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I år var æ formann inbøjen te å hol
æ båltal ve æ Sct Hans bål i Søgård,
den blev sefølle holt å synnejysk, æ
emne vå tradition, vo æ kom in å hva
fo en betydning en tradition har, set
her fra det synnejyske, vilken betyd-
ning æ sroch å æ kultue har i Synne-
jylland. Æ ha gavn å tænt o æ mel-
lemmer, hvem er I, hvo komme I
fra,hva ha fåt jer te å meld jæ in i æ
Synnejysk forening? Æ æ blevn kon-
taktet a ung menneske som vil høe
noe om hva Synnejysk forening stå
for, det er glæjle, det tye å te de it æ
liechmøje mæ æ sproch å æ kultue.

Goej sommer fra æ Formann
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Æ formanns jørn

VORT HUES Æ JO BRÆEND

Æ læree spue op fra sit høje katete:
”Woffe wa do et i skoel ægåe lille Pete?”
”Jamen hr. læree da gek vort hues jo da op i flamme
- få å sejet rent ue, det wa en warre jamme!”
”Ewe Kæj” soej æ læree; ”men det bræend da først met o æ 
ættemeje, do kund well haej kommen æ gåe månn som do pleje?”
”Æ fåe fåmeje!” soej æ dreng, ”Jammen da haej a da et ti
da bae vi jo old de ting ue som haej newe værdi!”

Vagn Rasmussen’s jørn
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Wonsda d. 9 september æ de sang-
auden å Trøjborg. Rune, Jakob, å
Jesper vil spell te li som sist åer, 
å så tejer de Bjarke me te å syng for,
det blyver rechte got. 

I æ pause ska vi ha let unnerholning,
det blyver med Braue Pipes, som æ
et lille udplok a Braue Brandværns-
orkester, et par blæsere å sækkepife 

Det æ dem fra Braue
de dauer
de spelle det do haue 

så ska vi sefølle ha de gooi synne-
jysk kaffeboe som vi kinne fra de

anne å, mæ oll slau hjembacht kach

Æ pris bliv den sam som sist åe, 
110 kr. Det æ mulicht o køf vores ny
optrykket sangboch, som vel bliv
brucht den auten.

Vel møt å Trøjborg; 
Trøjborgvej 21, Visby 
6261 Bredebro! 
Se å æ kort, hvo de foregæe. 

Tæmelling tæ Karin, tirsda tæ toesda
å telfon 20954350 elle mail
karin@synnejysk.dk 

Sangauden å Trøjborg! 
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Tirsdag d. 16/6 vå vi å besøch
å Cathrinesminde
Teglværksmuseum i Braue. 
Æ besøch startet mæ, at vi så
en film, som fåtål æ historie
om æ teglværk å æ hele kul-
tue om æ teglværke ve
Flensborg Fjord. De æ hel
utrole, så manne teglværke,
dæ ha væt hee. Bachætte
blæv vi vist rundt af et
mælæm af æ vænneforening,
å te sist fik vi kaffepunch å
fedtebrø. Desværre vå dæ

Besøch å Catrinesminde Teglværk
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temælt 53, men dæ kom kun 43, så
æ arransjemang gav unneskoj, men
vi, dæ vå dæ, haj æn richte goj
avten.
Cathrinesminde fungee som tegl-
værk fra 1732 te 1968. De blæv 
lukket, fådi den stoe ringovn ætte-
haen vå gammeldavs, di teglværke,
dæ stadig eksisteje, haj en såkaldt
tunnelovn, som ku brænd manne
fleje mursten. Ætte Cathrinesminde
lukket, støj de å fåfold, men de lyk-
kedes å restaurere æ bygninge ve 
hjalp a et beskæftigelsesprojekt i

1986-93, å den 19. aug. 1993 åfnet
de som Museum Sønderjyllands
afdeling få dansk teglværkshistorie 
å synnejysk industrihistorie, men de
blive å brucht te møj ant: egnsspil,
foredrag, udstillinge, julemarked
m.m. Dæ æ tebøj te æ skole om 
å oplæv ”en dag i leret”, vå æ eleve
præve å arbe som teglværksarbæe.
Æ ka gåt anbefael ål te å taj hen å
besøch Cathrinesminde.

Ann Posselt

Se mere om foreningen på www.synnejysk.dk
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En glant auden i æ Synnejyllandshal, Affenraa

Æ Synnejysk Forening laue en glant auden i æ Synnejyllandshal i Affenraa fo
mellemme o anne som hæ løst tæ o væ mæ.

