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Opkrævning fra PBS/nets
Do undre dæ måske øve at æ opkrævning fra PBS komme fra Æ Synnejysk Forlau. 
Det æ fordæ NETS ska lev op tæ krav om å sikke sæ antihvidvaskning af peng. 
Derfo sku vi som forening oplys vores CVR-numme, o de æ Æ Synnejysk Forlau. 
Det ha vi it væt klar øve, innen æ udsendels af æ opkrævninge, men æ indbeta-
linge gå in å æ konto tæhørende Æ Synnejysk Forening. Derfor appeler vi tæ di 
par stykke dæ it ha betal enno, tæ trygt bar o betal. I har dæ sam melemsnumme 
osse fremøve, hvor vi så fæ et rettet tæ at dæ ska væ fra Æ Synnejysk Forening.

Æ kasserer 

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

nyt fra æ bestyrels: 
Som omtrent ny i æ bestyels, vel æ gern arbe fo at vi ska runt og se naue historisk 
o naue nyt i Æ Synnejysk Forening. 
De ska væ naue fo enhve smach, så æ ku got tænk me at æ melemme sent naue 
forslau tæ wos, wa I gern væ se, så vi ka drøft o undesøch om dææ mule å kom 
dehen. Det æ ålti nemme, hvis dæ komme fra Je melemme. Så vel æ gern ønsk jer 
ålle et godt Nytå mæ naue ræchte goi arrangemente i forening! 
 Holger zoëga Rasmussen.
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Vi vil gerne hermed tilbyde en mun-
ter aften med vores folkemusiktrio til 
Jeres Generalforsamling! Vi synger til 
enhver lejlighed og har bred erfaring 
med vidt forskellige grupper af men-
nesker og arrangementer.

Mette og Børge Solkær  
med Søren Iversen

 
Mette og Børge Solkær er kendt som 
fine fortolkere af nordiske, irske og 
skotske sange og viser.
Ikke mindst er de kendt for deres livs-
værk Cafe Ellegaard i Stursbøl, som hver 
sommer for fulde huse danner rammen 
om en perlerække af musikoplevelser.
Cafe Ellegaard blev nomineret som 
”Årets Spillested” ved DMA-folk 2012.
Mange vil kende parret fra deres op-
træden mange forskellige steder, bl.a. 
i Visemøllen på Tønder

Festivalen gennem en årrække, og 
fra deres anmelderroste CD ”Onsdag 
19.30”.
Søren Iversen er en af landets fineste 
spillemænd. 
Med sit inspirerende violinspil tilfører 
Søren gruppens sange en ekstra di-
mension.
Trioen leder med sikker hånd gennem 
fællessangsarrangementer. 

Med venlig hilsen
Mette og Børge Solkær

Kære Æ Synnejysk Forening

Mette Solkær synger og spiller bas. Seminarielærer ved UC Syd Aabenraa. Driver sammen 
med Børge Solkær Cafe Ellegaard som spillested, hærvejsherberg og cafe/forsamlingshus.   

Børge Solkær synger, fortæller og spiller guitar. Fhv. højskolelærer på Rødding Højskole i 
en lang årrække.

Søren Iversen spiller violin og fungerer som instruktør og lærer/censor ved Folkemusikud-
dannelsen på konservatoriet i Esbjerg. 
1. violinist i Iversens Kvartet. Arbejder til daglig som indkøber i Region Syddanmark.
Kontakt 74846500 
www.cafeellegaard.dk og YouTube
cafeellegaard@gmail.com
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Æ tradisjon tro hålt vi adventsgud-
tjenæst å synnejysk - i år vå det i den 
gammel smuk’ Tynne Krist Kirk’.

Der vå ca. 180 kirk’gængere - ås 
bosiende uenfor æ sogn, som høert 
pastor Paul Møller fra Kollund snak å 
jet synnejysk, som åll dem, der itt er 
føet i Synnejylland ku’ fo’stæ det. I Æ 
synnejysk forening vælger vi altiens 
jen præst, som ka’ æ sproch å Paul 
Møller er føet i Rinkenæs og har væn 
aktiv præst i Kollund, men er i daw jen 
aktiv emeritus. 

