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Kære mællem

Så har vi minsandten prævt de ås, 
nemle å avlys et arrangsjemang, næm-
le de historisk foredrag: Synnejylland 
i krig.
Om de har den jæn ælle annen årsag, 
vej æ it, men dæ vå kun mælt 12 delta-
jer te, da vi sku gi beskej o Folkehjem, 
å vi tøt, vi sku op o 30 – 40 støkke få å 
gennemføje æt.
Næste arrangsjemang æ æ synnejysk 
gudstjenæst i Tynne, å dee komme dæ 
forhåbentlig manne.

Så ve æ gern si manne tak te ol jæ 
mælæmme for den ti æ har væn i æ 
bestyrels. Æ har væn tumbe glaj for 
æt, men min mand æ desværre blævn 
sych, å æ tøs, æ har svar ve å find de 
æveskøj, de krævs te bestyrelsesarbe, 
så æ har fån lov te å stop. Æ blive avløst 
a Anne Marie Rasmussen fra Anslet.
Men æ ska nok duk op te naue a æ 
arrangsjemange!

Ann Posselt

Væ dæ sist bestyelsesmøe va dæ en 
uskivtning, Ann Poselt ønske o stop i 
æ bestyels fordi hins man æ alvorle 
sych. Ann hæ i manne å væt sekretæ, o 
hæ o staun fo temelling tæ æ foenings 
arangsjemange, tusin tak fo din stoe 
indsats fo Æ Synnejysk Forening.

Ny i æ bestyels æ Anne Marie Rasmus-
sen, dæ va føst suppleant. Velkommen 
tæ o tak fordæ do hæ løst tæ o lau en 
indsats fo Æ Synnejysk Forening.
Dæ blev beslutte, at Anne Marie Ras-
mussen æ sekrætæ o Asta Flyvholm 
Kjær stæ fo temelling tæ æ forenings 
arangsjemange.

Æ hofe o se manne a jæ tæ æ foenings 
sist arangsjeman i å, æ advents guds-
tjenste i æ Krist Kirk i Tynne synda den 
29. november 2015.

I ønskes olsammel en richte goj jul o et 
godt nytår, hvo vi så møes å Emmerlev 
Klev til Pers Awten den 21. februar.  
    Tage

Indbetal kontingent nå!
Fo at æ forening ka spa å gebyrer opfordres i tæ å betal kontingent for 2016 
med netbank. Noter navn å medlemsnummer og øveføe tæ æ kontonumme. 
Beche del stæ å æ bachsie af æ Blaj. Betal senest 1. decembe for 2016 å vi ka 
slet je å Nets å demæ spae gebyr dætæ.

Æ då tæmeldt betalingsservice, så afvint at æ opkrævning komme den vej. 
Fæe då et indbetalingskort i januar, så tæmeld et venlist tæ Betalingsservice.  
             Æ Kasserer, Peder.

Nyt fra æ bestyels



3... stiftet tæ æ bevarls af æ synnejysk sproch å kultue

Hej æ redaktøe, 
 
Jeg har læst flere nummer af Æ Blaj – 
men jeg er ikke fra Sønderjylland, nej 
ikke engang fra Danmark. Hvordan 
kommer det sig? Jo, jeg er svensker, og 
jeg har taget nogle kurser i dansk ved 
Lunds universitet, og den sidste kurs 
behandlede dialekter og sociolekter. 
Vi fik så en opgave, hvor vi skulle skrive 
noget på dialekt eller sociolekt, og jeg 
valgte at skrive en lille fortælling hvor 
nogle dele er på sønderjysk. Då brugte 
jeg Æ Blaj som ”lærebog” sammen 
med nogle ordbøger og information 
om sønderjysk, som jeg også fandt på 
nettet. 
Det er den ene anledning til at jeg 
skriver til dig/jer – jeg tænkte, at det 
måske kunne være sjov, for jer at få at 
vide, at I har læsere på andre steder 
også. 
Den anden anledning er, at jeg er lidt 
nysgerrig på hvor godt det er gået. 
Ser teksten ud som sønderjysk for en 
sønderjyde? Min lærer, som er køben-
havner, kan jo selv ikke sønderjysk og 
sagde kun, at det så fint ud. 

