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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

Tak:
Æ næstforman, Kjeld Andresen, haj innen æ generalforsamling i år fotol, at han it vil 
genopstil tæ æ bestyels.

Kjeld hæ væt forman fo æ forening en del år, o fo et par år sin tåt han, at han vil træk 
sæ lidt tæbach o han blev næstforman. Kjeld ska ha rechte manne tak fo hans stoe 
insats fo ”Æ Synnejysk Forening” gennem ol di år han hæ væt mæ i æ bestyels.
Væ æ generalforsamling blev Kjeld Simonsen, Røllum væ Aabenraa vål tæ æ be-
styels. 

Tæ bestyelsessupleant blev Ruth Christensen, Agerskov o Finn Schøtt, Gram vål.
Det er dejle, at dæ æ naue dæ vil væ mæ tæ o lav en insats fo Æ Synnejysk Forening, 
tak fo dæ.  Velkommen tæ jæ ol tre.

Tage
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Æ hæe Kjeld Simonsen å boe Røllum, 
va æ hæ gøe i 40 år. Inden da, æ blev 
født i Kværs i 1949 å boed dæ i et par å 
20 år, mæ en lille afstikke tæ Gråsten.
Æ hæ væt mælem i Synnejysk Forening 
i manne år, å det er fordæ æ tøs vi i æ 
forening, i fællesskab ka gøe en for-
skel, å det va der skee i wos samfund 
æ dau. hæ tænker æ å, at som de hele 
er skruet sammen æ dau, æ de it levne 
møje plads tæ synnejysk sprog å kultur. 

Wos børn å børnebørn bliver opfla-
ske mæ rigsdansk igennem hele dæs 
opvækst, å dæ æ kun hvis far å moe 
dæhjem æ hele ti snakke tæ dem å 
wos sproch, at de blivæ bevidst om det 
sproch, der få 100 år sien va kendetegn 
få wos egn.

ny mand i æ bestyrelses

Bestyrelsens konstituering 2016

Hvodan vi komme vie, hæ æ it det 
endle bøj å, men hvis ål wos gammel 
som ny mælemme gø en lille indsats 
for ubre æ kenskab om æ foening å om 
dæ va vi arbe mæ å stæ fo, ka vi måske 
gøe en foskel.  

Æ Synnejysk forening har konstitueret 
sig efter den vellykkede generalfor-
samling i marts, hvor der blev sagt 
farvel til bestyrelsesmedlem Kjeld An-
dresen (Haderslev). Nyvalgt blev Kjeld 
Simonsen (Røllum v. Aabenraa).

Formanden hedder fortsat Tage La-
metsch (Sønderborg). Næstformand og 
PR ansvarlig: Lisbeth Oxholm Ander-
sen (Tønder), Kasserer og redaktør af 
”Æ Blaj”: Peder Luckmann (Toftlund), 
Sekretær og medlemsregistrering: 
Anne Marie Rasmussen (Anslet v. Ha-
derslev), Ansvarlig for bogsalg: Holger 
Z. Rasmussen (Rødekro), Arrangement-
udvalg: Asta Flyvholm Kjær (Broager), 
Holger Z. Rasmussen og Kjeld Simon-
sen. Asta Flyvholm Kjær har derudover 
også styr på tilmeldingerne til vore 
arrangementer. 
Som suppleanter blev Ruth Christe-
sen (Agerskov) og Finn Schjøtt (Gram) 
valgt. 
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Der vå et rig’te ugemytlich væjr i 
Emmerlev....mæn der va’ ild i æ bål, 
selvum æ regn å senere slud pisked’ 
mod de ca. 30 som støej mæ å u’en 
paraplyer å hørt’ æ ti’ligere biskop a 
Viborg Stift, Karsten Nissen, fo’tæel 
føest del a sit innlæg denne awten. 
Æ rest såt i tørvæjr i æ biler å nø’e æ 
tørvæjr å æ bål. 

