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Kære mællem
Edde en goj dansk somme mæ blandet 
vær, hæ vi et got tæboj tæ jæ. Dæ æ it 
kon Lars Larsen dæ hæ et got tæboj, 
dæ hæ vi o i Æ Synnejysk Forening. 

Synda den 6. september kl. 14,00 ka 
do kom tæ” Syng ettemeje å Trøjborg”. 
Dæ blive hel sikket som dæ pleje o væ, 
en glant ettemeje mæ et dejle synne-
jysk kaffeboe, manne goj sang,  goj 
musik o unneholning mæ ” 2 som wos” 
fra Røllum.  De sku væ rechte goj

Lørda den 12. september æ dæ ”VM i 
Synnejysk 2015” o æ Forsamlingshus 
Hos Risa i Guderup. Dæ æ it naue Æ 
Synnejysk Forening stæ fo, men en 
forening dæ heje ”VM I Synnejysk”. Ann 
o Tage æ mæ i æ bestyels.  Da dæ føst 
VM i Synnejysk blev hollen i 2013 hjolp  
æ bestyels fo Æ Synnejysk Forening tæ 
æ hele dau.

Dæ va ælles æ mening, at VM i Synne-
jysk sku ha væt hollen i Guderup Hal-
len, men dæ måt vi desværre aulys, dæ 
haj vi it pæng tæ. Dæ æ søgt pæng væ 
manne fonde o firmae, dæ æ o kom-
men positive svar fra en del, o manne 
tusin tak fo dæ. Dæ æ ba it komen so 
manne pæng ind som vi haj håft, o so 
æ dæ it ant o gøj, æn o sæt tæring ætte 
næring, vi valgt so æ Forsamlingshus.  
Hæ va vi i 2013, dæ va en stoe oplevels 
mæ en galt stoe tæslutning o dæ blive 
dæ helt sikke o æ jå.

Hvis do vil væ mæ, ka do bestil en billet 
å æ hjemmesie  www.vmisynnejysk.
dk  Dæ æ kon 100 billete tæ salg, så 
dæ gælle om o ”væ føst tæ møl”. O æ 
hjemmesie ka do bl.a. se æ program, 
en film fra sist å o tæj en quiz i synne-
jysk.
 
Wonsda den 21. oktober kl. 19.30 æ 
dæ et historisk foredrag o æ Folkehjem 
i Affenrå. Forskningsleder Hans Schultz 
Hansen, Rigsakiv i Affenrå fotælle om 
”Synnejylland i krig – 75 året for æ 
krigsudbrud” – om Militær angref den 
9. april 1940 i Synnejylland.

Ætte æ kaffe o brøtort komme Janik 
Lorensen fra Klægager o fortæl om sin 
mævirken i æ film ”9. April, o va han 
essen hæ laue.

Synda den 29. november kl. 14,00 æ 
dæ adventsgudstjenste o synnejysk  i 
æ Krist Kirk i Tynne. Ætte æ gudstjenst 
æ dæ gløgg o æfelskive i Brosonshus, 
dæ liche lich væ æ kirk.
 
Håfe i ka bruch naue a di goj tæboj. 
 
Vi ses. - Tage
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Læs mere på vores hjemmeside  
www.vmisynnejysk.dk eller på  
facebook-siden VM i Synnejysk.

- Vi glaje vos te å se dæ !

Venle jelsen

VM i Synnejysk

Hvis du kan svare på nogle af de oven-
stående spørgsmål, så ansøg om en af 
de eksklusive 20 pladser til VM i Synne-
jysk 2015 ! Hvis du bliver udvalgt, skal 
du konkurrere mod de bedste ambas-
sadører fra hele Verden (næsten !) for 
alt hvad der er sønderjysk og har med 
Sønderjylland at gøre. 

Konkurrencen bliver hård, men vi lover 
den også bliver sjov – og lærerig – for 
alle ! Der er rigtig fine præmier til 1., 2. 
og 3. pladsen.

Der vil være underholdning med den 
sønderjyske stand-up komiker Thomas 
Warberg, den sønderjyske Tryllende 
Kok og duoen Nimm2 og maden er 
ægte sønderjysk; god og rigelig !