Onsda den 27. oktobe 2009 æ klok 19.00.

Æ forening vil gjærn bye dæ tæ en festle auden. Dæ æ et undeholdende pro-
gram mæ fællessang, sjov historie å goj musik.

Æ Valdemarsk mæ Valdemar Rasmussen, Uffe Sten å Jens Jefsen ska vi høe i
føst afdeling. Hvis do ka’ li’ musik å hvis do ka’ li’ æ sproch, så ska’ do kø’f en
CD mæ knald i æ loch, såen lye jen a æ verslinje å Valdemar Rasmussens ny
cd ”NOK”.
Æ titel ska nu it få dæ tæ o tro, at den 70-årige trompetist fra æ marsk hæ fåt
nok a oe  å tone. Vi ka glæj vos tæ glaj sang og sang mæ humo. Dæ æ musi-
kalitet a høj kvalitet øve både musik og fremførelse, o man æ it i tvivl om, at
man æ sammen mæ goje musikæe. Dæ swinge, o dæ swinge å synnejysk, så
man sku tro, at den synnejysk dialekt æ skaft tæ dæ hæ.

I æ pause æ dæ kaffe elle te med pumle å striftåt.

Å så vil æ sangein Birgitte Friboe sammel mæ sin akkompagnetør syng naue
synnejysk sang. Birgitte Friboe æ fra Augustenborg. Hun boe æ dau i Århus
hvo hun unnevis i sang og gie koncerte. Fo naue å sin sang hun væ ”En søn-
dag på Als”. Dæ æ en koncert som hålles hvet å i æ park væ Augustenborg
slot. Vi ka glej vos tæ en utrole goj sangein.

Ind æ mel komme John Christensen o fortæl synnejysk historie.

Tæ o spel tæ æ fællessang og essen undehol vos hæ vi æ Havbrus. Havbrus
æ et folkemusikensemble dæ bestæ a  6 gæv synnejyder, dæ hæ ladt sæ
inspirer a irsk/skotsk musiktradition. De 6 medlemme æ: Thorkild Good violin å
sang, Niels Lynggaard guitar å sang, Jørn Jørgensen bas, Hans Chr. Kiil guitar,
bouzouki, mandolin å sang, Orla Olsen harmonika, mundharpe, fløjte å sang,
Jan Pekruhn banjo å sang. 

Æ auden koste 200 krone, å de æ nøvænne å mel sæ tæ. 

Tæmelding te’ Karin. Tlf.: 20 95 43 50 (kun mellem 19–21 fra tirsda te tosda) 
E-mail: karin@synnejysk.dk

I æ pause kan do køf Valdemarsk’s ny cd ”NOK” tæ en fonufte pris.

Vel mødt te en festle auden i æ Synnejyllandshal.
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Synnejysk Gudstjeneste

Tradisjonen tro, vel vi ægen arransjere synnejysk adventsgudstjenest. 

Det vel i år fin stej i Løgumkloster Kirke, den først synda i advent, altså
den 29 novembe. 

Et mee omfattende beskrivels af æ program vel kom i næste 
ugave af Æ Blaj.

Havbrus

Havbrus er et folkemusikensemble
bestående af 6 gæve sønderjyder,
som har ladet sig inspirere af
irsk/skotsk musiktradition. 

De 6 medlemmer er: 
Thorkild Good violin og sang, 
Niels Lynggaard guitar og sang, 
Jørn Jørgensen bas, 
Hans Chr. Kiil guitar, bouzouki, 
mandolin og sang, 
Orla Olsen harmonika, mundharpe,
fløjte og sang, 
Jan Pekruhn banjo og sang.

Valdemarsk

Valdemarsk er en trio bestående af
Uffe Steen, guitar, Jens Jefsen, bas
og Valdemar Rasmussen, der spiller
trompet og synger egne sange på
sønderjysk.
Valdemar Rasmussen startede sin
karriere med at spille trompet i spej-
derorkesteret i Tønder. Han gik over
til at spille jazz, og var professionel i
flere forskellige jazzorkestre fra 1953
til 1983, hvor han dannede Valde-
mars Trio, som udgav en række sal-
mer i egne fortolkninger. Valdemars
Trio er nu blevet til Valdemarsk, hvis
kendetegn er, at de optræder med
og udgiver egne kompositioner, som
fejrer grænselandet. Seneste udgi-
velse, Nok, udkom i oktober 2008.

