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ny Hjemmesie
Manne ha stusset øve at de it ha fot en 
opkrævning fra PBS. Som jeg skrev i 
sidste nummer af Æ Blaj, så har vi op-
sagt denne form for opkrævning. Den 
var dyr og bøvlet at håndtere. Alterna-
tivet er blevet vores nye hjemmeside, 
hvor man nu registrerer sig, melder sig 
til arrangementer og betaler for disse 
i samme ombæring. Hjemmesiden er 
ligesom den gamle, men har desuden 
link til vores Facebook gruppe. På den 
måde håber vi at vi kan skaffe endnu 
flere medlemmer til vores forening. 
Når man registrerer sig, skal man både 
føje e-mail og mobilnummer på. Så 
har vi mulighed for at sende fælles 
mails ud, eller SMS, eller til de tilmeld-
te til diverse arrangementer. Reminde-
re osv.  

Som redaktør af Æ Blaj, kan man 
hurtigt trække en opdateret liste over 
medlemmer, inden Æ Blaj sendes ud. 
Hvis der på bagsiden af dette nummer 
af Æ Blaj, står ”Medlem 2017” under dit 

navn, er det fordi vi har registreret din 
betaling allerede. Har du ikke betalt 
endnu for 2017 er det med hurtigst 
muligt at registrere sig på vores nye 
hjemmeside, og betaling sker med 
Dankort. Taksterne for medlemskab 
fremgår også af bagsiden af Æ Blaj. 
Log in foregår ved den gule pil, med 
mail-adresse, og hav et password klar, 
som er efter eget ønske. Når du har 
valgt dit medlemskab, skal du til slut 
betale med dit Dankort. Du er herefter 
tilmeldt som medlem, og til næste år 
vil du få en SMS få dage før vi automa-
tisk trækker for det kommende år, med 
betaling den 1. februar. 
Hjemmesiden indeholder billedarkiv, 
opskrifter, de gamle numre af Æ Blaj, 
liste over sponsorer, en webbutik med 
vores bøger, næste arrangementer 
med omtaler af disse, kontaktperso-
ner, vedtægter for foreningen osv. Kig 
bare grundigt efter!  

Æ Kasserer / redaktøe Peder Luckmann
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Peer’s Awten 2017
Ses vi tirsda den 21. februar 
å Emmerlev Klev æ kl. 19.00?

Igen i åe, invitee vi sammel mæ Højer 
Lokalhistorisk Forening og Æ Grænse-
forening tæ Peer’s awten o Emmerlev 
Klev æ klok 19 å bachette tæ kaffe och 
jen Farisær å Hohenwarte. Båltal’ væ 
leder, naturvejleder og agronom å æ 
Vadehavscenter i Vester Vedsted, Klaus 
Melbye, der ås vil fo’tæel væ det efter-
følgende kaf’boe å Hohenwarte.

Vi ska’ mæ bål makee, at æ vinte æ 
forbi og æ forår æ å vej. Oprinle en 
hedensk skik, som å oldnordisk hee 
”Garild” (en ild som sku afslut æ vinte 
- et u’tryk som vi stadi’ bru’er i dau ”så 

gar” - i betydning definitiv).
Å frisisk hedde det ”Birkebrennen” og 
hentyer tæ, at no ska’ æ søfolk å lang-
fart tæ æ ishau o  valfangst, en fareful 
fær, der nok ka’ gi’ folk trang tæ en fest 
som afske’.

Bare mød’ op - ingen tæ’mælling.

Æ Synnejysk Forening
Indkalder til ordinær generalforsamling 

onsdag d. 1. marts 2017 kl. 18.30 på Agerskov Kro.

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskabsaflæggelse
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse 
6. Valg af bestyrelsessuppleant
7. Valg af Revisor eller revisorfirma
8. Valg af revisorsuppleant
9. Eventuelt
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Bodil Jørgensen å Alsion
Vi hai  ”En ettemerre i selskab mæ  
Bodil Jørgensen” å Alsion i Synneborre 
den 21.11.16. Det va rechte got. Ca. 
300 hai køjt billet te e arrangement.
Vi fek bevis å, hvo døchte en skuespel-
le Bodil Jørgensen e. It oljen det, hon 
hæ å et rechte stoet hjart. Hon tænke 
å manne anne end sæ sjel. Både å en 
sjov måe o en hensynsful måe. Hon 
forstæe å få oll te å høe ette.
Hon kom in å e scene som en hvie 
klovn elle va hon en engel? Den røj 
næes va mæ o den hvie kjuel bredt 
hon ue som vinger me eld i. E engel 
skull’ symbolisere, te hun va ”skruet 
sammel”.
Hon sang Lulu Ziegler sange, fra ”Den 
sidste turist i Europa”, akkompagneret 
a pianist Bjarne Sahl.
Bodil e fra Vejen, hvo hinnes far va 
skoel lærer, han ga hind en roll’ i en 
skoel komedije, hvo hon skull væe en 

