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Kom me Helene å tu tæ Årø!
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sproch å æ be-
styrls ska afspejl 
bådde de forskelle 
sproch, kulturer 
og ålre, det æ hee 
i Synnejyllann. Æ 
vil arbeid for at 
de yngr’ minsker 
ynder 50 åe, ås få 
øjj å æ forening.

Selvum æ æ så «ung», så blæv æ forbø-
jen å snak og skriv synnejysk li’e fra 1. 
klas, fordi vosses klas’læer var kjøfen-
havner. Men det va jo mit modersmål...
så snak synnejysk...det gør æ!!. At skriv 
å synnejysk er vist no’e æ ska’ læ’e.

Lisbeth Oxholm Andersen
Kongsbjergvej 12
6240 Løgumkloster
Tlf. 20 74 31 67
Mail: lisbeth@oxholms.dk
Selvstændig virksomhedskonsulent - 
Oxholms.dk

Æ æ født å opvokset å Rømet væ Tout-
lund. Æ har i 44 a 47 år boet hæ i det vi 
nå kåller Tynne kommun.
De siest 25 år har æ boet u å æ lann 
mæ minn mann - væ Kongens Mose/
Draved Skov. 

Æ stiled op tæ æ bestyrls fordæ æ 
tøs, at vi ska værn om det synnejyske 

nyt fra æ bestyrels
Vi har konstituee wos ette æ general-
forsamling!

De bleu soj farvel tæ æ bestyrelses-
melemme Ingrid Pedersen, 
H. C. Clausen og Carl E. Michelsen.

Nyvåel bleu 
Asta Flyvholm Kjær fra Braue
Lisbeth Oxholm Andersen fra Tynne og 
Holger Zoega Rasmussen fra Rødekro.

Æ forman heie fortsat Tage Lametsch, 
Synneborre. 

Næstforman: Kjeld Andresen, Aggeskov

Kasserer o redaktør af ”Æ Blaj”: 
Peder Luckmann, Tautlund

Sekretær: Ann Posselt, Rødekro

PR-ansvarlig: Lisbeth Oxholm Andersen

Arrangementer: Asta Flyvholm Kjær og 
Holger Zoega Rasmussen

Hæe ha vi en præsentation af de ny 
bestyrelsesmelemme:
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E mening e å få 
anne te å fo´tæel 
des´ historie.
De e en stor 
fo´øjels å se å 
høe, hvondt folk 
ka komm i tanke 
om, nowe di hæ 
opp´lewe.
De gælle om å 
bruch de synne-
jysk sproch, de e me te å få e snak i 
gang.
Æ hæ oprette en hjem´sie, hvo æ 
skrywe å synnejysk, de e beldre a man-
ne gam´l  teng å sache.
E hjem´sie jerre: www.mojnasta.dk o 
æ hæ o en ”facebook”sie : 
www.facebook.com/mojnasta.dk.

Præsentasjon  a mæ sjel: 
Asta Flyvholm Kjær
Busholmvej 9
Iller
6310 Broue (Broager)
Tlf. 74 43 33 43 / 29 60 77 52
E-mail: astafk@mail.dk

Æ hæ olltins interesseé  mæ fo de syn-
nejysk sproch. Lich fra æ kunn begynn 
å løss, hæ æ løst synnejysk.
Æ e født i Blans å Soone (Sundeved). Æ 
hæ arbet me aktiviteter å plejehjem o i 
aktivitetscenter, de ku æ få lou te å løs 
o fortæel å synnejysk. 
No teje æ ue te åll dem, de hæ løst te 
å høe de gam´l synnejysk sproch, o de 
æ fo´tæl e o nowe gammelt snak. De 
handle om: å minnes, hous o genkalde 
– de bywe kolt ”reminiscens”. 

Præsentation af mig selv:
Holger Zoëga Rasmussen
Bygmarken 27
6230 Rødekro

Født den 2/9 1945 i Tønder
Gift 1970 har 2 drenge med Aase
Skilt 2007. 
Bor nu sammen med min forlovede, 
som vi blev den 12/12 kl. 12,12,12 
2012.

Jeg har været orgelbygger hele mit 
arbejdsliv, først ved Marcussen & søn 
fra 1962 – 1985 . Så P.G. Andersen & 
Bruhn fra 1985 til 2005. 
Jeg er krudtmester i Auroras Kanon-

laug. Det er mig der står som nr. 5 fra 
venstre.

