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Moin te jer dæ løs Æ Blad, æ hedder
Henrik Madsen, å æ den ny forman i
æ Synnejysk Forening.
å hvafo no det? jo te de vil æ sæi at
æ æ væist op i Brede, gavn i skoel i
Bredebro, væt i læe ve Gerhardt
Dela som mekanikker å boed
i æ by te 1971, sien da hæ æ boed
uenfå de synnejyske grænser, Men
en vichte ting æ at æ æ stadivæk
SYNNEJYE i tanke å i æ SPROCH.
Æ væe så kjæv aet vinne æ høe o
folk fra synnejyllan som int ka snak
Synnejysk å som it kenne te
Synnejysk historie, de æ søejn.
Æ ve godt olt de mæ at æ tider
ændre sæ, å at æ uvikling it ka stop-
pes, men javn defor tøs æ at vi ska
pas o den arv vi hæ fåt fra de forrige
slægter.
Om mæ sjæl vel æ sæej te æ boe i
Tarm, ja do løest richte,æ æ 58 år, 
å min støest interesse æ Synnejysk

Kultur, biografier om menneske som
har kæmpet, bode nord å sy fo æ
græns.
Det vå va æ haj o hjart te en start.

Helsen Henrik Madsen
Formand for Æ Synnejysk Forening
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Æ formanns jørn

Tommeltot follt i æ vand.
Slikkepot hjålp ham opp.
Langemand bå’ ham hjem
Guldebrand lou ham i seng
Å lille Pete Spillemand lø’ef hjem å slarred. 

BØRNEREMSE O SØNNEJYSK
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To dau ette æ generalforsamling
fik Egon det hæe beld mæ en
helsen fra Erik

"Vi fik lille Line i går kl. 16.06.
Hun vejer 2660 gr. Alle har det
godt. De bedste hilsner Gitte og
Erik"

Det vel altså saj at Line blev føjt
å æ dau ette æ generalforsam-
ling o vi kan konstatee at Line æ
vores yngst melem! Erik Haase
æ æ forenings stifter o va
fomand indtæ 2008.

Yngst melem

EN FRÆK HISTORRE

En Nonne wa ue å sykkel en tue, så gaet et knald å æ luft fees ue.
Æ slang o æ bachjuel wa platset, å sått hun jo træk.
Å no ska I æssen høe næwe det æ fræk.
Hun trak æ sykkel hen te den lokale smej, den æ færre æ månn meje
høe hun ham sinn sej.
Men så spue æ Nonne naturlewies wa kostet å få en læppet? Hun wild
wie æ pries.
Tre krone soej æ smej, det wa jo et så dye, å hun kund jo da et tro at æ
smej han wild snye.
Men da hun hindt sin sykkel den næste daw - soej han tyve krone, så
han wa a den slaw.
Hun blew rø i sit hoej å kikket landt væk:
Jammen tøs I et å at den historre æ fræk??

Vagn Rasmussen’s jørn

Hvem ka mon præsentee det næste nye
melem?



Der deltog ca. 420 medlemmer i
generalforsamlingen. Formanden bød
velkommen og lykønskede Alfred
Pedersen, som for nylig er fyldt 80.
Derefter var der fællessang og der
blev serveret solæg.

Christian Rasmussen blev enstem-
migt valgt til dirigent. Han takkede
for valget og konstaterede, at gene-
ralforsamlingen var lovligt indvarslet
samt at der ikke var indkommet
nogen forslag.

Formanden aflagde beretning, og der
var ingen bemærkninger til beretnin-
gen.

Ved generalforsamlingen i 2008 blev

Egon valgt som suppleant, og da
den daværende formand Erik Haase
trak sig umiddelbart efter generalfor-
samlingen, kom Egon med i besty-
relsen og blev på det konstituerende
møde valgt til formand. Som supple-
ant er han på valg i år, og pga. syg-
dom ønskede han ikke genvalg. 

Ud over ”1000 oe” og historiebogen
med tilhørende CD har vi nu også
sangbogen til salg. 

”Calles” tilbud fra 2008 med 5000 kr.
til oprettelse af en ungdomsafdeling
har vi ikke magtet at efterkomme,
men det gælder endnu.

Redaktøren kom med opfordring til
alle medlemmer om at komme med
indlæg til Æ Blaj.

Et enkelt medlem har klaget over, at
priserne på arrangementerne er for
dyre, men med et kontingent på 100
kr./person kan vi ikke give de store
tilskud. Medlemmerne betaler
næsten kostprisen.

Vi vil gerne have opsat skilte med
teksten Sønderjylland ved ”indfalds-
vejene” til Sønderjylland. Hvis nogen
kan være behjælpelig med, hvor vi
skal henvende os, så henvend jer til
Ann.
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Generalforsamlingen på SI-Centret 
d. 17. februar 2009 kl. 18.30

Den afgående formands beretning.
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Alfred Pedersen med trio (Alfred var lige forinden fyldt 80).

Efter generalforsamlingen var der underholdning med Willys Kaffeklub
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Tak

Væ æ forenings general-
forsamling den. 17. febru-
ar 2009, holdt Egon
Adolphsen og Verner Beck
op.

