklub. 
Onsdag 15. juni til Skælskør Julemærkehjem 
og sejltur. 
Program for dagen: 
Kl. 10.30 afgang fra Gl. Næstvedvej 38 
Kl. 10.35 afgang fra Vetterslev 
Kl. 10.45 afgang fra tanken Nørretorv 
Ringsted. 
Kl. 12. Rundvisning, frokost inkl. 1 gl. vin og 
kaffe og kage. 
Kl. 15.30 Sejle med Skælskør V. 

 
 
 
 

Kl. ca. 17.30 Hjemme igen. 
 

Alt dette for 350 kr. for medlemmer. 
450 kr. for ikke medlemmer. 
Tilmelding så hurtig som muligt, betaling inden 
27. april til Kirsten.  
Drikkevarer på egen regning. 
 
Høstfest på Borreby gods. 
Søndag 25. sept. Kl. 13.  
Afgang fra Gl. Næstvedvej 38 kl. 11 
Vetterslev kl. 11.05 
Tanken Nørretorv kl. 11.15 
 
Buskørsel,Show,Platte og sang og hygge. 
 
Prisen er 400 kr. alt incl.  
Betales til Kirsten eller indsættes på konto:       
2520 7200 504 749 
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Kære medborgere i Vetterslev og 

Høm 
 
Lidt nyt fra Lilleskolen 
Der er blevet holdt disco fest i Lilleskolens 
Fritidshjem - Oasen. Endelig kunne der danses 
og festes til stor glæde for de yngste børn.  
Der bliver traditionen tro holdt “Ladies and 
Gentlemans Dag” for 9. kl.  
Det er med fint tøj, Emma Gads takt og tone, 
fælles middag samt Lancier i skolegården for 
hele skolen.  
I forbindelse med Dronningens regentjubilæum 
i januar havde 5. kl. sendt fine lykønskninger. 
Der kom, med stor overraskelse, et svar tilbage 
fra Amalienborg hvor Adjudanten på vegne af 
Dronningen takkede for de fine breve.  
I slutningen af maj afholder vi vores fælles 
forældrearbejdsdag. En dag hvor vi mødes og 
forskønner skolen i fællesskabets tegn. 
Mandag d. 2. maj startede 22 nye Lilleskole 
Spirer samt deres forældre på Lilleskolen. Vi 
ser frem til samarbejdet.  
Der vil blive afholdt sommerfest og dimission 
d. 18. maj.  
Den 1. marts rundede vi barn nr. 210. Det har 
vi ikke tidligere været.  
Det er helt fantastisk. Vi oplever en konstant, 
stigende interesse og søgning for vores  

 
 
 
 
 
 
Lilleskole. Stor ros til alle på skolen. I gør det 
SÅ godt.  
I den kommende tid står den på Lejrskoler i de 
forskellige klasser. Det er skønt at det endelig 
kan blive til noget efter to års aflysninger. Det 
er et af Lilleskolens helt centrale værdier at 
børnene kommer på lejrskole en gang om året.  
0.-2. Kl. er netop kommet hjem fra en 
fantastisk tur til Bisserup.  
Til august fylder Lilleskolen 10 år, da det netop 
var d. 12. august 2012 at vi bød de første 98 
børn velkommen på vores nye skole.  
Vi har igen fået gang i store/lillevenner. Der er 
bl.a. blevet lavet påsketing sammen.  
Der har været indsamling for hjerteforeningen. 
Da Lilleskolen har en hjertestarter hængende, 
har flere børn gået en rute for at få et års gratis 
service abonnement.   
Med ønsket om en skøn sommer. 
 
Mange Lilleskolehilsner 
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 32 i 2022. 
LokalNyt udkommer i 700 eksemplarer, der 
husstandsomdeles i Vetterslev-Høm. 
Deadline for tekst og annoncer: 
Fredag d. 25. juli 2022  
HUSK DET VENLIGST SELV! 
Eftertryk er tilladt, venligst med kildeangivelse. 
 

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, tlf. 2962 6074 
Hjemmeside: https://www.vhg-if.dk 
Vetterslev seniorklub:  
Formand Kirsten Larsen tlf. 22194823 
Ringsted Lilleskole: 
Kontoret tlf. 8230 4100 
Hjemmeside: www.ringsted-lilleskole.dk 


