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Bestyrelsens konstituering 2017
Æ Synnejysk forening har konstitueret 
sig efter den vellykkede generalfor-
samling i marts, hvor der blev sagt 
farvel til bestyrelsesmedlem Asta 
Flyvholm Kjær (Broue/Broager). 
Nyvalgt blev Bjarke Lundby Madsen 
(Skodborg v. Rødding)

Formanden hedder fortsat 
Tage Lametsch (Sønderborg). 
Næstformand og PR ansvarlig: 
Lisbeth Oxholm Andersen (Tønder), 
Kasserer og redaktør af ”Æ Blaj”: 
Peder Luckmann (Aabenraa), 
Sekretær, medlemsregistrering og 
arrangementsudvalg: 
Anne Marie Rasmussen (Anslet v. Ha-
derslev). 
I æ arrangementsudvalg sidder også: 
Holger Z. Rasmussen (Rødekro) og 
Kjeld Simonsen (Røllum). 
Ansvarlig for bogsalg: 
Holger Z. Rasmussen (Rødekro). 
Som suppleant blev Lenore Tiffany 
Kragh fra Agerskov valgt.

Der er ikke valgt nogen til at holde styr 
på tilmeldingerne til arrangementer-
ne, da bestyrelsen siden sidste år har 
fået ny hjemmeside, hvor alle, både 
medlemmer og ikke medlemmer, skal 
tilmelde sig og betale for arrangemen-
terne. Det er også her, at man skal hu-
ske at få sig registreret som medlem. 

I bestyrelsen glæder vi os over den nye 
hjemmeside, som også opbygnings-
mæssigt kendes fra mange idrætsfor-
eninger. Bestyrelsen er godt klar over, 
at den kan give nogle udfordringer for 
nogle medlemmer. Derfor kan man 
henvende sig til et bestyrelsesmedlem 
og få hjælp eller bruge den manual, 
som er på hjemmesiden 
www.synnejysk.dk

Nederst fra venstre: Peder Luckmann, 
Tage Lametsch, Bjarke Lundby Madsen
Øverst fra venstre: Holger Z. Rasmussen, 
Anne Marie Rasmussen, Lisbeth 
Oxholm Andersen, Kjeld Simonsen
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Ny bestyrelsmælem i æ forening
Mojn! Æ hedde 
Bjarke og æ ær 
det ny’st besty-
relsmælem i æ 
forening. Æ har 
såen mer elle 
minde værn mæ 
til og lau besty-

relsarbejd sinn 2010, wo æ ha hjulpen 
til mæ æ hjemside og ane ting wo min 
teknisk kunen ha ku hjælp’.

Æ komme fra Aggeskau (boe i Skod-
borg i daw, mæ min kærst), wo æ 

er voksen op og gaun i skole. Sinn 
ha æ os gaun i skole i Tynne, wo æ 
blev teknisk student. Sidenhen ær æ 
blev IT-supporter, wo æ nu hjælp’ de 
kommunal ansatte nord for æ Kongeå i 
Kolding Kommune, nå dæ ær bølv mæ 
æ compute.
Æ snakke nok it så galt møj synnejysk 
i æ værdaw. Æ mojn! og æ sproch ær 
nu engang glant og vær og bevar! Det 
åltins glant når Hanne-Katrine fra æ 
kommune ringe ind wos i IT og kun 
mæ og ejn kollega fo’stær hend’. So-
læg ær nu os glant fo æ mauv.

Tak
Væ æ generalforsamling den 1. 
marts 2017 holdt Asta Flyvholm 
Kjær op i æ bestyels.
Asta ska ha tusin tak fo det arbe 
hun hæ laue i den tid hun va mæ i 
æ bestyels. Hun va mæ  i æ arran-
gesjemengs udvalg o hun stoj 
o fo tæmelding tæ æ foenings 
arrangsjemenge, et arbe hun hæ 
uføe rechte got, dæ va ba olt i 
orden va hun laue. 
Enno en gang tak.
Tage

Mojn!
Tak te jer olle, for den ti æ hæ hai i e 
bestyrels for Æ Synnejysk Forening.
Æ hæ væt i kontakt mæ manne, ve e 
temællinge te arrangsjemange, både å 
telefon, sms o e-mail.
Æ håfe vi ses ront om i hele Synnejyl-
land i e fremti.
No vel æ bruch min ti å min 2 små bør-
nebøen o å ”Fortælling å synnejysk”.
Hæ i ti å løst te å høe om: Reminiscens: 

at huske, at mindes, at genkalde? 
så kømme e gern ue o fortæel.
Se meje å min hjemmesie: 
www.mojnasta.dk

Jelsen fra Asta Flyvholm Kjær
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”Highlights”/højdepunkter 
fra æ generalforsamling 
i Æ Synnejysk Forening
wonsde den 1. marts 2017 å Acheskou kro

223 var mødt op tæ generalforsam-
ling, solæch, gul’ ært’ å unneholdning 
væ Mark og Christoffer. 