Jeg sender derfor med min lille for-
tælling. Hvis nogen skulle ville læse 
den, og hvis denne nogen ville skrive 
noget lidt til mig, og give synspunkter 
på hvordan det sønderjyske ser ud, 
ville jeg blive meget glad. Det er altså 
ikke noget forsøg at snyde. Opgaven 
er godkendt og kursen er slut. Men 
selvfølgeligt forstår jeg, at det er ikke 
jeres opgave at give synspunkter på 
kursopgaver.  
 
PS. Jeg ser visse ligheder mellem min 
fortælling og ”Stærk tobak” i sidste 
nummer (60) af Æ Blaj – men det er 
kun et meget mærkeligt sammentræf 
– jeg skrev min fortælling uger for, 
sidste nummer var ude på nettet. 
 
PPS. Der er sikkert sproglige fejl og 
litterære brister, og det er måske ikke 
helt den type af fortællinger, som I 
publicerer i Æ Blaj – men hvis I skulle 
ønske at publicere den i Æ Blaj, får I 
selvfølgeligt det.

Venlig hilsen, 
Carl-Gustav Werner 

carl.gustav.werner@gmail.com

Den hæe introduksjon fæk vi desværre it mæ i 
sist numme a Æ blaj. Carl-Gustav æ forfatte tæ æ 
historie om Dybbøl, som æ å sie 8 i det foregåen 
numme, 61. 
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Æ sol den skinned’ fra jen skyfri him-
mel å ca. 50 pers. var samlet tæ Syng 
Ettemeje å Trøjborg. 

Johanne hai dækket up tæ synne-
jysk kaffebord i dæn hygle la’ej å æ 
formann, Tage, bøj oll velkomn. Asta 
præsenteid æ fællessang’, hvor Eddie 
spilled’ tæ å Vagn song for. 
Vi started’ mæ jen synnejysk song ”De 
wår en daw i høstens ti” - den siest 
linie i æ song forstøj oll: ”E sopgry den 
kogt øwwer”! 

Dæn næst› song var ”Sangen om Årø” 
tæ mind’ um Æ Synnejysk forenings 
dejle tue tæ Årø i juni. Det vå ikk’ oll 
gæster den her ettemeje, sum ær 
flasket up mæ synnejysk, så de var glae 
for at her vå jen song mæ få synnejysk’ 
oe, sum de åss ku’ syng’ mæ å.

Dæn 12.09. ær dær VM i Synnejysk i 
Guuderup, hvår Ann P. fra æ bestyrels’ 
ær jen a æ dommer å dærfå’ skul’ vi 
da lie syng’ ”Vot synnejysk sproch” 
ind’n ”To som Wos” fra Røllum in’toch 
æ scen’ å fortsat’ æ ettemeje mø sjøw’ 
fårtællinger å song’ - noen vå fælles-
song’ samm’n mæ wos mælemmer. 

”To som wos” started’ ue mæ jen song, 
sum fårtål’ lidt um hvæm ær Thorkild 
og Thomas å sum vå’ de’res kæn’ing-
smelodi. Dæn hei ”To gamle rør som 
os”. Di ær Røllums ældst’ nulevend’ 
boyband. De ær normal’ 4 pærsoner i  
æ boyband, mæn di to anne kun’ ikk’ 

En gemytle’ ettemeje å Trøjborg
Synde den 06. september 2015

få u’gangstilla’else fra æ plejehjem. 

Dernæst fårsatt’ vi mæ æ song ”VM i 
Synnejysk Sang”, sum haie urpræmiere 
den hæer ettemeje, da dæn fø’st offi-
cielt blywer spællet um jen uge.

