
 

 

 

 

 

 

Årsberetning 2021. 

 
Her er et tilbageblik på et år der er gået i Tandslet sogn.  

Landsbygruppen har afholdt 4 bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling, 

grundet Corona er nogle af vores aktiviteter planlagt via mailkorrespondance. 

 

Julestemning 

Landsbygruppen besluttede at koncentrere juleudsmykningen omk. købmanden og 

Bittens Bank, der kom mange positive tilbagemeldinger, så det var vi glade for. Der 

var også en julemand i transformatorstationen.  

Landsbygruppen annoncerede via Facebook en julekonkurrence, hvor alle i sognet 

kunne deltage. For at deltage i konkurrencen, skulle man pynte op med smukke 

julelys derhjemme og herefter kunne man stemme på hinanden. Gevinsten var et 

gavekort på 500.- kr. til købmanden. 

Traditionen tro gav landsbygruppen et bidrag til slik, så de julesokker byens børn kan 

få op ved købmanden, kunne fyldes med godter. 

Pga. coronarestriktioner måtte vi tænke lidt kreativt, mht. besøg af julemanden. Da vi 

ikke måtte samles, valgte vi at sende julemanden rundt i byen på fornemste vis. Det 

bragte smilet frem hos både små og store. 

 

Vandrebanko 

Fra d. 12. - 28. marts afholdt vi vandrebanko. 15 gule skilte med tal blev fordelt i 

byen og det gjald om at finde dem alle sammen, notere tallene på en seddel og 

komme sedlen i postkassen ved Bittens Bank. I alt modtog vi 85 breve med tal og 

søde hilsner, det var vi rigtig glade for. Der blev trukket lod om 5 sponserede 

gevinster. 

 

Påskeløb 

Søndag d. 4. april kom påskeharen forbi i Tandslet. Børnefamilier kunne finde frem 

til reden med æg, ved at følge nogle fjer der markerede vejen. Desværre kom der ikke 

så mange. 

 

Affaldsindsamling 

D. 24. april afholdt vi affaldsindsamling, hvor vi samledes foran Bittens Bank og 

ruterne blev fordelt. Efter indsamlingen spiste vi pølser hos Cilles foderbræt. 

Sodavand og is blev sponsoreret af Min Købmand. 

 

 

 



Borgmesteren på besøg 

D. 2. juni havde vi besøg af borgmesteren. Han var på rundtur i de forskellige byer og 

ville også gerne besøge Tandslet. Først besøgte han Børnehaven, herefter Skolen, 

dernæst Landsbygruppen. Det blev til en drøftelse af forskellige emner, heriblandt et 

ønske fra vores side, om fortsættelse af økonomisk støtte til Bittens Bank. Opbakning 

til et arrangement som ”Tandslet rammer plet”, skæve fortove m.v. 

Alt i alt et besøg som vi oplevede, som meget positivt. 

 

Indvielse af bytorv 

I samarbejde med Tandslet ApS, Min Købmand, Cille´s Foderbræt og Amigos 

Pizzeria fik vi d. 18. september indviet vores nye flotte bytorv. Der var åbningstale 

ved Arkitekt Rasmus C. Hamann fra tegnestuen Stedse ApS, han fortalte os omkring 

de tanker der lå bag designet på bytorvet. Dagen bød også på musik fra ”Holballe 

Hillibillies” og ”Tandslet friskoles børnekor”. Der var billig Pizza hos Amigo. Cille´s 

foderbræt grillede pølser og solgte billige fadøl. Købmanden havde gode tilbud i 

butikken og delte sluschice, slikposer og is ud til alle børn. 

Det ene shelter, naturbænkene og bålsted var etableret. Mange var forbi for at 

beundre det. 

 

Hjertestarteren 

Hjertestarteren, der tidligere hang på muren hos ”Min Købmand”, er flyttet. 