Nu nyder jeg mit otium med Karen Ma-
rie og glæder mig til at gøre et arbejde 
Æ Synnejysk Forening.
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Den 4. marts 2015 var vi til vores første 
generalforsamling i Synnejysk for-
ening på Agerskov Kro.
Vi var blevet opmærksom på forenin-
gens eksistens da Henning Stuhr havde 
set Æ Blaj da han besøgte sin mor i Syn-
neborre. Henning omtalte foreningen 
og bladet under en sammenkomst i 
forbindelse med en Frühlingsfrokost. 
Det resulterede i at samtlige deltagere 
i frokosten ville melde sig ind i forenin-
gen med henblik på at deltage i den 
førstkommende generalforsamling.
Vi tilmeldte os og bestilte samtidig en 
overnatning på kroen. Vi viste jo ikke 
på forhånd hvor meget ”tilbehør” der 
var til de gule ærter.
Generalforsamlingen forløb uden 

Generalforsamling 

dramatik. Der blev valgt en dirigent 
som takkede for valget, hvorefter han  
gav ordet til formanden som aflagde 
bestyrelsens beretning. Da beretnin-
gen var meget grundig gav den ikke 
efterfølgende anledning til mange 
opklarende spørgsmål.
Resten af dagsordenen – regnskab og 
valg til bestyrelsen mv. - forløb smidigt 
under kyndig afvikling af dirigenten. 
Dirigenten takkede for god ro og 
orden og fik da også ros af formanden 
for sin bestemt ledelse af generalfor-
samlingen.
Så kom aftenens andet højdepunkt 
– traktementet. Vi fik inden general-
forsamlingen solæg og dertil 1 snaps. 
En rigtig synnejysk specialitet. Efter 
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generalforsamlingen fik vi gule ærter 
med 2 slags kød og kålpølser. Det er 
en god og sund kost som nødvendigvis 
må skylles ned med øl og snaps. Godt 
at vi havde booket værelser på kroen. 
Afslutning med kaffe og småkager.  
Underholdningen var lagt i hænderne 
på Alex Bødiker. Han var særdeles un-
derholdende og der var ikke et øje tørt 
når han bl.a. fortalte om sin hjemegn 
”Husum Krat”
Musikunderholdningen stod Thorkild 
Petersen for og han spillede også til de 
afsungne synnejyske sange.
Som før beskrevet havde vi bestilt væ-
relser på kroen. Værelserne var store 
og velindrettede. Især var badeværel-

set meget rummeligt og behageligt. 
Kroens morgenmad var velassorteret. 
Så vi kan varmt anbefale et ophold på 
Agerskov Kro, ikke mindst på grund af 
det venlige værtspar og personale. 
Vel hjemvendte til Herning ser vi frem 
til deltagelse ved næste års general-
forsamling.

En venlig hilsen fra ”Ambassadørerne” 
i Herning

Alice Petersen og Ole Petersen, ruth 
Stuhr og Henning Stuhr, Gudrun Peter-
sen og Ove Petersen, Christa Møller  
Navne med fed skrift er personer med 
etnisk baggrund i Sønderjylland.
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Gyldendal Forlag har 
udgivet en bog som 
sælges igennem bog-
handler med teksten

Sønderjylland 
Steder og  
mennesker
Skrevet af Forfatter og journalist 
Kristian Ditlev Jensen

Bogen er en rigtig flot bog med man-
ge flotte fotos som er taget af Lasse 
Hyldager og forfatteren selv.

Kristian Ditlev Jensen var på et 
tidspunkt bosat i Højer og senere 
Christiansfeld. Der er også mange 
flotte citater i bogen, selv beskriver 
han sønderjylland sådan: Sønderjyl-
land er et af de smukkeste områder 
i Danmark, med flot og barsk natur, 
megen danmarkshistorie, mange 
spændende mennesker og et utal 

af særlige specialiteter. Det være sig 
mad som pølser, kaffebord, marsk-
lam og vadehavsmuslinger, men også 
kniplinger og særlige udsmykning-
straditioner. Sønderjylland er et af 
de steder i Danmark, hvor man bedst 
kan se ”sort sol” og området er rigt på 
smukke gamle byer, fantastiske kirker 
og imponerende teglværker.

Det sønderjyske sprog er en historie 
for sig, og sønderjyder er et særligt 
folkefærd.

Bogen er på 289 sider 
og koster 349,95 kr.
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Indlæg til Æ Blaj – gern å dialekt
sendes tæ æ redaktøe:

Peder Luckmann
Synnegae 28 B • 6520 Tautlund

Tlf. 22 70 30 84 • mail: luckmann@email.dk

STÆrK TOBaK
En Awden gik den gamle Mads, å and-
jawt, glaj o godt tepas.
Da kom han te en gammel kvind (bety-
der uheld)

Mads jæger var essen et skikle skind 
men law han så hin blew han tosse,
Å det smut a ham:  “Døwlen osse”

Law han gik vier å sprang øwer æ vold 
så han en hæsle kael mon det var æ 
trold! “Hvor er han sort” tændt da Mads 
jæger “det er vel savt æ skorstens-
fejer”. Men law den hæsle karl kom 
nærrer da mærket han nok  den sag 
var værrer. Han så hans fo”e å old den 
stass og så blew æt æssen skidt mæ 
Mads. “Gojawden Mads jæger bette 
skam. Do har vel da it en lille dram? Æ 
er van te å set mæ æ ænd i æ ild og no 
æ æ da bløwn så growt forkøel. Mads 
famlet nå å vrat i æ taask: Nej se nå har 
æ glemt æ flask. Fuj soje æ dæwll det 

va da skamle, Ja Mads en mærge te vi 
vær gamle. Men va æ det få en mærke 
stage? (æ bøs). Møje har æ set men 
alle mag.