Paul Møller started’ mæ å fo’tæel, at 
for at vi ikk’ sku’ få den sam’ tækst å 

1. synda i advent i æ Krist Kirk’ 
i Tynne (29.11.15)

synnejysk som siest år (som ås  var 1. 
synda i advent), så hai han valgt æ 
tekst fra den siest daw i æ kirk’år i steij 
for den føest.

I sin prædik’n fortål han um Thor-
valdsen å den 2 meter høj’ statue i æ 
Domkirk’ i Kjøfenhavn. Han snakked  
um åg å byrder. Det er åg, der hjælp’er 
wos tæ å bæer æ byrd’. I daw belastes 
vi af den invenne byrd’, så som angst, 
misundels’, u’brændthei, sårg, jensum-
hei m.m. Nogn byrder er let å bær’ å 
anne er svær’. Nogn gang’ pålægger vi 
ås anne vosses byrder .....både bevæst 
og ubevæst. 
Som moejsvar tæ byrder er Jesus oer 
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”Kum tæ mæ”. Kum tæ mæ og æ vil i 
det se um der er håff for wos eller det 
skræmmer wos. 
I sin prædiken snakked’ han ås um den 
kjærlihei, som Jesus tilby’er åll wos 
minnesker. Ikk’ jen kjærlihei, som han 
pådutter wos eller tvinger wos tæ å 
taie imod, mæn jen kjærlihei, som han 
deler ue a, hvis vi kummer tæ ham. 
Hva’ manne minnesker gør for føest 
gang, når de bæres tæ æ dåb.

I daw er det 1. synda i advent. Vi starter 
mæ jen frei å hvile i daw. Der er så 
manne overbebyrdede minnesker i 
daw - så slip æ evangelie løs...så vi ka’ 
få hjælf fra Jesus. Åbne u’strakt’ arm’ 
vil åltins taie imoe wos, uanset hva’ vi 
har mæ i æ bagage. Det forunderlige 
er ikk’ at æ dø’ fin’es, mæn at æ liev 
findes! Amen. 

Etter æ gudstjenæst deltog ca. 90  min-
nesker i gløgg å æffelskiever å hygle 
samvær å Brorsonshus, som ligger lie 
bach væ æ  kirk’. Jen stoe tak tæ den lo-

kale præst, Kirsten E. Christensen, som 
hjalp mæ å dæk’ up å få wos tæ å føel 
wos velkommen i Brorsonshus. 

Vi hai ås besøeg a 2 journaliststude-
rende tæ vosses arrangement, som 
studeie dialækter å p.t. skriever jen 
bachelor um den synnejyske dialækt. 
Det kom der etterfølgende ås lidt brev-
væksling u a å bl.a. sku’ de ha’ øversat 
Fadervor....å her kumme æ u’gav’:
Vor Fader, do som æ i æ himmel. 
Hællige dit naun, kumme dit rig’e. Ske 
din vilj, som i æ himl, således ås å æ 
jo’e. Gi’ wos i daw vosses dawlie brø’ å 
forla’e wos vosses skylnære, å lei wos 
it in i æ fristelser, men frie wos fra dæ 
onde. For dit er æ Rig’ å æ magt å æ 
ære i evighei! Amen

Lisbeth Oxholm Andersen
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Æ Synnejysk Forening har haft den 
glæde at få lov til at genoptrykke 
bogen.

Bogen er skrevet af den aktive 73 årige 
Else Christensen fra Skærbæk.
Om bogen skriver Else, bogen er skre-
vet på baggrund af mine mange års 
arbejde som beskæftigelsesvejleder 
i Skærbæk. I forbindelse med mit ar-
bejde, begyndte jeg at lave et projekt 
med de ældre, som gik ud på, at vi i 
samarbejde skulle finde så mange 
gamle ordsprog og ord på sønderjysk, 
som vi kunne huske.

