
Årsberetning 

Landsbygruppen for Tandslet sogn 

Årets gang i byen. 

Julestemning startede igen 2016 i Tandslet ved, at der blev hængt julepynt op i lysmaster, nogle 

med lys i andre uden lys. Det blev der gjort op til første søndag i advent. Samtidig leverede 

Landsbygruppen også juletræet ved købmanden. Bitten og Preben havde i forbindelse med 

juletræs-tænding, udskænkning af kaffe, gløgg og småkager. Børnene fik en godtepose. I butikken 

var der mulighed for at børnene igen kunne hænge en julesok op på en line i butikken, hvor 

købmanden så fyldte nogle godter i. Dette blev gjort med tilskud fra Landsbygruppen.  

Til den kommende december vil vi forny os lidt. Der vil kun komme de juletræs trekanter op der er 

lys i. Så vil vi opsætte juletræer ved byporten i begge ender af byen, med lys i. Vi vil også lave en 

lille konkurrence, hvem kan lave den flotteste julepynt på ens matrikkel. 

Fastelavnsfest 

Den årlige fastelavnsfest blev igen i år afholdt i samarbejde med menighedsrådet og friskolen. Igen 

med en fin deltagelse, hvor vi havde en rigtig hyggelig eftermiddag med glade børn og forældre. 

Der blev serveret saftevand, sodavand, kaffe og fastelavnsboller. Der var ca 100 fremmødte. Alle 

børn var udklædte, men også mange forældre. 

Markedsdag.   

Den årlige markedsdag blev afholdt en fredag i fint vejr. Der var arrangeret aktiviteter, men der 

manglede besøgende, så de blev ikke alle afholdt. Lokalhistorisk arkiv var tilstede med en 

gættekonkurrence med historiske spørgsmål. Der var igen i år salgsboder og smagsprøver. Der var 

levende musik, som var med til at give en god stemning. Herfra skal lyde en stor tak til musikkerne, 

som næsten spillede gratis. I år prøvede vi med en kagekonkurrence, dette forløb rigtigt fint. 

Præmien for den bedste og flotteste kage var en flot præmie, nemlig  1 times gratis intim koncert, 

med No Excuse. Tak til alle dem der var med til at bage, og tak for præmien. I år prøvede vi også at 

lave noget om lørdagen.Der var Lp loppemarked, faktisk alt hvad der havde med musik at gøre, var 

i fokus denne dag. Dagen forløb fint, men der manglede besøgende. 

By og Ringriderfest 

Landsbygruppen er også en aktiv medspiller til byfesten, i samarbejde med de andre lokale 

foreninger. Vi stillede op med Dunk e dunas og lykkehjulet. Landsbygruppen er tovholder på by- 

festen, og arrangerer planlægningsmøderne. Jeg synes vi har et godt samarbejde med de 

medvirkende  foreninger. Tak for det. 



Musik i Bittens bank 

Der er blevet afholdt forskellige musikarrangementer i den gamle bank i årets løb. Den 9 marts 

spillede GAZværk Kim Larsen numre. Fuldt hus. 

Så prøvede vi at lave et musik arrangement i kirken den 30. marts. Dette i samarbejde med 

Menighedsrådet. Dette forløb fint med ca 50 fremmødte. 

Den 4 maj spillede  Southern Comfort country musik i. Fuldt hus. Det vil sige ca 60 personer, det 

var vi  rigtig tilfredse med. Alle aftener var der en rigtig god stemning. Tak for opbakningen. Tak til 

dem der bagte kager og lavede kaffe. 

 

Musik ved gadekæret. 

Søndag den 24 september havde vi arrangeret Musik ved gadekæret ved Ollundsbjerg. 3 lokale 

bands spillede hele eftermiddagen til glæde for de fremmødte. Der var ca 80 fremmødte. Vejret 

blev nogenlunde i løbet af dagen, dog ikke så optimalt som sidste år. Måske det var årsagen til det 

beskedne fremmøde. Der blev solgt kaffe, kager, sodavand, pølser og brød. Landsbygruppen 

arbejder på igen til næste år at arrangeret lignende musikevent. Gadekæret trænger til en 

oprensning, den er helt groet til, vi arbejder på sagen i samarbejde med kommunen, det er ikke 

nemt, da det er miljøfølsomt natur ????. 

Nye borgere til byen. 

Når nye borgere køber hus i byen og samtidigt flytter til Tandslet, modtager de velkomstpakken. 

Der bliver udleveret: Velkommen til Tandslet muleposen. I posen lægger vi ” Tandslet i ord og 

billeder og Tandslet guiden. Foreninger der ønsker dette, kan få deres materiale med i denne 

pose. 