Blues kun’ æ ”knejte” oss,  fo’dæ di 
får’sat mæ ”Har do novensind’ set Røl-
lum by fra en fly’maskin’”. Di song åss 
”Hold li’e up mæ å skaef dæ”, sum var 
jen blues back’læns, sum gø’r æ hund 
lævend’ igjen. 

”To som wos” haie åss løest æ gå’ed 
mæ, hvårfor dæt heier ”kys” å rigs-
dansk - men ”mutt” å synnejysk. Det ær 
simfelthen fo’dæ’ vi fiek vosses føest 
mutt a vosses mutti. Så gik dær någen 
åer, hvår vi ikk’ vil’ mutt, så vil’ vi gern’ 
mutt igjen å tæ siest, så ku vi ikk’ mutt. 
Vi song ”Mut mæ, søede, søede, mut 
mæ”.

”Hvis no’e it virker” handled’ um at det 
ær vigte, at ha’ jen kjær’st/kunn å løjt 
a å, når man har problemer. Dær vil 
åltins væ’e novve, sum ikk’ virker, f.eks. 
jen flis’, der fåller a’. Så er det vigte, at 
få løjt a, så det ikk’ ”murer” i æ mav’. 
Dæm fra Løjt land bliewer åltins så 
glae’, når de synger den song, fo’dæ de 
syn’s, at dæt ær flinkt a ”To som wos” 
åss å syng’ jen song um Løjt.

Innen dær vår synnejysk kag’boe’ haie 
vi li’e ”Åh Marie æ vil hjem tæ dæ” sum 
fællessong å her fortåll’ Thorkild, at 
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han desværre ikk’ kun’ spis synnejysk 
kag’boe’, fo’dæ han skul’ spill’ mund-
harp’ etter æ kaf’paus’- «å det lyer it så 
godt mæ brød’tort’ i æ spilværk”.

Æ beld’ æ a æ kag’boe’ sum bl.a. vis’er 
cremesnitter, kikskaeg’, kringel, pumb-
ler, brø’tort’, lagkaeg’ mæ abrikos, 
æffelkaeg’, frugttært’, småkaeger, 
chokoladekaeg’, muffins, chokolade 
mæ cremefyld. 

Etter at æ vom vår blevn fyldt vår det 
tie’ tæ jen fællessong stående, sånn at 
æ kaeg’ kun’ fordel’ sæ i æ hel› krop. Vi 
song ”Sønderjylland er det bedste sted 
på jorden”. 

”To som wos” vår igjen klar å sång ”Vi 

ka væl ikk’ gøe for at vi har sjarme.....å 
vi har fån lidt ekstra selvtillid.......å 
når tøj og hat er kjøjt i Herrehuset, så 
vælter man sæ i damer”. 

Dæn næst› song vår spansk ”Han sov 
tæ meja”. Æ song handled’ um æ smej 
hen’ i Røllum, sum vår international, 
da han bå’de ku’ snak’ mæ russere å 
spanioler å æ synnejysk sproch.

”To som Wos” hai oss lauet jen song um 
æ gull i æ grusgrau i Røekro, som lød 
”Guuuull....det ær gull....æ lomme æ 
full...kum tæ Røekro å grav gull”

Dær vår fler’ fællessonge, bl.a. ”Taj mæ 
ue å fisk” å ”Det var en lørdag aften 
mæ store sivsko å.....du loved mæ å 
kom forbi mæ store sivsko å...”. Dær vår 
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I æ hæft om ”Det sønderjyske kaffe-
bord - et tredje sakramente” - u’gi’et 
a Museum Sønderjylland, Sønderborg 
slot , er dær et digt af Martin N. Hansen, 
1972, som var alsisk dialektdigter.