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



Di fæk jikt i æ skulle og tyndt i æ liv,
ha Tinne oltins soj, ven hun så di
stajsens madamme vylde rundt o
den ny campingplads øve o Hannes
gammel kålrabimark. For noue år
sindt, da de fange an med o fiste
rundt og sov i telt me den ba ås o
den ba joe, haj hun manne gang rest
o æ hoed og soj tæ Jønne: De må
noet ve de bare sjov og leg o knoffel
rondt om nat o en kålrabimark. Te di
gi venøvet. Men tænk jer, vo tie o
skik kan foranne møje!

Tinne og Jønne ha fot både træk og
slip, Danfossstrygjern o fjernsyn, så
vo for skul di it væe mæ o de sist ny
mode. Natulevis sku di o campingtur.
De fik et par sæk læppet sammel te
et telt og di haj køjt en brucht tan-
dem med hækmotoe. E plitløjde o e
spritkoche låen de ve Per Hejne.
Dora Mæggelam haj strikket dem væ
en røj møts, o sin drov de te Slesvig
o e camping.

Det gik prima te di noe Døffel Bjerre. 
Dæe vil e hækmotoe it gøe sin bor-
repligt, og ven en tænke te Tinne
veje liså møj som Kløj Klamphusses
den jysk vallak, så ka e godt forstå e
motoe.

Nå, men di måt jo te o trin, og jo
minne e bjerre blev, jo mee røj i e hoj
ble Tinne. Te sidst smot de da jen for
Tinne, ve et uhæld natulevis, de gav

et sæt i Jønne, o e møts røg hel nee
i e øjn o ham. 

Æ troe de begynde o torne soj han,
mon it vi sku gøe klar te e nat? Men
da e klok kon vå elle om e formerre
tot Tinne no de va lich tille nok og no
vil hun først ha e bjerre øvestanden,
og da di noj op o e banke, vo hun it
kun røj i e hoj, men hel violet i e
gesigt, og de beslut da o æ e mell-
ma i e grav. 

Di fik dem et bet med ægh og jet
med kuje og et svat kaffe a e termo.
Det blev de hel godt tepas a, og
naue ædde starte di e motoe me
kurs mo Døffel Mejeri. Haj det væt
svar o trin sæ op a e banke, så vå
de uminskle anstrængen o kom op
te æ pølsfabrik. Den hæ gang vå
TInne it røj, it engang violet, men
asseballeblå i di stoe kjafe, o e hæk-
motoe vå som sævanle den de føst
gav op. E øjn trin heel ud a e glugge
o Jønne, o e vand drev neee a e
røch o ham. Da de kom til tops, vå
han så slatte i e knæe, te han måt
smie sæ i e kornmark. Og Tinne pust
og støn som e trold haj væt ædde
hin. Men fra Døffel Mejeri gik de glat
nee te Frydendal, o hæe svinge de til
venstre. Di vil øve med e færre ve
Egensund, for o få e ledt havluft i e
lunge. 

Plusle platse e bachhjul med et brag
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Tinne og Jønne på Campingtur



og Tinne røch o e hoj i e grav. Den
vå kun halv fuld a vand, men hun fik
da e frisue øjloj o en ornle mundfuld
plorre i e halsgaf. Nå, men Jønne
måt jo tæ o læpp, og de gik et par
stuend, før di kom virre.

Midt i Egensund by fik Jønne e baus
i e kæe, og di vælt halvejs ind i e
gescheft ved høgge Gundersen. 
Da di nå doch vå der, kjøt di en tut
bom te o forlyst sæ me o e færre. Di
glæe sej gevaldig te den sejltur, men
det gik hverken vær elle bær, end
Tinne blev søsyg og hun fik ingen
bom for hun støj ved e ræling e hele
vej eve o kast op. Da di kom eve vå
hun blech som et lich. Hun vil unne
ingen omstændeherer op o e tandem
igen. Jønne beslut så te di sku slå e
telt op i den nærmest mark for den
føst nat. 

Best som han lå o slav pløkke i, vå
det jen det pust ham i e nak og da
han væn sæ om, så han ind i e øjn o
den størst boll han nauesind haj set. 
Jønne den slatte karl fik kræfte som
en bjørn. Han hev e telt, e tandem,
potte, panne o gryer o olt e gepak, 
o rend tværs eve e mark me e boll i
hæll.