Landsbyteltet 

Teltet som feks. bliver brugt til Byfesten, kan  udlejes til private, som kommer fra Tandslet sogn. 

Teltet kan deles i forskellige størrelser. Det er 6m bredt, og kan så sættes sammen i forskellige 

længder af 8m, 12m og 20m, at efter behov. 

Beplantning 

Kommunen har overtaget beplantningen i blomster krukkerne rundt omkring. Dette sparer os for 

en del penge, og vedligehold af dette. Der er også opsat nye større krukker. 

Tandslet  Tidende, Hjemmesiden, Facebook og Tandslet guide. 



Tandslet tidende udkommer 3 gange årligt. Februar, August og Oktober. Den oplyser om gode og 

nyttige informationer, datoer om hvad der foregår i byen. 

Alle nyttige informationer ryger også ud på hjemmesiden men også vores facebookside bliver 

flittigt brugt til at sprede nyheder. Denne side kan kun opdateres af os, hvorimod vores nye 

facebookside: ”Os i Tandslet” kan bruges af alle, der ønsker at noget skal deles ud. Det kunne være 

hvis nogen har haft en hund der er løbet væk, og man ønsker at efterlyse den. 

Tandslet guiden udkom første gang i 2012. Vi er nu i gang med at opdatere den. 

Fællesudvalg 

Landsbygruppen deltager i de fællesmøder som bliver afholdt, sammen med Lysabild, Kegnæs, 

Skovby og Mommark landsbylaug. Der arbejdes i øjeblikket meget på øget kystturisme, primært 

omkring Skovby og Kegnæs. Bedre vilkår for kitesurfere og en Kabelsurfbane ved Lillehav. Sydals er 

faktisk Sønderjyllands næststørste overnatningsområde. Vi kalder den, den lokale udviklingsplan. I 

Tandslet arbejder vi på øget trafiksikkerhed med 2 minus 1 veje.  

Bittens Bank 

Den gamle Sydbank bygning i Tandslet, har vi valgt at kalde Bittens Bank. Den er lige nu lejet af 

Købmanden. For at de kan bevare parkeringspladserne, er det næsten et must at de fortsat lejer 

den bygning. Vi har i samarbejde med købmanden valgt at bruge den, i stedet for at den står tom. 

Derfor er der blevet afholdt musikevents flere gange i løbet af året, og der er også lokale 

kunstnere som udstiller malerier. 

Byens udvikling 

Landsbygruppen ser meget positiv 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 Landsbyerne. I forbindelse med 

naturlegepladsen og sporet, har vi stadigvæk et godt samarbejde med kommunen og 

nyttejobberne. Det er unge i aktivering, de slår græsset rundt på ruten, både i skoven og langs 

levende hegn. Vi har også fået dem til at male hele naturlegepladsen. Vi har fået skænket penge  

fra Efterkonfirmationsfesten. For de penge er der indtil nu  købt 4 borde /bænkesæt, som bliver 

stillet op rundt i byen til foråret igen. 

Økonomi 

Landsbygruppen har en fornuftig økonomi. Der opkræves kontingent fra byens virksomheder og 

foreninger, ligesom vi får et lille tilskud fra kommunen. De afholdte fastelavn og  

musikarrangementer giver også et bidrag til kassen, samt udlejning af teltet. De penge vi tjener 

bliver igen brugt på byen. 



Bestyrelsen 

Ved generalforsamlingen sidste år var blev Erling Kock valgt ind, genvalg til Søren Elholm. 

 Øvrige i bestyrelsen er Preben Bonde, Svend Erik Carstensen og Asbjørn Kaad. I det forgangne år 

har bestyrelsen været konstitueret således: Formand Søren B. Elholm, næstformand Asbjørn Kaad 

(tovholder på byfesten, med i byggeudvalg i hallen) Kasserer Preben Bonde ( Tandslet Tidende, 

facebook, wep. Master, plakater ) Svend Erik Castensen ( teltudlejning og op og nedtagning af telt, 

fællesudvalg ) Erling Kock ( tovholder på Markedsdag, musikevents og fællesudvalg ) Der har 

gennem året været afholdt 6 møder. 

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

flittige og arbejdsomme, det skal i have stor tak for. Vi holder møderne på skift hjemme hos 

hinanden. For det første er det hyggeligt, for det andet har vi en god omgangstone i debatten. Det 

skal være sjovt og lærerigt at sidde i en bestyrelse, ellers får vi ingen til det i fremtiden. 

Tak for ordet.       Tandslet den 14-10-2017   Søren B. Elholm 

  

 

  