Her skal der synges om alt, der smag-
he, om brandstark kaff e og hjem-
mbagt kaghe med krafte rost og et 
hojstemt sind, sa lang’ vi marker, a 
mav’ er stind.

oss ”Bib bob æ lule do æ min søede”, 
hvår vi skull’ knips mæ a fingre tæ. 
Stakkels Thorkild og Thomas....de haie 
alle prø’et å spill’ et ekstra nummer 
å det vil’ vi ikk’ hø’e for backetter, så 
sel’følle skull’ de spæll jen. ”Vil I spill’ 
noget af Kim Larsen? Nææj, dæt gi’er 
vi ikk’, fo’dæ Kim Larsen gi’er heller ikk’ 
syng wosses sang”. De endt’ dog mæ 
å syng’ jen song, sum vår å æ melodi: 
”Midt om nattten”, hvår vi skull’ syng’: 
”Hen i Røllum” i æ umkvæe. 
”Hvor kan man købe æ kat så sort som 
æ nat.....hen i Røllum”......”Her er åltins 
glant...her har vi ingen dåsepant...hen 
i Røllum”.

Æ ekstranummer blew en hyldest tæ æ 
Rummelpot, sum fyller 70 år......å sum i 
æ fremtie vil he’i Æ Røllumpot”. Vi song 
”skuld gammel venskab rejn forgo”.

Sådn jen ettemeje gåer ålt for hur-
te i godt sælskaff, mæn vi slutted’ a 
mæ fællessang sammen mæ Eddie å  
Vagn, hvår vi song ”Den ti’, te do drow 
fra mæ”, ”Vi vestjyder trives nu bedst 
i blæst” å dæn oller oller siest sang 
blew den smukk’ vise ”Livet var så let 
at leve”. 

 Lisbeth Oxholm Andersen

For hvad er alt, hvad der javnt annam-
mes,
mod det a mark, te e mavskind stram-
mes?
Ja, det a rigte kunn fyld’ sin mav
til davle glaj, er en himmelsk gav’!

I forbindelse med  
kaffebord på Trøjborg
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Læwda d. 12. september blev dæ holdt 
VM i Synnejysk mæ 19 deltajere. De 
vå anden gång, dæ blæv holdt VM i 
Synnejysk, føøst gång vå i 2013.
De blev holdt Hos Risa i Guderup, å den 
he gång vå æ konkurrencer møj meje 
publikumsvænlæ, idet æ opgave kom 
op en stoe skærm, så publikum ku følle 
mæ, å så sku æ deltajere trøk sæ ind 
mæ en form få ringklok, venne di haj 
æ svar. 

Dæ vå i olt 5 konkurrencer:
1.  Et bild blev zoomet ind o æ skærm, 

å så sku æ deltajere si, va de vå, o 
synnejysk, så snar di ku se æt.

2.  Lytteævels. He sku di si, hvorfra æ 
lydklip kom.

3.  Gammel seje. No fik di føest halvdel 
a et sej (oesproch), å så sku di kom 
mæ æ fortsættels.

4. Synnejysk Jeopardy
5.  Bar for sjew i 5 minutte. No vå æ 

deltajeantal kommen ne o 3, å di 
sku lav en form for ”stand-up”. De 
blev måel mæ et Clap-o-meter, væn 
dæ klaret sæ bæst.

vm i Synnejysk.

Ind imæl vå dæ unneholdning. 2 som 
wos spiel, å di haj lavt en song specielt 
te æ lejlehej. Di a jæ, dæ vå mæ o Trøj-
borg, har set æn. De æ æn hygle duo, 
som æ goj te å find æ stemning.
Den Tryllende Kok haj æt richte fin 
inslaw. Han æ døchte, å de æ umule å 
gennemsku hans kunste.
Så vå dæ en hal stuen mæ Thomas 
Warberg. Ætte min mening vå de spild 
a peeng. Han vå utrole plat, å så troj 
han åbenbart, at de vå sjæv, bar fordi 
han snakket synnejysk.
Æ vindere blev: 3.plads Tage Peter-
sen, Skærtoft. 2.plads Birgit Schmidt, 
Stolbro og verdensmester Hans Jørgen 
Moos, Sønderborg.
Nå, men olt i olt vå de en richte goej 
dav, å æ ka got anbefael jæ å væ mæ, 
enten som publikum ælle deltaje i 
2017.

