
I Høm er der et forholdsvis nyt boligområde 
opført ca. 2000-2005. Her ud over er der 
udlagt et nyt område til yderligere ca. 70 nye 
byggegrunde. 

Vetterslev
Vetterlev by er vokset frem omkring Næst-
vedvej på skårningen ned mod Suså-dalen. 
Her er der nærhed til og udsigt over den 
smukke Susådal og til Sørup-skovene (Råen). 

Ved Vetterslev by er der en trampesti på 
’kanten’ af Susådalen, hvor naturen kan 
nydes på nærmeste hold. Er man heldig kan 
storken ses raste ved åen. 

I den østlige del af Vetterslev ligger et nyere 
boligområde fra omkring 2005. En ny udstyk-
ning ned mod åen er på vej. 

Den mest markante virksomhed i området 
er nok Sørup Herregård, der med kursus og 
konferencecenter er rammen om mange begi-
venheder. 

I skovområdet Råen er der en stor koncentration af rundhøje, 14 høje i alt. 

Vetterslev-Høm
Bosætningen i området er primært koncen-
treret til de to byer Vetterslev og Høm, som 
har hver sin karakter og dog alligevel mange 
fælles faciliteter. 

Begge byer er ’vokset op’ omkring Næstved-
vejen. Der er ca. 2,3 km mellem de to byer. 
Midt mellem byerne ligger Ringsted Lilleskole 
og forsamlingshuset Enigheden. 

Høm
Høm by ligger tæt på Ringsted. Der er med 
ca. 3,5 km til stationen cykelafstand til tog. 
Campus med gymnasium, erhvervsskole og 
VUC samt 7.-10 kl. folkeskole ligger i den 
sydlige del af Ringsted, kun ca. 2 km fra 
Høm. I Campus-området er der også idræts-
haller. 

I den vestlige del af Høm by ligger idrætsan-
lægget hvor der er fodboldbaner og tennis. 

Høm ligger også tæt på det rekreative sti-
system langs Ringsted Å, hvor stien begynder 
ved Høm Mølle. 

Vetterslev-
Høm



Fakta
Byer i området: Vetterslev og Høm

Antal indbyggere: 1341 (Vetterslev 699, Høm 
642, januar 2013)

Skoler: Ringsted Lilleskole, 0-7 kl. (privat 
skole). Campusskolen, 8-10 kl. 

Børnepasning: Dagpleje (4-5) i lokalområdet. 
Bengerds børnehus på Ringsted Mark eller 
Snurretoppen og Fristed i Sdr. Park området 
(Ringsted syd). 

Indkøb: Brugsen i Høm (Ringsted Mark), 
Ringsted by. 

Kollektiv trafi k: Bus 680 (og 469) (Næstved-
vej)

Forsamlingshus: ’Enigheden’ mellem Vetters-
lev og Høm. 

Fritid: VHG (håndbold, fodbold, badminton, 
tennis og gymnastik samt petanque). 

Menighedshuset ’Laden’ i Vetterslev er ram-
men om aktiviteter. Seniorklubbene holder til 
i ’Birkely’ ved Næstvedvej. 

Der er gode muligheder for at være aktiv i 
naturen, da bl.a. stisystemet langs Ringsted 
Å er i nærområdet. 

Borgerforeningen arrangerer maddage og 
årstids bestemte fester samt udgiver ’Lokal-
nyt’ sammen med kirken. 

Kirke: Vetterslev og Høm kirker. 

Boliger: Ejerboliger (parcelhuse) og få lejebo-
liger. 

Ny bosætning: Der er i lokalplan 203 udlagt 
areal til ca. 73 nye boliger i Høm. I Vetterslev 
åbner lokalplan 233 mulighed for at opføre 
12-15 nye parcelhuse. I Høm er der 3 bygge-
grunde til salg. 

Erhverv: Sørup herregård med kursuscenter 
er den nok mest kendte virksomhed i om-
rådet. Herud over er der Superdæk og Høm 
Gartneri samt mindre håndværksmestre. 
Land- og  skovbrug er der naturligvis også. 

Lokalråd: Vetterslev-Høm Borgerforening kan 
kontakes for eventuelle spørgsmål: Poul Otto 
Nielsen, poul.nielsen@lic.mail.dk, tlf. 5764 
3498. 

Indkøb ved DagliBrugsen i Høm. 

Ved Seniorklubben i ’Birkely’ er der også 7 lejlig-
heder. 

Udsigt over Suså-dalen set fra Ømarksvej. 

Forsamlingshuset ’Enigheden’ ligger mellem Høm 
og Vetterslev



Historie
Langt tilbage i tiden har der været bosætning 
i området. I Sørup-skoven (Råen) fi ndes hele 
14 rundhøje koncentreret på et relativt lille 
område. Nærhed til Susåen har også i for-
tiden givet gode muligheder for både fi skeri, 
landbrug og sejlads på åen. 

Høm
Høm bys historie kan føres tilbage til 1468, 
hvor navnet nævnes første gang. Landsbyen 
blev udskiftet i 1793, men der ligger fortsat 
fl ere gårde tilbage i den gamle del af Høm by 
som er koncentreret omkring kirken, der er 
fra ca. 1070. Byvæksten har fortrinsvis fun-
det sted langs Næstvej og nu er bebyggelsen 
vokset sammen med husmandsudstykningen 
ved Ditlevshøj. 

Høm kirke og dens omgivelser ligger højt 
og synligt i landskabet på et plateau hvorfra 
terrænet falder markant mod nord og vest - 
mod Ringsted Ådal. Mod syd falder terrænet 
mere blødt. 

Nord for Høm ligger Høm Mølle, hvis historie 
kan føres tilbage til 1530. Møllen var oprin-
delige kongelig ejendom. Møllen malede korn 
for 23 gårde på egnen. Mølleriet blev nedlagt 
i 1947. Møllen er nu privat ejendom. 

Vetterslev
Den ældste del af Vetterslev er beliggende 
omkring kirken, som er fra ca. 1250. Kirkens 
altertavle er udført af den kendte billedskæ-
rer Abel Schrøder omkring 1670.

I Vetterslev sogn ligger hovedgården Sørup, 
hvis historie kan føres tilbage til 1348. Den 
nuværende hovedbygning er opført i nybarok 
efter en brand i 1909. Sørup gods er i dag på 
350 ha. I hovedbygningen drives der kursus 
og konferencevirksomhed. 

Landskabeligt ligger Vetterslev på et terræn 
som falder jævnt mod sydvest - mod Suså-
dalen. Byen er placeret på overgangen mel-
lem det jævne fald og et meget mere mar-
kant fald i terrænet ned mod Suså-dalen. 

På sognegrænsen mellem Vetterslev og Høm 
sogne åbnede Vetterslev-Høm skole i 1943. 
Da folkeskolen blev nedlagt i 2012 etable-
rede en gruppe forældre Ringsted Lilleskole. 
Ud over skolen ligger forsamlingshuset Enig-
heden også her. Andelmejeriet Lervang blev 
etableret her i 1889, men er for længst ned-
lagt.

Mølledammen ved Høm Mølle en forårsdag. 

På Sørum Herregård er der kursus og konference-
center. 

Udsigt over Suså-dalen fra Vetterslev. 

Høm kirke har ligesom Vetterslev kirke tilhørt Sø-
rup Herregård. 