Mads va nå  kommen te sæ sjel å grin: 
Han æ så dom som et fjeld. Så tov han 
svar a udspils pos: Det æ såmænd min 
snustobaksdåse”.

Ah soj æ dæwll  la mæ få et snøk, det 
sku ku gi luft i æ næse sku en tøg.
Mads han såt ham æ bøs for æ snut og 
rabums så fløj æ skå herut.
Den stakkels dæwll kydt baglæns krag 
å nøs å gaw ild både for og bag.
Det stank så ægel ædde svovl å ue a æ 
næse fløj olle æ hagl.
Så soje æ dæwll : Godnat å tak det va 
minsandten stærk tobak.

Indseen af Gerda Huusmann, Aggeskov
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En hygle auden å Klægager 
den 21.04.15
Jens Rosendal, er føj’t vennelbo, baie 
wos ha’ fo’ståelse for, at han it snak-
ked’ synnejysk, fo’dæ hans søn i sien 
ti’e ha’ei fo’bøjen ham å dum sæ å æ 
dialekt. Han har tiænt sit brø’ å Løgum-
kloster Højskole å han fortål’ om Peter 
Møller, Løgumkloster, som hae’ laut æ 
melodi tæ ”Og rammer vilde vinde” - 
han vå jen a de bei’st melodiskrivere i 
Synnejylland. 

Jens Rosendal fø’e os igennem jen 
hygle auden, hvo’ han tolked hva’ æ 
sange betøe. Han fortål om Karsten 
Thomsen, Frøslev å Martin Hansen, som 
for ca. 150 år si’n va fad’ere tæ manne 
a de synnejysk’ sang’. Og dæ er de je-

nest’ to, sum har fånn pla’s i æ højsko-
lesangbog mæ jen sann å dialekt. Dæ 
er bl.a. mæ æ sang ”Det er så køhnt, de 
er så dejle”, ”Madeleine” og ”De vår en 
daw i høstens ti”
Jens Rosendal spuee u i æ rum ”Hvad 
skal vi bruge sange til?”. Og han svared’ 
sjæel ”til at formidle, når vi er glade 
eller glædes - men også til at fortæl-
le, når vi er kørt fast og er helt nede i 
kælderen eller vi blot er bekymret over 
noget. Sange og salmer er hjertespor”.

Vi sang ”Farvernes landskab”. Æ tekst 
er laud’ a Jens Rosendal å æ musik a 
Valdemar Rasmussen, som oss boe’d 
i Ballum i manne år å de to hae’j jen 
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godt parløef, hvo’ den jen’ laud’ æ 
tekster å den annen æ melodi. Ofte va’ 
dæt omveen, at Valdemar kom mæ æ 
melodi å bai’ Jens um å lav jen tekst tæ 
den ....sånn  tjep, tjep.

Etter æ kaff’ fortål’ Christian (Kedde) 
Lorenzen um Klægager. Han kom 
direkt’ fra æ mark, fodi hvis æ klæg er 
klar, så ska’ dæ sås. Han sau’d: ”Hvorfo’ 
tai å Casino i Monto Carlo, når man ka’ 
ha’ joe’ i Ballum Enge” 

Klægager ligger å jen top, fo’dæ før i 
æ ti’e var der ingen diger tæ å beskyt’ 
æ gårde, så dæ’fo bygged’ man å jen 
top. Klægager er bygged’ i 1857 og 
noe’e a æ tømmer er stadigvæk fuld 
funktionsdyg’de. Æ Gård blæv bygged’ 

mæ sten, sum va’ brækked’ ned fra 
Trøjborg og æ hav læve’d æ tømmer, 
sum va’ pommersk fyr. Det blæv køjt å 
æ stran’auktion. Det længst’ tømmer 
var 14 m. langt å 34 x 34 cm å æ har-
piks pipler den dau i dau stadigvæk ue. 
Kedde overtoe æ gård i 1985 å i 2005 
laved’ Ruth å han ”Bed and Breakfast” 
eller ”Dyen og davre” i stei fo’ æ griis’, 
sum før haie væn å æ gård. De fik 
Realdania å Mærsk mæ inn i æ projekt 
mæ å genskaeb’ æ gård, sum den så ue 
i 1857. Så æ ting’ gåee i ring. No li’ner 
Klægager den gåe’, som æ møller gau i 
bryllupsgau tæ hans datter å svi’ersøn. 