Tandslet friskole har overtaget vedligeholdelse og abonnement på det. Hjertestarteren 

er monteret på muren ved indgangen ud mod Ertebjergvej på Tandslet friskole. 

 

Ansøgning af midler 

Igen har vi været heldige med fondsmidler.  

Der er søgt LAG midler i vedligeholdelsespuljen. Her har vi fået 20.000 kr. til 

vedligeholdelse/indkøb til naturlegepladsen. 

Vi har fået 10.000 kr. hos LINAK til beplantning af bytorvet. 

 

Aflysning af arrangementer 

På grund af corona har vi ikke helt kunne planlægge året, med de traditioner vi plejer 

at have. Arrangementer har været aflyst, pga. for få tilmeldte. 

Vi oplever dog en stigende interesse for at leje Bittens Bank til div. arrangementer. 

 

Samarbejde i de 5 landsbylaug 

I landsbylaugene har vi ikke haft mange møder pga. corona. Dog er det lykkedes at 

samles et par gange. Vi har meget fokus på trafiksikkerheden, da vi oplever mange af 

de samme problematikker i de små landsbysamfund. Der er nedsat et lille udvalg med 

rep. fra de 5 landsbylaug, da vi mener det er vigtigt at samarbejde omkring emnet og 

samlet gå til politikerne med problematikken.  

 

I forbindelse med at der skal optages 20 film om de landsbyer som findes i 

Sønderborg kommune, har alle Landsbylaug været samlet på Lysabild skole. Her fik 

de en orientering om hvordan filmproduktionen skulle foregå. Der er afsat et pænt 



beløb til at lave dronefilm. Landsbygruppen for Tandslet sogn, Lysabild Landsbyråd, 

Skovby Landsbylaug, Mommark Landsbylaug og Kegnæs Landsbyråd er blevet 

enige om at lave en film der hedder Sydals. 
 

Landsbybussen 

Med Mobilitetsforeningen som drivkraft og hjælp fra Sønderborg kommune er det 

lykkedes at få en ny periode med landsbybusser. De fleste danske biler kører det 

meste af tiden kun rundt med føreren. Det ville være bedre for både privatøkonomien, 

samfundsøkonomien og miljøet, hvis der sad flere i hver bil. Det er tankegangen bag 

forsøg med samkørsel, delebiler og landsbybusser. Det nye projekt med 

landsbybusser, som foreløbigt fungerer frem til august næste år, bygger videre på de 

erfaringer, der er høstet tidligere. Bæredygtighed, klima, mobilitet, kom hinanden ved 

og udvikling af landdistrikterne er nogle af nøgleordene for projektet. 

 

Nye tilflyttere 

Når der flytter nye borgere til byen, modtager de en velkomstpakke fra 

Landsbygruppen. I muleposen lægger vi bogen ”Tandslet i ord og billeder” og 

en ”Tandslet Guide”. Vi vil naturligvis gerne byde alle nye husejere velkommen, så 

hvis vi glemmer nogen så kontakt os endelig. 
 

Landsbygruppens PR 

Tandslet tidende udkommer 3 gange årligt. I februar, august og oktober. Det er 

nyttige informationer om, hvad der sker i Tandslet og omegn der formidles i bladet. 
 

På hjemmesiden tandslet.dk er der ligeledes nyttige informationer, hvor både lokale 

og kommunale nyheder formidles. Ses også på Facebook. 

Det er Preben der er Landsbygruppens PR mand. 
 

Økonomi 

Vores kasserer Preben Bonde gennemgår Landsbygruppens økonomi under punkt 3. 
 

 

Jeg vil slutte med at takke bestyrelsen, for alt det gode arbejde der er lagt i opgaverne. 

Det har været et år udfordret af Coronarestriktioner, så nogle af vores traditioner ikke 

kunne afholdes. Vi har prøvet at tænke kreativt. Nogle af de større projekter er ved at 

nå i mål. Det har været spændende. - 1000 tak for indsatsen. 
 

Tak for ordet. 