sten. Hon sku it tro, te hon va nove!
Hon blew handicaphjælper fo en pich, 
de var me i en teatergrupp’ for han-
dicappede. Di koldt sæ: ”Cirkus Fanta-
spastik”. Bodil spellet en spasser, men 
plusle viist hon, te hon itt fejlet nowe, 
å så vill folk ha æ pæeng tebach….!
Som 25 årig kom hon i læe som 
skuespeller i Aarhus. De’e læe hon, å 
komm’ te e tid, o snakk’ højt å tydle.
Hon nævnt manne a di stykke hon hæ 
væt mæ i, både å teater, revy, film o 
fjernsyn. Både tragedier o komedier. 
Hon hæ spellet død manne gange.
”Rytteriet” blywe hon minne om e 
hele ti, a folk å e gae, di vel gern ha 
hind te å gi en smachspreu å de ”syn-
nejysk” hon snakke de’e. Hon kolle et 
sjel  ”kaudervælsk synnejysk” de betye 
gebrokkent elle et ufor’ståle sproch. 
De e mæ te å bych broer emell folk, ve 
å snak dialecht.
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Æ Film ”Hvidstengruppen”, hæ betye 
rechte moje fo hind. Især fordi hon 
skull spell en person de leve’, Gudrun 
Fiil. Hon fek lou te å løs breve o hon er 
stadich venne med e familie. Hon hæ 
fåt en ring de hæt væt Gudruns, den 
passer hon got å.
I TV serie ”Badehotellet” fortæl hon, 
om ållt de fiin tøj di skull’ ha å, de va itt 
kuns kjuel og forklæ, de va e hele vej, 
strømpe me søem e bach å en fiin silke 
ynnekjuel.
De næste hon ska i gang me, e en film 
sammel me Erik Clausen, de handle 
om en man de e død, o så komme han 
tebach for å høe o se hvo’dan di pårø-
rende di reagér!
Å måske blywe ”Badehotellet” ve så 
læeng te ”Molly” hon blywe dement?
”Det slører stadig”, hvor hun vrøvle 
snakker me en indvandrer, tøs hon sjel 
e så fantastisk.
Hon vil gerne me te å bekæmpe de 
onde, ved å fremme de goi. De er ens 
egen skøbelighed. De fant hon ue a 

ved e ulykkø’ å Manø, optachelse te en 
”Far til fire film”.
Hon fortoeld om di daue, hvo hon lå 
i koma, di manne daue hvo hon va 
i morfin døs. Da hai hon set sin fae 
komm’ å pass’ å hind, som om hon var 
en orchidee de skull ha vand o passes.
Hinnes lille pich Rigmor, der kom 
hve dau i 3 timer, sat ve e seng, hon 
hai tegninger me te e opslaustauel å 
intensiv avdeling.
Hon fandt ro og trøst i e mørk’, o e 
mening me e liv, det va Gud me te. ”Vi 
er menneskelige o de ska vi gøre os 
umage med at være!”
Den siest sang va: ”Hvert et skridt du 
træder”.
Æ Synnejysk Forening” foræe Bodil 
Jørgensen o Bjarne Sahl hver et eksem-
plar a ”Min føøst tusin’ oe å synnejysk” 
o et åes mellemskab a e forening, som 
tak fo en dejle ettemerre i des selskab.

Referent Asta Flyvholm Kjær
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Gudstjænst i notmark Kirk’ 
den 04.12.16

I åe va’ vi tæ adventsgudstjænst i 
Notmark Kirk’ å æ sogn’præest Malene 
Freksen hollt en smuk gudstjænst å 
synnejysk for en fyl’t kirk. Æ hel’ guds-
tjænst blew uptauen a Synneborre 
lokal Tv å du ka’ se naue a det å vosses 
hjem’sie: www.synnejysk.dk

En kommende konfirmand tæn’e æ 
talle/sterinlys i æ adventskrans og Æ 
damekor indledt’ så smukt mæ å syng’ 
naue om, at det er ve’ å gi, at vi osse får 
naue.