Kedde afslutted’ mæ æ oe: ”Når man 
har udsigt, kan man få indsigt og kom-
me på forkant”.
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En dejle tu’r te Årø mæ Helene                       
Synde den 14. juni 2015 
kl. 10.00-14.00

”Helene” æ jen lill’ charmerende 
hjuldamper, dæ fra maj tæ september 
sæjler u a den smuk’ og smal’ Has’le 
Fjor’. He’r ka’ man ny’e det smuk’ 
lan’skaf å et imponerende fugl’liv.

Det skjønne skif ”Helene” afgå’r fra 
Has’le Haun æ klok 10.00, hvo’ vi sæj-
ler tæ Årø. Unde’væjs får vi rundstykke 

å kaffe/te. Å Årø bliever der jen guided 
tu’r å ca. jen time. Deretter sæjler vi 
tæbag’ te Has’le, å er i havn æ klok ca. 
14.00. Å æ hjæmvej er der håndma’er 
(drikkevarer æ for ejen rægnin’).

Pris mæ’læmmer: kr. 245,- 

Det æ kun pla’s til 80 personer - så først 
tæ møll’ princip gæl’er væ tæmælling 
til Ann Posselt å mobil: 52 24 16 17 
eller mail: pack@bbsyd.dk
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Synda d. 14. juni kl. 10.00
Sejltur med Helene 
Afgang fra Hasle Havn, 
Honnørkajen 1, 6100 Haderslev.
Tæmelling senest 4/6 2015.

 
Synda d. 6. septembe
Tradisjonen tro møes vi å Trøjborg
tæ Synnejysk kaffeboe
Nærmere omtael i næste numme

Tæmælling tæ  æ arrangemenge
Ann å telfon 52 24 16 17 elle mail pack@bbsyd.dk

Kommende arrangementer

En lille historie fra ca. 1922
 

Min bestemoe vant stof tæ et forkel så 
hun måt jo til stejs. Hun fik sin mantel 
å åh hin goej sko, min moe vo en 12 å 
sku mæh, di boi i Jejsing oh skul så tæ 
Tynde. Da di kom omtrent tå Rørkje såt 
bestemoe sæ neje oh en vejsten oh 
sie tæ min moe, prøv åh hiv min højre 

sko a for den trykke mæ da nove så 
galt; da min moe fik æ sko a rystet hun 
mæ en åh ue vælt dæ en musung.
Dæ ette gig æ tue godt.
 
Viggo
Synneboæ



Næste uegau af Æ Blaj komme i maj 2013

Forman:
Kjeld Andresen
Nørregade 8, 
6534 Acheskau
74 83 34 00
30 74 45 96
mail: ka1403@live.dk

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

Øvrich bestyrels:
Ann Posselt, Røjekro. Tlf. 52 24 16 17, 
mail: pack@bbsyd.dk
Ann æ sekretær å taj sæ af tæmællinge.

Ingrid Pedersen, Gram. Tlf. 74 82 18 55
H.C. Clausen, Affenraa. Tlf. 74 61 36 56
Carl E. Michelsen, Tynne. Tlf. 74 72 50 63

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

Ny indmeldelse sendes tæ æ forman 
Kjeld Andresen.

Kontingente for 2013:

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
www.synnejysk.dk

Mælemsbevis 2013 

ID-nr. 47031

Afsender: 
Æ Synnejysk Forening
att. Kjeld Andresen
Nørregade 8
6534 Agerskov

Forman:
Tage Lametsch
Søvang 3, Ulkebøl
6400 Synneborre
74427564
72209666
lametsch@gmail.com

Næstforman:
Kjeld Andresen Acheskau. Tlf. 30744596

Øvrich bestyrels:
Ann Posselt, Røjekro. Tlf. 52 24 16 17,
mail: pack@bbsyd.dk
Ann æ sekretær å taj sæ af tæmællinge

Lisbeth Oxholm Andersen, Tynne, Tlf. 20 74 31 67
Asta Flyvholm Kjær, Broue, Tlf. 74 43 33 43 / 29 60 77 52
Holger Zoega Rasmussen, Røekro, Tlf. 46 75 07 70

Peder Luckmann, Tautlund. Tlf. 22 70 30 84,
mail: luckmann@email.dk
Peder æ kasserer å redaktøe af Æ Blaj
 
Vedr. indmeldelse: ny indmeldels via wos hjemmesie
Haus o gi æ forening beske om eventuel adresseændring!

Næste uegau af Æ Blaj komme i august  2015

Mælemsbevis 2015

ID-nr. 47031

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

Æ Synnejysk Forening
www.synnejysk.dk

Kontingente for 2015:
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


