
                             Årsberetning 2018 

                Landsbygruppen for Tandslet Sogn 

Julestemning 

Julestemningen i byen, startede i november /december 2017  da der blev hængt 

julepynt op i de lysmaster, hvor der er stik med strøm i. Det blev gjort op til første 

søndag i advent. Landsbygruppen leverede juletræet ved købmanden. Bitten og 

Preben fra Min købmand havde i forbindelse med juletræstændingen, udskænkning 

af kaffe,  gløgg og småkager. Der var besøg af julemanden som udleverede 

godteposer til alle børnene. Dette skete den 25-11 . I butikken var der mulighed for 

at børnene kunne hænge en julesok op på en snor, hvor købmanden så fyldte den i 

løbet af december. Der blev hængt ca 30 sokker op.  Dette blev gjort med støtte fra 

Landsbygruppen. Vi havde en konkurrence  kørende i december 2017, hvem kunne 

lave det flotteste pyntede matrikel. Til vinderen var der naturligvis en gevinst. Jeg 

synes faktisk, at vi fik en lidt flottere pyntet by. På byens transformator tårn hang vi 

julemanden med lys op, han var på vej op ad stigen, op til toppen af tårnet. 

Fastelavnsfest 

Vores  årlige fastelavnsfest blev igen i år afholdt på Tandslet friskole i samarbejde 

med menighedsrådet og friskolen. Der var i år ca 92 fremmødte både børn og 

voksne.De havde en hyggelig eftermiddag, hvor der blev slået til tønder, spist 

fastelavnsboller, drukket kaffe og sodavand. Alle børn var flot udklædte og også 

nogle forældre var klædt ud. 

Borgermøde. 

Den 22 februar blev der afholdt et borgermøde i Tandslet,  i samarbejde med 

Mommark Landsbylaug. Der blev også afholdt 2 lignende møder, et på Kegnæs og et 

i Lysabild. De 5 landsbylaug har fået 200.000 kr tildelt i samarbejde med de 

Landsbylaug der ligger på Broagerland. De penge skal gå til at finde ud af, hvordan  

vi  kan skabe øget kystturisme  de to steder. Så borgemødet skulle bruges på at finde 

ud af, hvad mener vi der skal til for at øge turismen på Sydals.  Der kom rigtig mange 

gode ideer denne aften, og det har vi så taget med videre, til et idé og 



prioteringsmøde med de andre Landsbylaug. Det skulle så gerne udmynte sig i et nyt 

borgermøde, hvor befolkningen kan se hvad vi har prioriteret af idéer. 

Gadekæret. 

I Tandslet har vi et rimeligt stort gadekær, og det ligger ved Ollundsbjerg. Det er 

totalt tilgroet  af græs og har intet med et gadekær at gøre. Vi vil gerne have det 

oprenset, men det må vi ikke. Kommunen har taget vandprøver af det lille vand der 

står i den, og siger den er forurenet. Hvis vi vil have den renset op, kommer vi selv til 

at betale det og selv bortskaffe  slammen, og det bliver rigtigt dyrt. Kommunen er 

ved kigge på alle de gadekær de har liggende, skal de nedlægges eller oprenses. Så 

det sidste er ikke sagt i denne sag. 

Fælleshuset. 

Lige før Jul kom Mommarkvej 270, Den gamle Sydbank bygning pludselig til salg. 

Den havde købmanden lejet, sådan set bare for at have parkering pladser til 

butikken.  Købmanden ville ikke købe, når hun snart ville gå på pension. Så spurgte 

hun os  i Landsbygruppen, om det ikke var noget for os. Jo men Landsbygruppen har 

jo næsten ingen penge. Så fandt vi 3 personer der godt ville skyde penge i 

midlertidigt, indtil vi kunne finde financiering af den. Der blev nedsat en gruppe til at 

finde en måde at købe den på, så den på sigt kan blive et medborgerhus til glæde for 

hele byen. Lige nu bliver der arbejdet på en model hvor vi forsøger at få kommunen 

til at overtage den og driften. Der er blevet afholdt flere møder med Kommunens 

embedsfolk og Stefan Kleinschmidt. P.t. er der ikke nogen afklaring. 

Rengøring i byen. 

I foråret havde vi en affaldsindsamling. Der var 10-12 der mødte op og hjalp med at 

samle dåser, papir, plastik osv. op fra grøfte kanter i Tandslet og veje der støder op 

til Tandslet by. Tak til alle dem der hjalp til denne dag. Kommunen gav en pølse og 

sodavand til sidst. Vi regner med at gøre det igen til næste år. 