Et barn æ født i Betlehem blev osse en 
annen oplev’lse end det normalt er. Vi 
sang den nemle å notmarsk.....dvs. et 
vers sang vi åll, så sang åll i højre si’e 
et vers, så åll i venstre si’e et vers, så åll 

piche, så åll kvinner, så æ mæn’ og vi 
slutted’ åll a mæ å syng det siest vers 
sammen.

Æ sogn’præest Malene Freksen fortåål 
fra æ prædik’stol om en venind’ som 
vill’ kontroller ålt i æ jul. Ålt skul’ vær’ 
perfekt. Meeen...æ hund brækket sæ å 
det hvi’e ull’tæp’ å æ mand var maule. 
Det føltes som dommedau. 
Malene såej ”Laej det perfekt’ bliw å æ 
glansbeld å laej det ikk’ snich sæ inn i 
æ højti’e eller i æ dawledaw”

Etter æ adventsgudstjænst va ca 100 
personer tæ  æfelskiver å gløgg å 
Notmarkhus. 

Lisbeth Oxholm Andersen, Tynne

”Det hæe passe’e for læng, læng sien,
 i æ bifel kan do løjs

om won Marias bette knejt
mæ en sølle kreekryf måt nøjs.

Kom å høe æ engel sønng,
 å se æ stjern som lyss

Fordi det hæen for læng, læng sien
 vi alle me’e skal gyes”. 

Sådn løe føest vers a Mary boychild å 
synnejysk.
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Æ Sproch Æ Synnejysk!
Synnejysk æ et mój brucht sproch i 
hvert fald hæ i Synnejylland! De æ 
godt nok manne det tós at synnejysk æ 
naue æ bynne di snakke, men de æ jo 
naue gas, for de æ jo it ålle synnejyer 
de boe å æ land. Man ka nok it sie at de 
æ et kóhn sproch, men de æ da speciel.
Æ æ så jen af dem dæ boe i Synnejyl-
land å for mæ æ de mój naturle å snak 
synnejysk. Mæ å min famille har åltins 
gó’ert. Men de æ jo lidt a et problem 
nå man så kumme i skoel, for så æ man 
jo nój tæ å snak rigsdansk, ejsen æ de 
jo ingen som ka fat hva de æ man sie! 
Så for mæ æ de da lidt a en befriels 
nå æ så kumme jem å ka snak som de 
passe mæ. Men e hall a min famille, 
fætter, kusiner, moster, onkle, tanter, 
bedstforælle, osv. snakke næmle å 
synnejysk, så de æ jo bare dejle! Ne’e 
å min gammol skoel i Kloste snakket vi 
ålle synnejysk, men it æ læer for de må 
di jo it for æ regering!
Dengång æ vå en lille pich hålt vi møj 
jul ne’e ve min bedstemoue å bedstefa 
i Kloste. Vi vå så æ hele famille samlet 
dæ ne’e. Bedstemoue haej åltins bacht 
en masse goej julekache som mus-
sernór, fedtkache, båje bruen og vie, 
fedtebrój, knepkache, ruttebile, goj 
raj å vanillekranse mæ et gaf i e midt. 
Bedstefa såej åltins te vos at vi skul 
haus å spies uenom e gaf, for ejsen fik 
vi et gaf i e lyv! Om autnern fik vi gås-
steg mæ rójkål o gammedaws viekål, 
katófle mæ tyk bruen saus. Å så kåm 
æ julemand å vi glejet vos åltins, for vi 

I en pos’ fuld af sang’ o manne forskelle 
skrywelse, som Æ Synnejysk Forening 
hai ståend’, fandt æ et breu o en stil. 
E stil va hånskrewn, æ hæ skrewn de 
hejle oe ret ae, så de ku komm i Æ Blaj. 

Asta Flyvholm Kjær

Nr. Sejerslev d 21-11-02
Til æ synnejysk forening.