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



... stiftet tæ æ bevarls af æ synnejysk sproch å kultue8

Æ Synnejysk forening ær os 
å finn å facebook... 
å æ skriveri er flittie li’e fra 
opskrøvter tæ vitser. 
Her kan vi snak mæ veran-
der imællem æ ugivelser a 
Æ Blaj”
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En sønderjysk slægts historie 
1864 – 1929 – 1945   
”Bogen beskriver et eksempel på en 
dansk bondeslægts liv på godt og ondt 
i de 56 år under prøjsisk fremmedher-
redømme. 
Møllefamilien fra Sundved og Ter-
kildsens fra Skast ved Ballum.
Undertitlen er ”og tiden der fulgte” 
hvor historien gøres frem til i dag
Måske afspejles også din slægts histo-
rie med variationer.” 

Bogen kommer til salg på Æ Synnejysk 
Forenings Webbutik
                                          
               

Vi var til generalforsamling 2015 i 
Acheskau, Vi troede, vi var i god tid, 
men da vi kom ind i salen, var næsten 
alle pladser optaget. Der 
var dog to ledige pladser ved yder-
væggen, hvor vi kunne slå os ned.

Nå ,sagde vores nye nabo, hvor kum-
me I fra?

Vi kumme fra Værløse. Dæ har vi boi 
sint 1964, men vi stamme fra Affenrå.

Vi kumme fra Synneborre, men æ op-
rindle fra Jejsing.

Jejsing? Dæ haj min forældre naue 
galt goi venne, helt tebach fra 1932. 

Det vå Jens og Hanne. Jens vå skoma-
che i Jejsing.

Det gav et helt gib i vor sidemand, 
som vendte sig helt om mod os. Det 
vå min fae o moe.

Så æ do måske Viggo?

Ja, o do må så væ Dina.

De var bekendte, men der var nok 
gået 65 til 70 år, siden de havde set 
hinanden. 
Sådan noget kan man opleve, når 
man deltager i generalforsamlingen.
Mange hilsner fra 
Dina og Ingwer Gonnsen

Juelgaue
-‐idee!  
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Køf din julegaue å vos hjemmeside www.synnejysk.dk 
Se vort stoe uevalg i vores webbutik. 

Juelgaue-idee!

Deru øve ha vi osse en masse bøche o cd 
me i forbindels mæ æ adventsarrangsjemeng.

Juelgaue
-‐idee!  

Køf  din  ju
legaue  å  

vos  hjem
meside  ww

w.synnej
ysk.dk    

Se	  vort	  st
oe	  uevalg

	  i	  vores	  w
ebbutik.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Deru	  øve
	  ha	  vi	  oss

e	  en	  masse	  bøch
e	  o	  cd	  me	  i	  forbin

dels	  mæ	  æ	  adventsa
rrangsjem
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Fra e Havbogasse 
I  ”E Havbogasse” 1966 Folk og hæn-
delser udi Sønderborg by og egn. 
10.årgang, fant æ en sandfærdi’ histo-
rie om Mads o Katrine. 
Tekst/tegninge F. o J. Carstensen.
Æ hæ skreven en om te synnejysk. 
(fra Sundeved) I  ”E Havbogasse” e de 
kuns den siest sætning, de e skrewn å 
synnejysk.
Jelsen fra Asta Flyvholm Kjær
www.mojnasta.dk

mads o Katrine.
Gåe’ejer Mads Pet’sen o hans kuen Ka-
trine fra Stenderup, skull en sen avten 
stoend i decembe hint swichemoe i bil 
ve e lyntoch i Gråsten.
Swiechemoe hai væt te brøllop o Sjæl-
land o va da å got nok mæ e toch.
Så de bløw ornt’le snakke brøllop å vei 
ue a e by.