Musik i Byen. 

Den årlige tilbagevendende markedsdag ved Bittens bank, holdt vi ikke i år. I  2017 

vurderede vi at der ikke var nok der bakkede op om dette, så det ville være det 

sidste år med det. Vi har i stedet skruet op for musikken både her i banken, i 



samarbejde med menighedsrådet og kirken. Den første februar spillede gruppen 

FenWay her i banken. Den 4 marts spillede Trio Havita med bla. Bent fra Linak. Den 

18 marts havde vi musik messe som også var her. Musik ved gadekæret havde vi  

her i efteråret. Ved gadekæret spillede 4 forskellige bands, så der var musik for alle. 

Ved alle arrangementer her i Bittens bank har der været fuldt hus hver gang med ca 

65 gæster.  I kirken var der også ca. 65 gæster der spillede 4 lokale musikkere og 

sangere. Ved gadekæret var der små 100 gæster i løbet af dagen. Alle steder var der 

en utrolig stemning og folk hyggede sig. 3 gange i løbet af sommeren har vi afholdt 

loppemarked som bagagerums salg, med nogenlunde opbakning. Her i efteråret har 

vi lavet et event i samarbejde med Købmanden om at lave et fuglehus. Det kom som 

samlesæt, så det skulle bare sættes sammen. Til dette mødte der ca 20 børn op, 

med deres forældre.  

Tak for opbakningen til disse arrangementer, både deltager, dem der bagte kager og 

hjælpere. 

By og Ringriderfesten. 

Landsbygruppen er også en aktiv medspiller til By- og Ringriderfesten, ligesom de 

andre lokale foreninger. Vi stillede op med Dunk e dunas og lykkehjulet. Vi er 

tovholder på By- og Ringriderfesten og arrangerer planlægningsmøderne. Jeg synes 

der er et godt samarbejde mellem de medvirkende foreninger.  Tak til alle for det. 

Nye borgere til byen. 

Når nye flytter til byen og køber hus, modtager de en velkomstpakke fra 

Landsbygruppen. De får  ” Velkommen til Tandslet muleposen” . I posen lægger vi     

” Tandslet i ord og billeder” bogen og Tandslet guiden. Hvis der er nogle vi overser, 

så kontakt os endeligt, så vi kan komme ud med denne gave. 

Landsbyteltet. 

Teltet som feks. bliver brugt til Byfesten, kan lejes til private, som kommer fra 

Tandslet sogn. Det kan opdeles i forskellige størrelser. Det er 6 meter bredt og kan 

sættes sammen i forskellige længder af 8 meter, 12 meter og 20 meter, alt efter 

behov. 

Tandslet Tidende, Hjemmesiden, Facebook og Tandslet guide. 



Tandslet Tidende udkommer 3 gange årligt.  Februar, august og oktober. Den giver 

nyttige informationer om hvad der sker i vores lokalområde. Alle nyttige 

informationer kommer også ud på hjemmesiden, men også på vores facebook side 

”Tandslet” bliver flittigt brugt til at sprede nyheder. Denne side er blokeret og kan 

kun bruges af os til opslag. Men den nye side ” Os i Tandslet ” kan derimod bruges af 

alle, der ønsker at noget skal deles med andre, og andre kan kommentere på.  

 

 

Fællesudvalg. 

Landbygruppen deltager i de fællesmøder der bliver afholdt, sammen med Lysabild, 

Skovby, Kegnæs og Mommark Landsbylaug.  Som tidligere nævnt, arbejder vi nu på 

at finde ud af hvordan  vi øger  kystturisme på Sydals. Og jeg ved godt, at det  

primært er Skovby, Kegnæs og Mommark  der her bliver involveret.  Men i 

fællesskab har vi bedre muligheder for at påvirke politikkerne, når der er 5 

Landsbylaug der står bag.  

For 2 år siden fik vi en ny cykelsti fra Tandslet til Mommark og for 3-4 år siden en ny 

fra Tandslet til Hørup. Skal vi have noget her i Tandslet, så må vi sidde med ved 

bordet,  når tingene bliver besluttet. Landsbygruppen deltager også i de fælles 

møder hvor alle laug fra hele Sønderborg er repræsenteret, kaldet Landsbyforum. 

Byens udvikling.  