Christian Rasmussen styrede som 
vanligt æ forsamling gennem båede 
beretning, regnskab og spørgsmål. 
Ind imellem blew der ås sunget. Der 
var genvalg tæ Anne Marie Rasmussen 

å Lisbeth Oxholm Andersen. Bjarke 
Lundby Madsen blew valgt i stej for 
Asta Flyvholm Kjær, som ønsked at gå 
u a æ bestyrelse - men hun fortsætter, 
som vosses goi ambassadør. 
Lenore Teffanie Kraht blew valgt som 
bestyrelsessuppleant. Ruth Nielsen 
blew valgt som revisor og revisorsup-
pleant blew Karsten Andersen valgt tæ.
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Spørgsmål fra æ sal: 

Om man kan gå ind på den nye 
hjemmesiden uden at skulle betale 
medlemskab? 
Svar: Ja, man kan nøjes med at oprette 
en profil. 

Beholder man sit medlemsnr.? 
Svar: Der er ikke behov for medlemsnr. 
mere

Hvor mange medlemmer er der i 
foreningen?
Svar: 12 – 1300 medlemmer

Kan man se medlemskabet på hjem-
mesiden? 
Svar: Ja. 

Unner evt. oplyst Ann Posselt om, at 
der er VM i Synnejysk den 30. septem-
ber 2017 i Guderup. 

Spørgsmål til Ann: Kan børn deltage 
i VM? 
Svar: Ja, men det handler om andet end 
bare at tale sønderjysk. bl.a. også kultu-
relle ting. Der vil være audition i forskel-
lige byer i løbet af sommeren. Man vil 
gerne have tre generationer med.

Børge Olsen opfordred’ tæ goe forslaw 
om å skaf’ nye mæ’lemmer. 
At vi ska’ begynd’ å påvirk’ æ børne-
hauer og æ skoler for å snak / bevare 
det synnejyske sproch. Æ sproch er 
ynnertrykt. Vi ku’ lær’ a Tyskland, hvor 
man ka’ hø’e frisisk å plattysk i æ 
radio/TV.

Bjarke vist’ wos, hvordan man ka’ op-
ret’ sig mæ en profil å den nye hjem-
mesi’e. 

Etter æ generalforsamling unnerholdt 
Mark å Christoffer - hærle unnerhold-
ning.
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Betaling af kontingent 
på ny hjemmeside, såfremt der ikke står ”Medlem 2017” på bagsiden af Æ Blaj

Betaling af æ kontingent foregår nu 
på vores nye hjemmeside. Det gør 
du således ved at du går ind på vores 
hjemmeside www.synnejysk.dk
Du klikker hvor der står ”Bliv medlem/
Betal kontigent” (Se evt. billede her-
under)

Herefter vælger du det medlemskab 
du har eller ønsker ved Æ Synnejysk 
Forening

Så trykker du på tilmeld

For at betale kontingent, tilmelde 
sig arrangementer eller køb i webs-
hoppen, skal man have en profil på 
hjemmesiden – tryk på ”Opret en 
profil” (hvis ikke du allerede har lavet 
en profil)

Her skal du så udfylde oplysninger 
til medlemskabet ved Æ Synnejysk 
Forening
Ved husstand medlemskab, laver man 
2 profiler (se næste punkt), men kun 
denne ene betaler for Husstands-med-
lemskab
(Ved tilmelding af arrangementer, 
skal man så tilmelde sig 2 gange, hvis 
begge tilmelder sig)

Som brugernavn vil vi anbefale at du 
benytter din emailadresse.
Ved husstand skal der laves to profiler, 
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brugernavn kan ikke være ens, du kan 
derfor ikke benytte din emailadresse 
igen, vi foreslår derfor der skrives ens 
fulde navn samlet – f.eks. MadsSkjern-
Andersen

Nu har du så fået oprettet en profil på 
hjemmesiden og er klar til at betale 
dit medlemskab. Sæt et flueben i ”jeg 
accepterer betingelserne” og klik på 
”Gennemfør tilmelding”