Min 17 årige niece Ditte har for et par 
uger siden skrevet stil i skolen. (HF i 
Haderslev) Temaet var dialekter og 
hun skrev så vedlagte stil som jeg 
synes bare er ”rægte dejle”. 
Jeg har lavet en kopi til jer. Når man 
læser den, er der da lidt håb for fremti-
den hvad angår æ synnejysk sproch.

Jeg kunne godt tænke mig at blive 
medlem af jeres forening hvordan 
bliver jeg det?

Venlig hilsen fra 
Agnes Siewertsen, Højer.

Stilens forfatter er Ditte Plith Andersen, 
Haderslev. 
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ku jo it væje at de bae vå jen a vosses 
onkle de bae vå klæt ue. Men i hvert 
fald hålt vi altins juel i æ dørns, de vå 
jo æ samlingsstaj. Vi fik å mój bom å 
sjokolade selvom de it æ å se å vos!! 
Tæ nyå æ vi å samlet æ hele flok, vo vi 
så få långkål (De gróen dæ, de laute 
mærchle), flæsk, kålpólse, bruen å stejt 
katófle, å så æ de åltins snaps å æ boe, 
for at man it ska få undt i æ lyv a æ kål. 
Jo, de æ skam mój gemytle! Såen har 
de åltins wet en richte tradition.
Å bedstefa æ sjev, for han gæ bar it 
nauen staje uen sit fechcuch de har vi 
åltins tót vå lidt wundle, men han ka 
jo it godt undvæe et i fald han blywe 
snotte. Di ha å en tumpe kat, den æ 
goej te å fang mós å naun gång slæfe 
den en mus mæ in i æ kóchen, å så 
blywe bedstemoue tumpe i æ hoej 
å jaue en ue. Æ gruen tæ at mine 
bedsteforælle æ så mój nævn, æ at di 
som soej boe i Synnejylland, å æ har 
læ manne a di synnejyske traditione a 
dem, å me hensyn tæ å lau ma ælle i 
hvertfald å bach. Min moue æ sefólle 
opvejst wæ bedstefa å bedstemoue, 
så hon ha å åltins snakket synnejysk 
sjalom hon da nok ka snak naue de 
lichne risdansk, hvis hon vil. Min fa han 
snakke æ lidt mee gebrokken, få han 
æ it føjt hæ i Synnejylland.
Æ sproch i daw æ nau væe naue! Æ ha 
snakket synnejysk åltins å æ vil blyw 
we mæet. Man snakket om at jen af æ 
læer å en synnejysk skoel it måt snak 
synnejysk i æ skoel/unnevisning, få så 
fæ æ bóen jo bar probleme nå di så ska 
tæ å læe å stau, men æ har da it haej 
probleme mæet eno, men mien læer 
har helle it unnevist mæ å synne-
jysk, men de kun da egenló haej væt 

sjev!! Æ tós de æ mój glant me ålle di 
dialechte, for de æ en mój personlich 
å dansk ting som man bór holl ve lich. 
Men de æ nau skie, at de os æ manne 
de it tós om æ dialechte, for di ska no 
blyw hæ da!
I æ fremti troe æ, at ålle dialechte vil 
forsvin ælle at man simpelhen forbye 
å snak et i Danmark fåde, man måske 
ska væe mee intenational. Heldivis 
snakke manne a mien venne å synne-
jysk, så æ kumme tæ å holl et væ lich 
å de æ æ glaj for! Æ vil da å hell sikke 
læe mien bøen et, hvis æ da fæ naun, 
å hvis man stadig snakke sammen å de 
tidspunkt låndt ue i æ fremti.
Tæ sist wil æ gjern si tak tæ bedstefa å 
bedstemoue, fåde æ har haj så manne 
glant juelautne å nyåsautne væ dem. 
Æ kumme igen i åe tæ nyåsauten. Tak 
te min fætter å kusiner for de di æ mæ 
tæ å føer æ sproch wier. Tak tæ min 
moster, onkle å tanter fåde di har lær 
ders bóen å snak synnejysk – særle mo-
ste Mama – ja…hon hee entle Ajnes – 
de stawes Agnes, men de wå så swa å 
si moste Ajnes få min stoebroe da han 
wå lille, å da hon æ gywt mæ en tyske 
å den gang boej æwe å den and sie a 
æ græns, soej hinds bóen mama i stej 
for moue, å så kålt min stoebroe hin 
altså moste mama, å de æ hon blewn 
kålt lich sin. Æ wil os si tak tæ min 
moue fåde hon ha rettet ål æ stawfejl i 
den hæ stil, så de behæwe do it å bewl 
mæ!
Kommentar fra e lærer:
Jamen, de vå da helle it naue å sæt en 
finger å! For de vå en galt goj opsats do 
ha fån skrewn neje.
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Æ Ætteråer i æ ambassade
Det æ it de hel stoe det æ sket å æ djæ-
velø. Vi ha fån ryttet op i æ mellemslist, 
da de va få manne det køe å frijul. Men 
det kumme stadigvæk ny ambassadøer 
te å vi æ nu up å 174 personer. I åer ha 
vi fån øver 30 nye ambassadøer. Det 
syns vi æ flot.