Oespråg å Oebogh o sønderjysk  
af Else Christensen  

Jeg er meget interesseret i at værne 
om det sønderjyske sprog, og syntes 
det er dejlig, at høre de gamle sønder-
jyske ord og vendinger, og bruger dem 
også flittig i min hverdag. Ordsprogene 
og ordene er samlet i det vestsønderjy-
ske, og bærer præg af de vendinger, vi 
har brugt her. 
 

Æ boch æ tæ salch o æ hjemmesie, www.synnejysk.dk i webbutikken.
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Næ æ e ue fo å fotæel historie’ å syn-
nejysk, 
fæ æ olltins ny/gam’l historie’ me mæ 
hjem.

En auden wa æ i ”Club Synneborre”
hvo e formål føest o fremmest e:
”å sam’l gotfolk fa Synneborre o omejn
i oll gemytleheé o oprethold’
de synnejysk sproch, skikk’ o vaner”.

He e de en rems’ æ fek fra Svend Aage 
Asmussen.
Han hæ boi å Fyn en gang, o deé skrew 
han:

”Wo ka man saun 
å hør naue ornle snak egæn.

Synnejysk snak:

Jen føle sæ helt syech 
wen man skal snak køffenhaunsk ælle 
richsdansk.
Næi vi æ it så fien,
så vi saie gomorn ælle goauden.
Wi sæie bae moin fo de betye de saem.

Wo ka man sommeti saun 
snysk, ringrien - æ spritbåe,
å oll di daile synnejysk piche.
La bae oll di anne rais te Majorka å 
Skachen.
Wen wi kuns må behåel wot Synnejyl-
lan”.

Jelsen fra Asta Flyvholm Kjær
www.mojnasta.dk
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Æ blaj etteråer 2015

Utrole wo æ ti den løffe. Vi ha lich haj 
summe å nå æ æ jul øve. Det gåe så 
gåt, så gåt heer i dronningens staj. Vi 
fåe ny ambassadører æ hele ti, så vi æ 
etterhans bløvn omkring de 200.
Vi loj ue mæ jen a wos ejen ambassa-
dører, Søren Fabricius, dæ i september 
fortåel om sit liv o de 7 verdenshav. 
Da kum vi richte nok u å sejl å det va it 
småting han ku fåtel.
Den 29. oktober haj vi fint besøch. 
Nemle Per Vers fra Gram haj laut wos 
en awten vi alle vi glem. Sikke en 
humøe han haj. De blew hoppet og 
sungen å æ seen og lant øver 100 wa 
møt frem få å se ham. Vi keen ham kun 
fra æ tv mæ Niels Hausgaard, men det 
heer va noue helt ant.
Den 21. november Haj vi så grøn-
langkålsspisen. Usål å 2 daw å 90 wa 
møt up. Intet e forandret. Det saem 
wæ åer. Solæg, grønkåel, kaffe mæ 
kach, å banko  In å mell ålt det, haj vi 

fån Marianne Rom 
te å kum og det va 
it så ring enda. Kalle 
Pet`sen fra Dynt sku 
syng naun juelsang 
og Sven-Erik fra Æ 
Rummelpot wa sanle 
osse møt frem så vi 
ku se hans fin blaj.
Gorm roft op i æ 
bankospil å vi haj så 
manne gevinste, at 
ingen gik tomhændet 
jem. Men da begynt et å å sne naue så 
tombe. Stoe tak te æ sponsore.
Tre daw ætte wa Leif Maibom fra Syn-
neborre revy o besøch. Vi fik æ revys 
historie fortål mæ flerre anektode. Een 
richte glant awten som afslutning å æ 
sæson.
Tak te ål je, som møe up nå vi hae naue 
å æ tapet.

Æ Genneralsekretæe.
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Besøch å Sundeved Etteskoel  
onsda den 06.04.2016. kl. 19.00

Bovrup Storegade 5, Bovrup, 
6200 Affenraa.