Verdensmesterskabet finder sted:

Lørdag, den 12. september 2015, i 
forsamlingshuset Hos Risa, Trappen 6, 
Guderup, 6430  Nordborg

VM i Synnejysk 
 
- Hvad er en kløtelbøss ? Hvor meget kål er der 
i kålpølser ? Hvilken forbindelse er der mellem 
gråsten og Apple Computer Inc. ? Hvilken by 
kommer rapperen Clemens fra ? Er du skrap til e 
sproch ? Kender du noget til Sønderjyllands unik-
ke historie, kultur og natur ?
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Vi vå ca. 45 mæ’læmmer, sum hai en 
skjøn tue tæ Aarø sunde den 14. juni. 
Æ sejltur, å ca. 6-7 sømil ue o ind a 
Hasle Fjord, va jen usædvanlig smuk 
naturoplævelse. Æ tur var både fylt mæ 
natur å kultur. Vi så jen havørn å både 
æ ud- o hjemvej.

De kulturhistoriske minner, dær vidner 
um æ menneskes årtusinn-årige 
tæ’knytninn tæ æ fjord va aumærket 
mæ numre, så vi kunn se fra ”Helene” 
inn tæ æ  fjords bredder, hva’ vi pas’sei. 

Vi ku’ se Starup, Nygård, Vonsbæk og 
Årøsund. Vi kum forbi Åstrup Fattig-
gård, sum ikk’ så så fattig u længer o 
Åstrup Teglværk. Vi pas’sei æ djævleø, 

En dejle tu’r te Aarø mæ Helene    

som i dau var beboet a måger - mæn i 
æ rug’tie beboes dæn a jen stoe svane-
koloni. Vi pas’sei æ Toldbygning, sum 
blæv opret’ i 1867, da Synnejyllann  
var preussisk. Vi kum fo’bi ”Margrethes 
Bro”, sum blæv etableret i æ år 400-
410 e.kr. for å luk’ for æ indsejling tæ 
æ fjord. I dau markæres æ ”bro” a jen 
24 meter brei bælt’ a nedramed pæl’.
Aarø har væn Tysklanns norligste ø, å i 
æ tie fra 1864 til 1920 blev der drevn 
jen del smul’lerier mellem Aarø o 
Danmark.

Å Aarø bløv vi moitaun a Birte Theede, 
sum var vosses guide å æ ø. Dæt e let å 
vær’ post, fordæ ålle ga’er hei’er Aarø 
å så jen husnummer. Mæn uofficielt ha’ 
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hvær væj deres eien naun. F.eks. boei 
Birte å Skippergade, sum hai sit naun 
ætter, at dæ’ føer i æ tie var skipperne, 
sum boei å den gaie. 

Vi blæv guidet runnt i æ by o kum fo’bi 
Brummers Gaard, sum bl.a. driv’er cafe. 
Vi så Galloway kvæg å æ mark, sum 
bru’es tæ naturplej’. 

Vi våe ind i æ Julekirk’, sum har fånn sit 
naun, fo’dæ den blæv officielt in’viet i 
æ jul 1906. Før æ Kirk blevn bygget, få-
regik di kirkelige han’linger å æ skol o 
væ begravelser blæv æ kist roet ouer æ 
sund å transpo’teret tæ Øsby kirk’gåe. 
Æ mænd gik så etter æ kist dæn 5 km. 
lange væi tæ Øsby. Æ kvinder tog af-
skei mæ æ kist væ æ Kongebro å Aarø 
havn. 

Vi kum os forbi Æ sprøjthus o forbi Æ 
Kongsgaard, sum fik sit royal naun æt-
ter at Kong Christian X å Dronning Ale-
xandrine besøgt æ gåe i 1921. Ætter æ 
besøg blæv der plant jen røe’bøg i æ 
hau...å dæn stå’e dær stadievæk.  Før 
æ kong’besøe hei æ gåe Aarøgaard. 
Æ Kongsgaard rummær i dau dæn 
jeneste mælk’producent mæ ca. 60 
malk’køer.

