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Landsbygruppen for Tandslet 

TANDSLET RAMMER PLET  
Lad os gøre det sammen 
 
Landsbygruppen har over en 

periode talt om, hvordan vi 

får sat Tandslet på landkortet 

som en landsby, der har et 

tilbud, man får lyst til at be-

søge. Et lidt større og mere 

langsigtede mål skal være at 

sætte fokus på Tandslet som 

et sted, hvor det både er rart 

at bo, og hvor nye måske 

kunne få lyst til at bosætte 

sig.  

 

En af måderne for at nå beg-

ge disse mål er at synliggøre 

de forskellige aktiviteter og 

tilbud fra byens mange for-

eninger,  samtidig med at vi 

blandt foreningerne skaber et 

stort fællesskab ved afvikling 

af arrangementer for alle al-

dersgrupper.  

 

På et møde i begyndelsen af 

marts måned i Bittens Bank 

mødtes Landsbygruppen med 

repræsentanter fra flere af 

byens foreninger. Et rigtig 

godt  møde med masser af 

gode ideer. Der var enighed 

om, at en vej hen mod mere 

synlighed for Tandslet kunne 

være afvikling af en stor fæl-

les aktivitet, hvor flest muli-

ge  af byens foreninger del-

tager.  

 

I Landsbygruppen forestiller 

vi os, at en sådan aktivitet i 

givet fald kan løbe af stabe-

len i weekenden efter pinse i 

2021, nemlig 28.-30. maj 

2021. 

Vi forestiller os, at aktiviteten 

skal gentages hvert år - og 

være genkendelig fra år til 

år. Weekenden skal indehol-

de masser af hyggelige tilbud 

til hele familien. Der skal væ-

re oplevelser, mad, musik og 

udskænkning mv. Og alt skal 

afvikles til fornuftige familie-

priser.  

 

Kun fantasien sætter græn-

ser for, hvad der kan puttes 

ind i sådan en aktivitets-

weekend:    

Voksen- og børnekræmmer-

marked, opvisning fra store 

og  



små springgymnaster, hop-

peborg, cykelløb, herre og/

eller damefrokost, fest med 

technomusik for de 15-18 

årige, åben koncert for hele 

byen, hvor egen madpakke 

kan medbringes, spil og kon-

kurrencer af forskellig art 

som f.eks. "Spiel ohne Gren-

zen" mod andre landsbylaug 

osv osv. 

 

Det store Tandslettelt kan 

sættes op med en grill, der 

tilbyder både helstegt patte-

gris og pølser,  og der skal 

være boder med salg af saft, 

sodavand og fadøl strategisk 

placeret i byen. Når der kø-

bes mad og drikke i løbet af 

weekenden, støtter man 

samtidig den lokale sport el-

ler det sociale arbejde.  

 

Som det fremgår, har vi i 

Landsbygruppen ikke taget 

stilling til, hvad en sådan 

Tandslet-aktivitet i givet fald 

skal kaldes - det kan vi sene-

re finde ud af i fællesskab.  

  

Men afviklingen af sådan en 

weekend kan kun ske, hvis 

flest mulige af byens forenin-

ger vil bruge kræfter, og rig-

tig mange frivillige vil bruge 

noget fritid på at organisere 

og afvikle løjerne.  
 

I Landsbygruppen håber vi, 

at du som Tandslet beboer 

vil medvirke til, at forslaget 

om en aktivitetsweekend dis-

kuteres i netop din forening. 

Hvis du ikke er medlem af en 

forening i Tandslet, giver li-

sten over byens foreninger 

dig måske lyst til at blive 

medlem.  
 

Og ikke mindst håber vi, at 

rigtig mange af byens for-

eninger har lyst til at bygge 

videre på ideen om en fælles 

aktivitet. Landsbygruppen vil 

kontakte de enkelte forenin-

ger for at tale om, hvad de 

evt. kan være interesseret i 

at deltage i, ligesom vi er 

sikre på, at der kan ligge nye 

ideer derude, som vi gerne 

vil høre mere om.  

 

Med venlig hilsen                         

                           



Landsbygruppen for Tandslet                    

Liste over foreninger og institutioner  
i  Tandslet 

 
ALS HF/Håndboldklub 

Andelsboligforeningen Tandsbusk 
Boligforeningen Søbo Afdeling 114, Tandslet 53A-59C 

By og Ringriderfesten 
Cykelteam Sydals Enfant Terrible MC 

Friskolens Venner 
Grundejerforeningen Tandsbusk 

Juniorklubben - *eldorado* 
Lokalhistorisk Arkiv 

Naturbørn evigglad - dagplejer 
Loppeudvalg 
Sydals Hallen 

Sydals Kegleklub 
Tandslet Friskole Bestyrelse 

Tandslet Kirke—Menighedsråd 
Tandslet Krolfklub 

Tandslet Naturbørnehave 
Tandslet Pensionistforening 

Tandslet Tennisklub 
TUI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skulle du have spørgsmål eller tilføjelse til foreningslisten,  
så kan du kontakte  

 
Hanne Hjortlund Hansen - 30230405 eller  

 Keld Abrahamsen - 51141950 