Landsbygruppen ser positivt på de planer der er i byen. Der er byggeprojekter både i 

hallen og på friskolen. For at fastholde brugerne af de forskellige aktiviteter, er det 

vigtigt at der bliver tænkt i fornyelse og tilsvarende rammer, også ude i de små byer. 

Det er med glæde at der er fornyelse på vej, begge steder. Nyttejobbene i 

kommunen giver os en hjælpende hånd med at slå græs på Sporet i Tandsholm skov, 

både inde i skoven og langs de levende hegn. I foråret valgte vi at lave et mini torv 

tæt ved Bittens bank. Vi satte borde bænke sæt op, købte lidt blomster og pyntede 

lidt op.  Jeg tror faktisk det er blevet godt brugt, både af turister og lokale i 

sommerens løb. Den 25 juli fik vi mulighed for at komme i radioen. P4 syd ville 

sende live fra Tandslet, hvis vi havde nogle gode historier. Dem havde vi mange af. 



Vi havde fundet nogle gode historier frem, og så fik han selv lov til at sortere i dem. 

Det blev til : Tandslet genbrug, om deres indsamling til skolen Fjordmark. 

                       Kør mæ bænke i Tandslet, at den bliver opsat ved fuglen ved kirken. 

                       Landsbybilen, at den kan lejes af alle i Lysabild, Kegnæs og Tandslet. 

                       E-sport, den nye sport der er startet op i Sydalshallen. 

 

 

Økonomi. 

Landsbygruppen har en fornuftig økonomi. Vi får et tilskud fra kommunen på 5500 

kr  hvert år, det gør alle Landsbylaug i Sønderborg kommune. Der bliver opkrævet et 

kontingent fra byens virksomheder og foreninger. De afholdte musikarrangementer 

og udlejning af teltet,borde og stole giver også et bidrag til kassen. De penge der 

bliver tjent bliver alle brugt på byens borgere igen. 

Vores Købmand. 

Vi er desværre blevet informeret om at vores købmand Bitten har valgt at gå på 

pension. I den forbindelse er butikken sat til salg. Der er ingen dato på endnu, fordi 

hun håber på at der kommer en ny købmand og kører butikken videre, og det håber 

vi alle tror jeg. Der har været interesserede men ikke til at også købe bygningerne. 

Lige nu ser vi på muligheder, hvad Landsbygruppen kan hjælpe med. Er der 

opbakning blandt byens borgere til at hjælpe med evt. at købe bygningerne eller er 

folk ligeglade? Jeg kan ikke se, at vi i Tandslet kan undvære en købmand. Jeg tror at 

vi vil se en nedgang i tilflytning til byen og at husene vil falde i værdi. Jeg håber at vi i 

samarbejde med Bitten og Preben kan finde en løsning på det. I den forbindelse vil 

jeg gerne takke vores købmand for et utroligt godt samarbejde, ikke mindst med at 

sælge billetter til vores arrangementer. 

Bestyrelsen. 

Efter generalforsamlingen sidste år konstituerede bestyrelsen således: 

Formand:             Søren B. Elholm   ( mødeindkalder, Fælleudvalg og landsforum ) 



Næstformand:   Asbjørn Kaad     ( tovholder på byfesten, med i byggeudvalg i hallen ) 

Svend Erik Carstensen: ( teltudlejning , fællesudvalg og landsbyforum ) 

Erling Kock:   ( Musik evens,  aktivitetudvalg ) 

Kasserer:Preben Bonde : ( Tandslet Tidende, Hjemmesiden, Facebook, Wep.master ) 

Suppleant : Bente Hansen  ( Aktivitetsudvalg ) 

Suppleant : Bodil Jacobsen:   ( Aktivitetsudvalg ) 

Jeg vil gerne takke bestyrelsen for et rigtigt godt samarbejde i det forgangne år. I har 

været flittige og arbejdsomme, det skal I have en stor tak for. Vi er begyndt at 

afholde møderne her i huset, nu vi har så flotte lokaler til rådighed.  Det skal være 

lærerigt og også sjovt at sidde i en bestyrelse, da det er frivilligt arbejde,  for ellers 

får  vi ingen til dette arbejde i fremtiden. Jeg har forsøgt, at få det vigtigste med i 

bestyrelsens beretning, men derfor kan der sagtens være noget jeg har glemt. Det 

må så give anledning til spørgsmål senere.  

 

Tak for ordet.        

 

Tandslet den 24-10-2018  Søren B. Elholm 

  

 

 