Dæt va’ jen dejle tur med goe folk, 
information og ma’ og drikke. Å æ skif 
fik vi litt å stå imod mæ. Å æ væj ue, fik 
vi runn’stykk mæ ma’melad’ å o æ vej 
tæbag’ tæ Hasle fik vi dejle snitter å 
Pip-øl tæ.
Løjs mær’ um Årø å æ hjemsie:  
http://www.aaro.dk/om-aaroe/
aaros-historie



nyt fra Æ Ambassade
Det ha wåt et forrygene fåråe. Det æ 
kummen næsten 15 ny ambasadøer å 
de æ follen gåt te. Vi loj hårt ue da vi i 
januae fik besøch a  Alex Bødiker. Han 
va glant sjov å vi fik grinet møj. Men a 
ka se i Æ Blaj, at han å ha besøcht je, så  
a behøvs it å skriv mee um ham.
 
I februae kom æ mestekok Erwin 
Lauterbach. Han ha våt i læe o Hold Bi 
Kro og kummen runt i den stoe verden 
å laut ma til ål slavs folk. Utrole vo 
moj han vee um ma. Kumme I te a Staj 
engang, så ka I besøch ham i Lumske-
bugten, vo han ståe bach æ grye.
 
Vi sku da osse ha naue historie. Det vå i 
marts, vo Kesse, som richte hee Kristian 
Jørgensen, kum ægæn å den hee gang 
sku vi høe um æ afstemning i 1920. 
Det æ it te å forstå at en knajt som ham 
vee så moj. Ham sku i prøv å høe.
 
I maj fik vi besøch a Poul Madsen, æ 
redaktøe fra æ Ekstra Blaj. Han ha boj 
i Bovlund ve tautlun og det va et så lit 

han ku fåtæl fra æ blajverden. Det æ it 
så sjov æ væe  blajredaktøe æ dau. Æ 
blaj æ æt it manne som løjs æ dau, så 
man ska vee kreativ få å overlev.
 
Vi sluttet æ foråe a mæ en gang keg-
len. Thor haj fåt fat i æ bane i Lyngby, 
som vi fik lau te å sli å. I åe haj vi slaun 
æ piche sammen mæ æ manfolk, så 
det va kun jen klas å spil i.
 
Jørgen Deutschbein fra Ulkebøl gik 
hen å vant ganske overlechen. Så va et 
mee kamp um de næste plasse. Robert 
Jønsson fra Skærbæk vant søl og Moni-
ka fra Uruguay brånse. Hun æ gjivt mæ 
jen fra Kollund.
 
Ålt i ålt æn glant ettemaje. Så nå holle 
vi summeferie te septembe, vo vi star-
te up ægæn. Men det ka I løjs mee um 
å vo jemsie.
 
Ha et gåt så læng.
Arne Fogt,  
Ambassadegeneralsekretæe.

nyt fra Æ Ambassade

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
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I Sønderjylland delte besættelsen en 
hel befolkning. Gamle sår brød op og 
efterdønningerne var år om at lægge 
sig. 

Sønderjylland besat beskriver de 
historiske fakta og eksistentielle valg 
gennem fem vidt forskellige personer.

Sønderjylland besat er fortællinger 
om besættelsens helt særlige sønder-
jyske historie, dens forudsætninger 
og nedarvede menneskelige bevæg-
grunde, der holdt indre og ydre kampe 
i grænselandet i live længe efter, at 
besættelsesmagten var draget hjem. 
Gennem fem centrale personer, office-
ren, embedsmanden, hjemmetyske-
ren, politikeren og modstandsmanden 
belyses spændinger og konflikter.
Sønderjylland besat er ikke et part-
sindlæg, for den vigtigste historie er 
ifølge forfatteren ikke, hvem der var 
de onde, og hvem der var de gode.
Det mest interessante er, hvordan 
de, der boede så tæt på hinanden i så 
lille et område, nåede frem til så vidt 
forskellige beslutninger, skriver Søren 
Flott i bogen, som han afslutter med et 
spørgsmål til nutiden og læseren:
 

Sønderjylland Besat
Hvordan ville du have valgt?