Men de fåe å naue få æ kontingent. I 
september kom Bent Jensen fra Linaks å 
fåtåel um vodan det va å driv virksom-
hee å Als. Det ha han nå gøe richte gåt 
så det va dejle å høe.

Chresten Speggers va o besøch i oktobe 
vå han fotåel om Martin A Hansen. 
Osse han æ jo fra Als. De gøe han o en 
humoristisk måe, så vi fik ål sammen et 
gåt grin.

Vi sluttet æ sæson a mæ æ grønlang-
kålsspisen i novembe. Det va mælt 
95 persone te å vi fik plas te dem ål. 
Marianne Rom kom ægæn i skikkels a 
Tinne fra Tynne å det gåe jo festle te, nå 
hun æ å æ seen.

Ætte æ spisen sku vi høe de siest ny jule-
sang fra Kalle Pet`sen fra Dynt. Utrole at 
han ka blyw ve. Vi lå flae a grin i en hel 
tiem å vi sku jo slut a mæ ”Vi æ synne-
jye” som æ en oversættels a We are 
the champions å vi gøet lissegåt som 
Freddy Mercury. Gorm roft som sævanle 
up te æ banko å manne fek naun flot 
gevinste mæ jem. En glant daw va slut 
og vi ønsket hinanden en goj jul.

Arne Fogt 
Ambassadegeneralsekretæe
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Mark å Christoffe te Generalfor-
samling å acheskau Kro 01.03.17
Om Mark å Christoffe  - præsentasjon fra des ejn hjemmesie:  
www.markogchristoffer

”De mødt hinanden nej å æ statskole i 
Synnebor i 1998, å begyndt å spill nej 
å Misses Kro, hvor de nok ku få en kop 
øl eller en snaps, ven du ku spil nau me 
Kim Larsen ælle John Mogensen. Det 
var en goj måe å få æ lidt ynne æ vest, 
ind man sku langs i æ by mæ de anne 
kammerate.
Så blev de essen richte fint, hvor Mark 
flyttet til London å gik å Sangskol å 
Christoffe tau å Synge og danseskol i 
Frederitz.
Den dau i daw spille di æve æ hel 
land, å en gang i melle endda ævve æ 
græns.”

Duoen Mark & Christoffer er blevet 
kaldt ”Det bedste der er kommet ud 
af Sønderjylland siden spegepølsen”. 
De to gutter begyndte at spille sam-
men i gymnasietiden i Sønderborg og 
udviklede
efterfølgende deres musikalske hånd-
værk: Mark Dixon på The Academy of 
Contemporary Music I London, hvor 
han blev kåret som ”Most outstanding 
vocalist of the year”. Christoffer Broder-
sen uddannede sig ved Det Danske Mu-
sicalakademi i Fredericia med topka-
rakter i sin afsluttende sangeksamen.
Begge sangere har siden levet profes-

sionelt af deres passion for sang og 
musik, og de er vant til at stå på de sto-
re scener rundt om i landet: Mark som 
frontman i det populære showorkester 
Superband, Christoffer som sanger i 
vokalgruppen Basix og hovedrollein-
dehaver i musicals som Les Miserables, 
Miss Saigon og Chess.
Men når de to gamle spillekammerater 
sætter sig ved siden af hinanden med 
hver deres guitar og begynder at spille, 
sker der noget næsten magisk: Tiden 
bliver skruet tilbage. Sangene rører 
ved en. Og den særlige kemi de to gut-
ter imellem, de venskabelige drillerier 
og den lunefulde humor og afslappet-
hed smitter og omfavner publikum, og 
mellem sangene slår de to knejte over 
i klingende sønderjysk.
Gennem årene har Mark & Christoffer 
fundet og finpudset deres egen stil 
og sound, inspireret af kunstnere som 
Simon & Garfunkel, James Taylor, John 
Denver, The Beatles m.fl. Ved jule-
koncerter vil man opleve fortryllende 
fortolkninger af mange forskellige 
juleklassikere.