Da di sku passeé e øwerskæring mel 
Gråsten o Adsbøl, va e blinkys i gang, o 
Mads P. holdt reglementeé tebach.
Men da di hai hollen reglementeé i 5-6 
minutte’ – o de stadichvæk blinket uen 
te de viist sæ noue futtoch – fek Mads 
mistank’  om, te de va noue galt me 
den statsbanske mekanik.
Han seénd så fru Katrine ue i e mørk’ fo 
å se, om de va et toch å vej elle ej.  Va 
de fri baen, skull’ hon vink’ frem!
Mads o swiechemoe va heit væk i 
brøllopssnak, da fru Katrine ledt ette 
ga tejn te, te di kunn’ passeé. Mads gei 
en gas o køje øwer.

E snakk’ om onkle’, tantre’, fætre, ku-
sinne, brøije, søstre, bøen, børnebøen, 
svougre o swicherinne fortsatt’ i jen 
strøem o kulimineé  føest, da di holt 
å e gåesplas i Stenderup. Enno mens 
swiechemoe kreulet ue a e vuen, løi 
de bylletinge’ fra Sjælland.
Mads Pet’sen holt pænt æ dør fo sin 
kuen, da hon skull’ ue, man da han hai 
stoun i 5 minutte, o de stadich itt va 
kommen nowen fru Katrine, råft han 
inn i e vuen, om hon va follen i sæun. 
Men de va hon itt – af praktisk’ groend. 
Fo hon stou stadich ve e øwerskæring!!
Mæ olt de familiesnak hai M. P. glemt 
sin nærmest familie. Men de kan nok 
væe, han kom te Adsbøl egen i en fart. 
O deé stou fruen stadich plichttro ve e 
øwerskæring.
Mads P. hai stras en undskyldning 
parat…. 
”Jamen, lild Katrine - æ troi da heit 
bestemt, do va krævlet bach op å e 
kofange!!” 
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Synnejysk Adventsgudstjenæst 
i æ Krist Kirk’ i Tynne

Kirkepladsen 2, 6270 Tønder
Synda den 29. november 2015 kl. 14.00
Præst Paul Møller fra Kollund præker å 
synnejysk.

Bagette ska’ vi over i Brorsonshus væ 
sie a æ kirk å ha’ æfelskiver å gløg. 

Der vil osse være salg a vosses bøche 
o CD’er - en up’løj sjangse for å køf en 
goi juelgav’. 

Lidt um Tynne Kristkirk’
Æ Kirk hør’ unner Ribe Stift å er jen af 
de kirker i Danmark, som er rigest å 
gammel inventar. 
Æ Kirk støj fær’ 25. juli 1592. Æ Kirk’s 
ældst del er æ tårn, som kom fra Sct. 
Nicolai Kirken, da den blev nedrevet 
i 1591 - å den indgik i bygningen a æ 
kirk uden de stoe ændringer. Æ kirk’tårn 
måll fra æ kirk’plads tæ æ vindfløj ca. 
50 meter å dærfor ser man åltins æ 

kirk’tårn, når man kummer køern fra 
nord, syd, øst eller vest tæ Tynne. 
Tæmælling til Asta å mobil: 52 24 16 17 
eller mail: tilmeldingsynnejysk@gmail.
com ållersenest den 22.11. - gern før- 
hvis do ska’ mæ over i Brorsonshus å ha’ 
æfelskiver å gløg, som koster 50 kr. pr. 
pers. 

Efterlysning
Kære Tage Lametsch,
Jeg arbejder for tiden på et lille foredrag 
om folkelig salmesang i Danmark.I den 
forbindelse er jeg stødt på brorsonsange-
ren Offel Christensen på www.visesange-
re.dk (et site som du sikkert kender). Hun 
synger bl.a. en særlig variant fra Abild af 
”Den yndigste rose er sprungen” på en 
meget betagende måde.
Egentlig har det ikke noget med sagen 
at gøre, men jeg er blevet nysgerrig på 
hendes navn. Når jeg googler, kan jeg se 

at der har fandtes andre Offel(er), især 
i Åbenrå. Når jeg søger på Google.de, 
finder jeg kun navnet som efternavn.
Så min tanke er, at hvis nogen kan for-
tælle mig noget om navnet Offel, må de 
findes i Æ Synnejysk Forening. Kan du/I 
hjælpe mig?
På forhånd tak for hjælpen og med venli-
ge hilsner fra