”Hvad ville du selv have gjort?”
Bogen er udgivet af GYLDENDAL og er 
på 300 sider vejl. Pris 299,95

Med venlig hilsen
Kjeld Andresen
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Turisten i Dybbøl
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Trøjborgvej 21, Visby, 6261 Bredebro
Synda den 6. september 2015 kl. 14.00

Synnejysk kaf’boe mæ masse a sang å 
musik. Johanne fra Trøjborg ste’e for e 
bachen, o de e manne fo’skelle slaus 
goi kache. 

E sangbøche e klar o Dres Lautrup køm-
me o synge for, Eddi spille te.

De e ynneholdning ve ”2 som wos”. Di 
kømme fra Røllum, o di synge ”sange 
for sjov – å e sproch”.

De e let a åll slaus, lich fra Blues te  
Beatles te Giro 413, “ e åltins im 
schuss” - di vel helst syng for dem, de 
gern vel syng me. Et paar små historier 
smutte de å me i e program.

Pris: kr. 125,- for mæ’læmmer  
og kr. 175,- for ikk’ mæ’læmmer

Tæmælling til Ann Posselt å  
mobil: 52 24 16 17 eller 
mail: pack@bbsyd.dk

Syng ettemeje å Trøjborg   



Synnejylland i Krieg 
 - 75 åe’r etter æ kriegu’bru’  
- Æ militær angref den 09. april 1940      
Wonsde den 21. oktober 2015 kl. 19.30

Kom te et historisk foredrag å et for 
Synnejylland Historisk stej - Folke-
hjem i Affenraa (Haderslevvej 7, 6200 
Aabenraa)

Forskningsleder  Hans Schulz Hansen, 
Rigsarkiv i Affenraa kømme å fortæl 
om:

”Synnejylland i krig – 75 året for e 
krigsudbrud ” – om Militær angref den 
9. april 1940 å Synnejylland.
De vil væ´e mulighed fo å stell spørgs-
mål.

Kaffe o Brøtort.
Ette e kaffe kømme Jannik Lorenzen fra 
Klægager, o fortæl om sin mevirken i e 
film ”9. April” som menig ”Gram”, han 
spille sammen me bl.a. Pilou Asbæk, e 
film e optaun i Haesle. 

E film hæ gaun i e biograf i e forår 
2015, den e set a øver 150.000 pers.
Jannik e 21 år, han hæ væt i e ”Livgar-
de” i 8 mdr.

Han hæ å mevirke i ”Kunsten at græde 
i kor” i 2006 å han bløw nomineé te en 
Bodil pris for beest mandle ho’edroll’. 
 
Pris: kr. 125,- for mæ’læmmer 
og kr. 175,- for ikk’ mæ’læmmer
Tæmælling til Ann Posselt å  
mobil: 52 24 16 17 eller 
mail: pack@bbsyd.dk
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”Syng ettemeje å Trøjborg” 
søndag 6. september 2015 kl. 14.00
Sønderjysk kaffebord  
Musik ved Eddie til fællessang
Underholdning ved: ”2 som wos” fra Røllum
125,00 kr. medlemmer/ 175,00 kr. ikke medlemmer.

Folkehjem, Haderslevvej 7, 6200 Aabenraa, 
onsdag den 21.10.2015. kl.19.30
”Sønderjylland i krig – 75 året for krigsudbruddet”  
– Militærangrebet 09.04.1940.
Kaffebord med brø´tort

Jannik Lorenzen fortæller om sin medvirken i  
filmen ”9. April” som ”Menig Gram”
125,00  kr. for medlemmer 
175,00 kr. ikke medlemmer
Tilmelding til Ann Posselt på  
tlf. 52 24 16 17 eller e –mail: pack@bbsyd.dk

Sønderjysk Advents gudstjeneste i Krist Kirken i 
Tønder. 1. søndag i advent 29.11.2015. kl. 14.00
Præst Paul Møller, Kollund 
Gløgg og æbleskiver i Brorsonshus, Kirkepladsen 2, 
6270 Tønder
Tilmelding til gløgg og æbleskiver  til Ann Posselt 
 tlf. 52 24 16 17/e-mail: pack@bbsyd.dk

Generalforsamling på Agerskov Kro,  
den 02.03.2016. kl. 18.30

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

Kommende arrangementer
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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

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 november  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