Egon do nåj desværre kun
at væ forman for æ fore-
ning i et å. Vi i æ bestyrels
var glaj for dæ som for-
mand, do haj en goj må å
få æ bestyrelsesmøe
afvikle å, det va en
fonøjels at væ sammen
mæ dæ.

Kære Egon, en stoe Tak
for din indsats i æ fore-
ning, o ålt godt fremæver.

Dæ ska o lye
en Tak te
Verner Beck 
fo det arbe do
hæ gøe i æ for-
ening.

Fo æ bestyels.
Tage Lametsch



Jeg hedder Kjeld Andresen er 58 år
og har 3 børn og 5 børnebørn. jeg
bor alene i eget hus i Agerskov.
Jeg har et krævende arbejde som
servicechef inden for teknikfagerne
det vil sige El VVS Sprinkler Ven-
tilation og Brandsikring hvor jeg
kører over hele Jylland og Fyn.
Med hensyn til hobbyer kan jeg
nævne en helt masse men vil nøjes
med nogle få. Hus, er stor handyman
og have, jeg har også en autocam-
per så vi kører en del ud i naturen, er
også medlem af Agerskov Brænde-
vinslaug hvor vi laver kryddersnapse,
jeg går også en del op i at lave mad,
det er min veninde glad for, en af
mine store hobbyer er også jagt,
hvor man kan nyde naturen.
Med hensyn til foreningen så synes
jeg det er vigtig at man bibeholder
sin dialekt og tilhørsforhold. Jeg er
selv født i Emmerlev og min familie
holder meget ved vort sønderjyske
modersmål. Ved at være med i for-
eningen håber jeg at jeg kan være
med til at bevare noget af det søn-

derjyske. Jeg kan da fortælle noget
fra min hverdag, når mine kunder
ikke kan huske mit navn så spørger
de altid efter sønderjyden for så ved
alle hvem de skal have fat på.

Venlig hilsen.
Kjeld Andresen
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Præsentation af nyt 
bestyrelsesmedlem

Indlæg til Æ Blaj – gern å dialekt – sendes tæ æ redaktøe

Peder Luckmann, Synnegae 28 B, 6520 Tautlund

Tlf. 74 83 02 84    mail: luckmann@email.dk
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Æ Synnejysk Forening rejser til København
Forårets rejsetilbud er en én-dagestur til hovedstaden onsdag den 6. maj 2009. Vi
sender to busser af sted, den ene starter i Tønder (banegården) kl. 7.00 med
opsamling i Toftlund (rutebilstationen) kl. 7.30 og Vojens (banegården) kl. 8.00. Den
anden starter i Sønderborg (Kirketorvet) kl. 7.00 med opsamling i Aabenraa (rute-
bilstationen) kl. 7.30 og Rødekro (banegården) kl. 7.50. 
Ved ankomsten til København ca. kl. 11.30 bliver vi modtaget på Christiansborg af
et par sønderjyske folketingsmedlemmer som vil vise os rundt i folketinget. 
Kl. 13.00 vil der være frokost (ikke på Christiansborg) som er inkluderet i prisen,
drikkevarer er for egen regning.
For dem som ønsker det vil der være en guidet rundvisning på én time i Køben-
havns centrum, denne tur starter kl. 14.00 og såfremt der er tilslutning vil der også
være en tur kl. 15.15.
Men ellers er eftermiddagen til fri disposition for shopping, måske vil man se de
flotte vægtæpper på Christiansborg eller hvis vejret arter sig slentre en tur over
Kongens Nytorv til Nyhavn.
Busserne afgår kl. 17.00 (præcis) fra Christiansborg Slotsplads og vi ankommer
igen til det sønderjyske mellem kl. 20 og 21.
Prisen for denne oplevelse er 500 kr. pr. person inkl. frokost + kaffe og et rund-
stykke m/pålæg på udturen og 2 x1/2 sandwich på hjemturen. Øl og vand kan købes
i bussen for 10 kr.
Tilmelding efter princippet først til mølle med angivelse af hvor man vil samles op
til: Karin Kaasgaard tlf. 20 95 43 50 (kun fra kl.19-21, tirsdag – torsdag) eller e-mail:
karin@synnejysk.dk
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Rundvisning å Christiansminde Teglværk 
Den 16s juni ha vi planloi en tue tæ æ teglværk ved Cathrinesminde. 

Vi møes æ klok 7 om æ auten, o vi vel få en rundvisning, samt afslutte mæ
fedtema og kaffe. 

Det hele fås fo kun 70 krone. 

Vi møes å æ adresse:

Cathrinesminde Teglværk 
Illerstrandvej 7
6310 Broager

Tæmelling tæ Karin senest den 4. juni! (Max 90 persone!)

Cathrinesminde Teglværk er Museum Sønderjyllands afdeling for dansk teglværks-
historie og sønderjysk industrihistorie. Det ligger på et 7 hektar stort område, natur-
skønt ned til Flensborg Fjord. Landskabet er præget af lergrave, æltemøller og ud-
skibningssteder fra århundreders teglværksdrift. 