Helen Rossil,  
mail: rossilhelen@gmail.com
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Æ Synnejysk Forening 
Indkalder til ordinær generalforsamling  

onsda d. 2. marts 2016 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 

 
 

Forslag der ønskes behandlet på ordinær general- 
forsamling, skal være bestyrelsen skriftlig i hænde  

senest den 1. januar 2016.



15... stiftet tæ æ bevarls af æ synnejysk sproch å kultue 15... stiftet tæ æ bevarls af æ synnejysk sproch å kultue

Synnejysk Adventsgudstjenæst  
i æ Krist Kirk’ i Tynne
1. synda i advent - 29. november 2015 kl. 14.00
Kirkepladsen 2, 6270 Tønder
Præst Paul Møller fra Kollund præker å synnejysk.
Bagette ska’ vi over i Brorsonshus væ sie a æ kirk å ha’ 
æfelskiver å gløg. 
Æ pris for æfelskiver å gløg er kun 50 kr. 
Der vil osse være salg a vosses bøche o CD’er - en up’løj 
sjangse for å køf en goi juelgav’. 
Tilmelling til Asta å telfon 52 24 16 17 eller 
email: tilmeldingsynnejysk@gmail.com  
ållersenest den 22.11. - gern før!

Peer’s auten å Emmerlev Klev
Synde den 21. februar 2016 kl. 19.00 
Igen i åe, invitee vi sammel mæ Højer
Lokalhistorisk Forening og æ Grænseforening tæ Peer´s 
auten å Emmelev Klev æ klok 19 och bachette tæ kaffe 
och en Farisær å Hohenwarte. Båltal’ væ tidligere biskop 
Karsten Nissen, Aabenraa, der ås vil fo’tææl væ det etter-
følgende kaf’boe å Hohenwarte. 

Generalforsamling å Acheskau Kro
onsda d. 2. marts.2016.
Pris: 150 kr. pr. mæ’læm, for Sol æch, en snaps, Guel 
æret, o kaffe.

Besøch å Sundeved Etteskoel 
i Bovrup, 6200 Affenraa
onsda d. 6.april  2016. kl. 19.00.
Gymnastik, musik, kaffeboe og synnejysk snak!

Kommende arrangementer

 
 
Generalforsamling å Acheskau Kro 

onsda d. 2. marts.2016. 
Pris:	  150	  kr.	  pr.	  mæ'læm,	  for	  Sol	  æch,	  en	  snaps,	  Guel	  æret,	  o	  kaffe.	  

 
 
 
 
 
 
 
 
Besøch å Sundeved Etteskoel  
i Bovrup, 6200 Affenraa 
onsda d. 6.april  2016. kl. 19.00. 
Gymnastik, musik, kaffeboe og synnejysk snak! 

	  
	  
	  
 

 

 

 
 
Generalforsamling å Acheskau Kro 

onsda d. 2. marts.2016. 
Pris:	  150	  kr.	  pr.	  mæ'læm,	  for	  Sol	  æch,	  en	  snaps,	  Guel	  æret,	  o	  kaffe.	  

 
 
 
 
 
 
 
 
Besøch å Sundeved Etteskoel  
i Bovrup, 6200 Affenraa 
onsda d. 6.april  2016. kl. 19.00. 
Gymnastik, musik, kaffeboe og synnejysk snak! 

	  
	  
	  
 

 

 



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 Hasle. Tlf. 30744596

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

Øvrich bestyrels:
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

Tæmælling tæ arrangsjemenge:
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 februar 2016

ID-nr. 47031

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

Æ Synnejysk Forening
www.synnejysk.dk

Kontingente for 2016:
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