Følg dem å:
www.facebook.com/markogchristoffer
(billed af dem å æ forsie)
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Peer’s Awten 2017
Vi ses tirsda den 21. februar å Emmerlev Klev
Igen i åe, Peer’s awten o Emmerlev Klev æ klok 19.00 
å bachette tæ kaffe och jen Farisær å Hohenwarte. 
Båltal’ væ leder, naturvejleder og agronom å æ 
Vadehavscenter i Vester Vedsted, Klaus Melbye. 
Bare mød’ op - ingen tæ’mælling.

Mark å Christoffe te Generalforsamling  
å Acheskau Kro 01.03.17 kl. 18.30.
Om Mark å Christoffe - præsentasjon fra des ejn  
hjemmesie: www.markogchristoffer
Følg dem å: www.facebook.com/markogchristoffer
Solæg, Guel ært, en snaps o kaffe, 150 Kr.
Tæmælling tæ Asta senest 22.2. å telfon elle 
SMS 52 24 16 17

Arrangsjemenge

Virksomheisbesøch væ Valmont SM i Hjordkær
Wonsde den 10. maj 2017 kl. 19.00
Værksvej 5, 6230 Rødekro

Sønderjyllands Maskinfabrik (SM) blev 
grundlagt i slutningen af 1940 og var 
ejet af Sønderjyllands Højspændings-
værk indtil 1998. 
I begyndelsen var det et service-
værksted for forsyningsselskaber 
med egenproduktion af stål til brug i 
kraftværker og produktion af transmis-
sionstårne
DS gruppen (Dansk Stålprofil) købte 
Sønderjyllands Maskinfabrik maskin-
fabrik i 1998, så det blev til DS SM. DS 
gruppen ejede Rødekroafdelingen, 
hvor de sprøjtmalede vindmølletårne 
for Micon (nu Vestas). Købet aktivere-
de DS gruppen til at starte produktion 
af vindmølletårne i 1998. I 2014 blev 

virksomheden overtaget af Valmont 
Industries Inc. som led i et generations-
skifte.
Kom og høe mer’ om Valmont SM å 
delta’ i æ rundvisning (der kræver at 
man kan gå lange strækninger). Der 
bliver dannet hold a max 30 deltage-
re....så husk tæmælling i god tid.

Pris: Mæ’læmmer: 
50 kr. pr. person incl. kaffe å kach
Ikke-mæ’læmmer: 
100 kr. pr. person incl. kaffe å kach

Temælling SMS å mobil nr.: 52 24 16 
17 eller via wos ny hjemmesie innen 
01.05.17!



Forman:
Tage Lametsch
Søvang 3, Ulkebøl
6400 Synneborre
Tlf. 74427564
mobil 21 47 46 66
lametsch@gmail.com

Næstforman:
Lisbeth Oxholm Andersen, Tynne, Tlf. 20 74 31 67

Sekretæe:
Anne Marie Rasmussen, Anslet, tlf. 74 56 63 36

Øvrich bestyrels:
Asta Flyvholm Kjær, Broue, Tlf. 74 43 33 43 / 29 60 77 52
Holger Zoega Rasmussen, Røekro, Tlf. 40 75 77 48 
Kjeld Simonsen, Røllum, tlf. 21 69 42 92

Peder Luckmann, Tautlund. Tlf. 22 70 30 84,
mail: luckmann@email.dk
Peder æ kasserer å redaktøe af Æ Blaj

Tæmellinge tæ arrangsjemenge:
Telefon eller SMS 52 24 16 17
Mail: tilmeldingsynnejysk@gmail.com

Vedr. indmeldelse: ny indmeldels via wos hjemmesie
Haus o gi æ forening beske om eventuel adresseændring!

Næste uegau af Æ Blaj komme i maj 2017

ID-nr. 47031

Afsender:
Æ Synnejysk Forening
Att. Tage Lametsch
Søvang 3, Ulkebøl
6400 Sønderborg

Æ Synnejysk Forening
www.synnejysk.dk

Kontingente for 2017:
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
Æ Synnejysk Forening