Cathrinesminde Teglværk blev i 2007 af Kulturarvsstyrelsen udnævnt til ét af 25 nati-
onale industriminder.

Teglværket var i funktion fra 1732 til 1968. De første 148 år var det et bondeteglværk
og siden 1837 i familien Hollensens eje. Da sønnerne Mathias og Andreas Hollensen
skulle overtage efter deres far i 1880, blev teglværket udskilt fra gården med
Andreas Hollensen som ejer. Han gav teglværket navnet Cathrinesminde efter sin
mor. Han fik i 1892 tilladelse til at opføre den store ringovn, som blev teglværkets
hjørnesten frem til lukningen i 1968. På det tidspunkt var ringovnen utidssvarende,
erstattet af såkaldte tunnelovne i de overlevende teglværker. En vigtig industriel
epoke var slut.



Bager Lorents å mæ hae wæen et
smut o Grønland – ja, bae 5 daw.
Men vi wa bårde o æ Indlandsis, så
moskusoksee å rensdyr å køe i
hundslæe. Men no komme det sjæw,
få o synde ættemeje waet ingen pro-
gram, men så fik vi øej o næwe
reklame få å kom te privat kaffemik.
Desværre waet æ daw ætte, plusle
så kam Magdalene fobi, hun wa elev
o æ Ætteskoel i Kangerlussuaq å
hun bøj woss nee å se æ skoel.

Å ham dæe tæw æmoe woss snak-
ket synnejysk, så da a haej kikket lidt

o hans fjæs soej a:"Æ do et Tim fra
Nordals?" I wee ham dæe spield Per
Kressen tæw te Staj ue o Agerskæw
kro å åsse nee i Alsion sammel mæ
Per Nielsen. Jammen ham å Mag-
dalen å di ande sang en grønlandsk
sang te ære få min video, å så få-
toeld han de 43 eleve at 4.000 km æ
ingen fåhindring få å møe ægt syn-
nejyer.

Vagn a Fjelstrup
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Synnejyer træffe en old stæj!

Magdalene, der invitee Vagn og Lorents
med tæ æ etteskoel.

Min bog ”Le’e do ælle grære do?”
kan købes hos mig og hos boghandlerne og på Museerne 
i Haderslev og Aabenraa. Prisen er 175 kr.

Med venlig hilsen Hanne Løfqvist
Kongevej 93, 6100 Haderslev. Tlf. 74 52 55 82

Tim Hansen, dæ haj orlov fra Nordborg
Slots Etteskoel å va lære å æ etteskoel å
Grønland.
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Onsda Christiansborg tur som annoncee in i æ blaj,

6 maj 2009 tæmelling tæ Karin

kl. 7.00 De 500 kr. betales i æ bus

Max 100 persone!

Tirsda Rundvisning å Tæmelling tæ Karin

16. juni Christiansminde Teglværk senest den fjere juni

kl. 19.00 væ Braue Max 90 persone!

Arrangementer:

Tæmælling:

E-mail: karin@synnejysk.dk elle tlf. 20 95 43 50 tiesda - toesda 19-21

Kommende arrangementer:

September: Sangaften på Trøjborg.

Oktober: Sønderjysk underholdning i Sønderjyllandshallen.

1. søndag i advent: Gudstjeneste.



Æ Synnejysk Forening
www.synnejysk.dk

Ny indmeldelse sendes tæ Æ Synnejysk Forening, 
att.: Karin Kaasgaard, Ribevej 38, 6500 Vojens, 
tlf. 20 95 43 50 (kun fra kl. 19-21 tiesda tæ toesda)
E-mail: karin@synnejysk.dk

Kontingente for 2009:
100 kr. som privatperson. 150 kr. pr. husstand

(par m.m.)
60 kr. hvis man æ unne 20 åe. 150 kr. pr. husstand

i æ ueland.
500 kr. for firmaer (inkl. annonce på æ jemmesie)

Æ beløb ka indbetales å kontonummer 
7910 -1139677. 

Næste uegau af Æ Blaj komme i august 2009

KLO
Torvegade 1 · 6600 Vejen

Tlf. 75 36 31 78

“Æ Blaj” blive inløjst å CD af

Afsender:
Æ Synnejysk Forening
Att.: Karin Kaasgaard
Ribevej 38
6500 Vojens

Forman: 
Henrik Madsen
Elmevej 44
6880 Tarm
40 15 41 50
mail: madsen_57@hotmail.com

Næstforman: 
Tage Lametsch, Ulkebøl, tlf. 74 42 75 64

Bochholder:
Karin Kaasgaard, tlf. 20 95 43 50 
(kun fra kl. 19-21 tiesda tæ toesda)

Bestyrels: 
Ann Posselt, Røjekro, tlf. 74 66 92 20
Kjeld Andresen, Acheskau, tlf. 74 83 34 00
Frode Sørensen, Dyffel, tlf. 74 48 64 28
Ingrid Petersen, Gram, tlf. 74 82 18 55
Peder Luckmann, Tautlund, tlf. 74 83 02 84