Sundeved Etteskoel, startede i maj 
1957, me kun 13 elever. Di føest 
manne åe, kun me piche om somme o 
drenge om vinte. I nowen åe øvergik e 
skoel te kuns å væe en ren piche skoel, 
føst i 1981 blew de egen en skoel fo 
både piche o drenge, o fra da a, va de 
å saem ti.

E elevtal e stille og rolle vejst, egem-
mel e åe, o nå e de 151 elever. Lich 
fordelt å piche å drenge å 8. -10. klass’.
De meest elever kømme fra Synne-
jylland, men de e å olltins elever fra 
Sydsleswiech o e rest a e laend.
E skoel e edau, mæ modern’ lys’ 
væelser, wo di meest boe å 4 mands 
væelser.

De e gode facilitete te både boglich 
fach o te idræt.

Komm å ve mæ te en spænnen auden, 
wo vi ka se de ung’ øwe springgymna-
stik, rytmisk dans, musik m.m. 
De vil væe kaffeboe o sang o en snak å 
synnjysk. E Forstanner Bjarne Ebbesen 
vil vis rundt o fortæel om e skoel.
Se meje å: 
www.sundeved-efterskole.dk
 o å Facebook.
Pris 75,00 kr. pr. person
Temælling te Asta: Telefon elle 
SMS å mobil nr: 52 24 16 17.
E mail: tilmeldingsynnejysk@gmail.com
inden d. 29.03.2016
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Peer’s Auten 2016
Ses vi synda den 21. februar å Emmerlev Klev?

Igen i åe, invitee vi sammel mæ Højer Lokalhistorisk Forening og Æ Grænse-
forening tæ Peer’s auten å Emmerlev Klev æ klok 19 och bachette tæ kaffe 
och jen Farisær å Hohenwarte. Båltal’ væ tidligere biskop Karsten Nissen, 
Aaffenraa, der ås vil fo’tæel væ det efterfølgende kaf’boe å Hohenwarte.

Vi ska’ mæ bål makee, at æ vinte æ forbi och æ forår æ å vej. Oprinle en he-
densk skik, sum å oldnordisk hee ”Garild” (en ild sum sku afslut æ vinte - et 
u’tryk sum vi stadi’ bru’er i dau ”så gar” - i betydning definitiv).
Å frisisk hedde det ”Birkebrennen” och hentyer tæ, at no ska’ æ søfolk å 
langfart tæ æ ishau och valfangst, en fareful fær, der nok ka’ gi’ folk trang tæ 
en fest sum afske.

Tæmælling unøvenne, så bare kom!
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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 deltaje for Solæch, en snaps, guel æret o 
kaffe samt ettefølgende unneholdning v. trioen fra Cafe 
Ellegaard. (Se omtael å sie 3.) 
Temælling te Asta: Telefon elle SMS å 
mobil nr: 52 24 16 17.
E mail: tilmeldingsynnejysk@gmail.com

Besøch å Sundeved Etteskoel.
Sundeved Efterskole, Bovrup Storegade 5, Bovrup, 6200 
Aabenraa
Onsda d. 6. april kl.19.00.
De e kaffeboe o sang.  Pris 75,00 kr. pr. person
Temelling te Asta:  telefon elle SMS å mobil 52 24 16 17 
eller
E mail: tilmeldingsynnejysk.gmail.com
senest d. 29.03.2016.

Virksomhedsbesøch i Graasten
IPNordic  o Det Gamle Raadhus
Synda d. 12.06.2016 kl. 14.00 –16.30
Præsentation o Rundvisning ve Thorben G.Jensen
Kaffeboe i den gammel Byrådssal.
Se: www.graastenraadhus.dk o www.ipnordic.dk
Temelling te Asta: Telefon elle SMS å mobil 52 24 16 17 eller
E mail: tilmeldingsynnejysk.gmail.com

Kommende arrangementer



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. 40 75 77 48

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 54 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 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