Da han mee død end levn kom eve e
stag i e lejgaf vor Tinne loj enå, foll
han om som en sæk katøfle o vå
væk i en hel stund.
Da di haj høe, te ved Rudbøl kun di
stå med det jen ben i e tysk og det
ant i e dansk, tov di retning edde e

grens ved Rudbøl. Di kom godt der-
hen, men desvær sket der så, det
forfætle, te lav Tinne sku prøv o stå
med e ben i vært land, skre hun i e
smarre og gik i spagat, med old sin
230 kilo. Dæe lå Tinne så me det jen
ben lant ind i Tyskland, og hin der
olti ha væt så dansk. Di to tollere og
Jønne hall og sle i hin te di vå lich ve
o få et hjertslav, men di kun it rok hin
a e stej. Te sidst måt de ha bøj edde
e kranvun, og da Tinne enle vå kom-
men o e højkant vå hun så øm i olle
granode te hun vil hjem. Jønne pla-
vet faktisk it så galt for o kom virre,
for han vå bløvn naue øm i e bach-
del. Nå, så ruller di hjemad igen,
men da vil Tinne it øve med e færre
så de drov edde Gråsten. Det vå ved
o bliv mørk, og lant øve dæ brødtid,
så di begyndt o kich dem om ædde
en campingplads. Men da di vå
kommen hel ind i Gråsten, vå det lidt
småt med grøn plette, og da Tinne
skul ha olle vinder godt ettekechen i
Gråsten, vå det mørkt, da di kom
igemmel e by.

Men da så Jønne en dejle grøn plet
te venstre for e vej. Halløj Tinne, hæ
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ska do se, æ troe de e en fin cam-
pingplads he eve. De fik olt alait og
såt e tandem ind mell e busk, og sjel
om det vå pechsort nat og di knap
ku se en haend for dem, fik di da e
telt staffelt op og kom te køjs. Di må
no ha væt godt træt a ol den juchlen
rundt o e skasee, for di sov te landt
op af e formorre. Jønne blev vachen
ve å høe stemme uren for e telt, og
da han stok e hoj ue, så han en lang
karl i skjortærme med 4 damer i sjik
blommer kjulle. Mens vo do lichne
kong Fidd o e frimærke, soj Jønne,
og så grin den lang og e damer
smiel, Det er kanske din grøn plet vi
ha forvillet vos in o. Det tot de vå
sjov, for no grin de to a e piche. No
vå Tinne bløvn vachen ve ol den
radau og hun fik sæ trømlet hen te e
gaf og keg ue. Nej det e da lichgodt

klotsig soj hun. Jønne tej æ møts af
ka do it te det er di 3 prinsesser fra e
billedblaj. Og de har far og moe me
ka e se. Godav, godav! Goddag og
velkommen til Gråsten Slotspark, soj
den lang. Gør Dem det nu lidt beha-
geligt, så skal jeg sende Konstantin
ned med lidt frokost til Dem. Og så
gik di virre. Det kan nok væe Jønne
blev gelinde. Tinne fik et muddes o e
kjaf og et dik o e liv, og Jønne der
essen olti e så petentle, såt sæ i en
dos marmelade og soj. Det er vel
nok en campingplads. Ro og frej og
gratis knauen. Hee troe æ vi blyve e
hele ferie og det ha di alle fortrøt!

Æ historie æ blevn fortål ve æ høst-
fest i Sønderjysk Forening i Køben-
havn o sendt tæ æ redaktøe af Inge
og Bent Bonde, Højer.
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LOFT ÆMELL Æ TÆE

Æ dreng gek en tue mæ sin bedsefae, 
Æ soel den skiend – å æ loft wa så klae.
Så da di kam te en bænk så satt di sej nee, 
Få å få æ væe, hwiel let å silosofee.
Bedstefae smut ue a sin træesk, han wild ha let loft æmell sin tæe
Æ dreng begyndt å skranne, han kund slet et la wæe.
”Wa æ så sjew?” Spue sinn hans bedstefae,
æ dreng han stønnet æmens han fåklae,
tesist kammet ”Moe seje!” soej han mæ et soe smiel,
”At næe føst do sætte æ træesk, fåe vi raej te en biel!”

Vagn Rasmussen’s jørn
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Onsda Sangauden å Trøjborg Unneholdning ve
9. septembe 2009 Unneholdning ve Braue Pipes
kl. 19.00 Braue Pipes Pris: 110 krone

Max 180 persone

Onsda En glant auden Unneholdning ve
27. oktobe 2009 i æ Synnejyllandshal Æ Valdemarsk,
kl. 19.00 Birgitte Friboe

å Havbrus
Pris: 200 krone

Synda Adventsgudstjenest
29. novembe 2009 Løgumkloster Kirk

Arrangemente:

Tæmælling:

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



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 oktobe 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