Å Hohenwarte tæ det etterfølgende 
kaff’boe var dær 102 dæltagere. Kar-
sten Nissen fo’tål små historier, hvor 
vi gentaune gang fik æ smil hel up tæ 
æ ører. Mæn i bunn å grunn handled’ 
hans historier um, at vi synnejyder 
herneje, vi bøvler bar’ å. Vi er stolt’ a at 
vær’ særegne. 

Peers Awten
å Emmerlev Klev  (21.02.16)

Han fo’tål æ historie um professor 
Petersen, sum haie sin interes’ innen-
for sproch å ku’ tolk’ hvær jen dialækt i 
æ land. Jen dauw han kø’e mæ æ toch 
spur’e han jen kvind’ i æ kupé, um hun 
kom fra Svendborg?. Hun svarede ja. 
Æ mand væ si’e a spur’e han, um han 
kom fra Farsø?. Ja, æ gør, svared’ han. 
Dæn næest spur’e han: ”Do kommer 
fra Sydvest Sjælland”. ”Ja, jeg kom-
mer fra Skælskør”. Da han spur’e dæn 
siest i æ kupé, at han mæ sikkerhei vå 
vendelbo fra Hjørringegnen svared’ 
han ”næj”. Det undred’ æ professor 
sei over, mæn han såiej it mær’. Da de 
føist 3 støei a æ  toch å han såt sel’ mæ 
æ mann, som haie svar’t næj, spuert 
han igjen ”Er De virkle ikk’ vendelbo?”. 
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Æ mann svared’: ”Jo, æ kumme fra 
Brøsel”. ”Hvorfor svared’ De så næj for 
li’t sie’n?”, spuert æ  professor. ”Æ will 
ikk’ prål”, svared’ Æ vendelbo. Og sånn 
ær vi så forskelle - en synnejyde vil’ 
stålt haie fo’tålt innen æ toch køe, at 
vedkom’de vår synnejyde. 

Hvis vi ska’ find’ de ægt’ dialækter, så 
ska’ vi tæ æ u’lann, fo’dæ æ sproch 
hærhjem’ u’vikle sæ æ hel’  ti’e. Kar-
sten Nissen ka’ godt bliw lidt kej a, at 
dæt ængelsk’ sproch ær så fremtræjen 
i daw i vosses dansk’ sproch - men åss i 
æ dialækt. De ung’ banner sågar åss å 
ængelsk.

Karsten Nissen fo’tål um to ting, sum 
haie stoe værdi får ham. Det jen va’ 
jen antik skomacherlist (sum han haie 
mæ’bragt). Dæt var hans be’stefars fra 
hans skomachervirksomhei å Årøsund-
vej 7 i Has’le. Han fo’tål æ histore um, 
at hans far ikk’ uprin’le vår skomacher 
- mæn det va’ sum skomacher han kom 
tæ å æ’nær’ sin fami’le. Han vå uprind-
le landa’bejder. Han blæv sum 32 årig 
innkalt i tysk tjenest’, hvår hans hånd 
blew så skaied, at han ikk’ ku’ arbejd’ 
viere sum landa’bejder. Han blew 
umsko’let å æ ”Krieginvalidenschule”, 

dær senere blew tæ æ særsjantskolen i 
Synneborre. 
Dæn annen ting var jet tobaksskaff a 
egetræ, sum vå hans farfars svende-
styk’ sum snejker. Han vå vokset up å æ 
fattiggård i Årstrup væ Hasle. Han blew 
giewt mæ fa’mo’ i Frankfurt am Main å 
blew  sum 18 årig soldat. Han døjed’ æ 
rest a æ liew mæ krigsskaijer, sum bl.a. 
vå sennepgas i æ lunge. De droeg beg-
ge tæ Danmark å stemt’ NordSleswig 
hjem tæ Danmark i 1920. 