Ved betalingssiden sætter du igen et 
flueben i ”jeg accepterer betingelser-
ne” og vælger det betaling kort du 
benytter.
(Klubmodul/Nets tager et lille transak-
tionsgebyr for betalingen)

Udfyld kortnummer, udløbsmåned, 
udløbsår, kontrolcifre og tryk herefter 
på ”udfør betaling”.
Herefter er dit kontingent betalt
(Hvis det er første gang du betaler 
noget over internettet, kan du komme 
ud for, at du skal tilmelde og bekræfte 
købet med dit kreditkort med en SMS 
fra Nets – dertil skal du bruge dit Nem-
ID til logge ind og bekræfte dette, som 
når du benytter netbank)
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Der vå kålt men tørvejr i Emmerlev. 
Æ ild i æ bål gav vos æ varm, mens vi 
høe æ leder a æ Vadehavscenter, Klaus 
Melbye, fortæel om æ fænomen ”Peers 
Awten”. Han fortåel åss om, at æ mæn’ 
drog ue i 8 måneder og fanged’ hvaler 
å Grønland. Man brugte bl.a. fedt fra 
hvaler til ste’rinlys å æ teatre i Danmark. 

Da vi bachetter var å Hohenwarte 
fortåel Klaus videre, at han faktisk va’ 
føet i Tynne for 58 år sinn. Han såej, at 
vi har så møj å bye å, men æ u’fordring 
æ å få folk til at flyt hertæ - men også 
at få flere virksomheier tæ å slå sig nei 
her. Der er virkle naue å komm etter i 
æ Vadehavsområe. Vi har Nordeuropas 
beest sandstrann, vi blew i 2010 Dan-
marks støest nationalpark og i 2014 
kom vi ås å Unesco’s verdenarvsliste 
(der er kun 220 steijer å verdensplan).  
Hva’ har vi så forpligtet wos å mæ  
Unesco? Vi har bl.a. forpligtet wos å en 
bæredygde turismeindustri (goi opfør-
sel å oplævelse i å mæ æ natur). 

Der har åltins væn peeng i æ Vade-
hav. Fra 1400 til 1700 tallet foregik æ 
okseudskiffning fra æ Vadehav. Æ okser 

Peers Awten 21.02.17
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blew drewn 7 km gennem æ vade for 
å bliw såt å æ skiff. 
Det var ikk kun okser, men der blew ås 
handlet østers, hvaler å sild
Det var føøst i 1926 at man for føøst 
gang såt en plow i æ marsk....det kræ-
ved manne trækkræfter. 
I daw forsker Novozymes i sandorme, 
fordæ de produser en slaus pencillin. 
Tænk hva’ det ikk’ ka’ udvikle sæ te.
Oplevelser mæ omtank’ vil vær’ naue 
a det, som man vil arbejd’ mæ fremad-
rettet. 
Der er peeng i oplevelser, der er bæ-
redygtige. F.eks. har Danhostel i Riff 
(Ribe) fån den grønn nøchel, fordæ de 
tænkt bæredygtig i åll prosesser. 

Vi skal turde naue i æ Nationalpark 
områe. Vi har fugl’ som krydser 30 van-
de å nogn er å æ vinger i 6 daw uden 
å lande.... å de hvil sæ eller spiis i Va-
dehavsområe. Vi har 15 mio. trækfugl’ 
i vosses områe pr. år. Vi har masser a 
frisk luft å frihei. 
Fugleturisme er den stærkest’, voksen-
de attraktion i æ verden. 
Vi skal brug’ lokal’ produkter - der ska’ 
vær’ 10-15 goe spisesteier i æ områd’, 
som folk åss vil hvalfarte etter. 

Hvis æ produkter er i orden å man 
sætter æ overligger højt, så ka’ der ske 
ting å sache. Å de først’ 20 daw har de 
hai over 10.000 gæster å det nye Vade-
havscenter i Vester Vedsted.

Agnes Bossen hai åss et innslau....det 
hei ”Det er det tyk, der koster peeng”...
en historie, der handled’ om en ret 
som bestøj a kaffebønn’ - det mangled 
bar li’ en opskrøft, hvor der støj, hvor 

læng de sku’ kooch for å bliw tæ en 
grøe og om der sku smør i?? Bachetter 
fortåål hun hun endnu en historie, den 
hei «Æ dreng å æ præst». 

Michelsen fra Tynne fortåel om, at det 
er amerikanske østers i æ Vadehau (og 
på Alfred Wegener institut siger de, 
at det er asiatiske østers). For manne 
år sidn var det europædiske østers 
...åss keindt som de fransk østers. Æ 
Grev å Schackenborg hai monopol å 
indsamling a Østers i æ Vadehau. Han 
samled’ østers å seen’ dem til æ zar i 
Skt. Petersborg. Æ Grev var forpligtet 
tæ å send’ 8 tynner østers hver daw. Så 
det kræved’ goi planlægning, da æ veij 
alene fra Hæwer til Flensborr tog 1,5 
døgn. 

En hygle awten, hvor vi os fik sungen 
en mass’

Lisbeth Oxholm Andersen, Tynne
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Kom å se å høe om det stoe projekt, 
Rekonstruktion af Nydambåden

En gruppe a initiativ rig ildsjæle tog 
for naue år siden en beslutning om, 
at man vil lav en kopi a den bå, som 
blev funden i Nydam Mose få manne år 
sien, å da det va i tysk ti, blev den køe 
te Gottorp Slot å ustilt dæ, å som sån 
væk fra Synnejylland.
Projektet startet med opmåling a den 
gammel bå, å ue fra det, laue nau teg-
ninge. Som ålt ant hæ i æ verden, stæ å 
folde det mæ æ peng, men de fek man 
å plads ve å søg ve manne fonde, å så 
gik de i gang.
De fæe resultat a det kan no ses i 
Sottrupskov neæ væ æ vand, wo vi 
mæ egen øjn ka se æ bå i æ vand, å wo 
naue a æ ildsjæl vel fotæl om æ hele 
projekt fra start til slut.

Æ arrangementet løf a æ stafel:
Den 30. August kl. 18.00, å det æ lig 
ve æ sie af den gammel Sottrup Skov 
Kro, å det koster 160,00 pr. man 
(kr. 210,00 få dem de it æ melemme), 
å set i æ lys a, at de æ en bå vi ska se, 
æ de mæ i æ pris, indeholdt en gang 
skipperlabskovs å 2 fofriskninge.

Senest tæmelding æ den 23. aug., 
å de helst via wos hjemmesie – 
www.synnejysk.dk eller å telefon elle 
SMS. nr. 52 24 16 17.
Å de gælde ette føst tæ møl princip, så 
skynd jæ.
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Æ Nydambåe
Onsda den 30.august kl. 18. 
Tæmel o betal å æ hjemmesie, synnejysk.dk. 
Se omtael å sie 10.  
Sottrupskov 32, 6400 Sønderborg
Senest tæmælling den 23. august

Julemærken
Den føest weekend i novembe.
Hæe ustille vi o sæl bøche.
Å Gram Slot, kl. 10-17
Slotsvej 54, 6510 Gram

2. synda i ajvent, 
Den 10.12.2017 Kl. 14.
Synnejysk Gudstjenest 
i Rømø Kirke
Havnebyvej 30, Rømø

Arrangsjemenge

Omdeling a Æ Blaj
Dæ blaj d æ væ o løjs æ omdelt a Blad-
kompagniet. Æ bestyels hæ laue en 
autal mæ Bladkompagniet om omde-
ling a Æ Blaj i Danmark. Bladkompag-
niet stæ fo daule omdeling a avisse 
ævve hele Danmark og dæ er aftalt, at 
Æ Blaj omdels å en søndag. Så æ dæ 
goj tid tæ o løjs Æ Blaj.
Dæ skyldes, at vi hæ haj probleme 
mæ Post Nords omdeling a Æ Blaj, de 

bruche fo moi ti – o så æ dæ bleun fo 
dyrt! Vi ka spa en masse, ve o bruch æ 
Bladkompagni…
Vi hæ o fot en del henvendelse fra 
mælleme dæ it hæ fot Æ Blaj. Da de 
blaj it æ kommen retur, må de væ 
blevn væk unnevejs. 
De probleme håfe vi æ slut.

Tage



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:
Holger Zoega Rasmussen, Røekro, Tlf. 40 75 77 48 
Kjeld Simonsen, Røllum, tlf. 21 69 42 92

Bjarke Lundby Madsen, Rødding, Tlf. 21 52 16 98
Styrer æ hjemmesie

Peder Luckmann, Affenraa. 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
Tæmæl o betal å æ hjemmesie, www.synnejysk.dk unne 
”arrangementer”.

Vedr. indmeldelse: Ny indmeldels via wos hjemmesie.
Adresseændring opdateres å æ hjemmesie, unne sin profil.

Næste uegau af Æ Blaj komme i august 2017

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