Vi anne hauser tyele 09.11. 2000 - æ 
terror moie de to tvilling’ tårn’ i World 
Trade Center i New York. Vi hauser dø’ å 
ø’elæggelse. 
Mæn vi hauser ikk’ dæt sum sket’ dæn 
07.08.1974 det samm’ steij. Da vå de 
selvsam’ tårn’ forbunnen mæ jen line 
400 meter øweir æ jo’e. Her gik dæn 
lille franskmann Philippe Petit, u’en 
sikkerhedsline 45 min. å æ line - døt 
va’ i ålt 8 ture mællem å tårn’. Dætte 
va’ ikk’ jet fo’søeg å at skjul’ æ døe.

Agnes Bossen fra Tynne slutted’ jen 
dejle awten a mæ æ historie um ”Tin-
ne og Jønne å campingstur”. Den ka’ do 
løjs å wosses facebooksi’e.
Lisbeth Oxholm Andersen, Tynne
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Der lå en lort i Madsens port.
Den havde inspektøren gjort.
Puh hvo den laude, soed æ slaude.
Gien et dask, soed Kristian Smask.
Smøren ind i sef, soed Jef.
Den æ vel nok vøg, soed Peter Høg.
Fåen a æ vej, soed æ smai.
Smøren ind i viks, soed Peter Kiks.
Den æ godt skidt, soed Kristian Sch-
midt.
Den æ godt nok lækker, soed Frederik 
Becker.
Troe I den smager, soed æ bager.
Ska vi it fåen væk, soed Otto Keck.
Gien en penning, soed Hans Henning.
Den æ it væst, soed æ præst.
A troe den bløje, soed Johannes Ohje.
A ve it hva den ligne, soed Gine.
Den ligge å lurer, soed æ murer.
Jo men den ligge godt, soed Jacob i æ 
gråt.
Fy fo fan, soed frøken Jahn.
Ja sikken stank, soed Johannes Frank.
Den ligge å rårne, soed æ gårne.
Gad vist hva den vaje, soed æ skraie.
Den ska  mæ te stajs, soed Kedde Grais.
Det æ lich fø en dajse, soed Hajse.
Ja det æ håe kost, soed æ post.
Troe I den daue, soed æ graue.
Gien en ornle jen, soed Svend.  

DEr LÅ En LOrT…

En rems’ æ hæ fåt a Hans H. Axelsen, 
Christiansdalvej 20, Hammelev.
Han fortæl:
Det er ca. som jeg husker remsen. Den 
er fra ca. 1950-55. 
Alle personer i remsen har boet her i 
Hammelev.

Jelsen fra Asta Flyvholm Kjær
se meje å synnejysk: www.mojnasta.
dk
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Fra Aggeskov sogn  i gammel daw: I Aggeskov har de æn goje kroI Gammelskov ka vi oltins køf  æn goje ko
Å æ Kjær æ æt alle bløwn dansetI Geestrup æ de gåt forskansetÅ Kjærgå æ de goje kammeradeÅ æ Nymark æ de demokradeÅ æ Bålstæj wel de it gjern døI Bovlund avle de tusind læs høI Vellerup drive de mæ djær stuueI Mellerup holle de æt lææng ueLangelund æ æt lille Tyrki

Å Oksgå æ de frank å fri

I Sinnet å Fåhus sæl de føl

I Bjørnskov sæl de snaps å øl

Rangstrupper æ novve Tørrebjørn

Galsted æ æt lyngpind-hjørn

I Birklund ær de mælk å rævling

I Johnsbor skye de ædde æ grævling

I Jørgensby køve de ålt djert hø

I Kådnerhus få de feet å æ brøj

 
Hilsen Gerda Huusmann Aggeskov

FLØGTnInGE helle KØWEnHAVnEE!!

Wa ka do bæst li Syree helle Køwenhavnee spue æ dreng?

Ham dæe blæw spue tændt sæj om temle læng.

”Se no kinde  a jo et æ syree så godt, di æ jo hiel fra Damaskus 

men æ di dommee som æ Køwenhavnee, bliwe et te minus.

Få di snakke jo nee te woss som sæje æ helle a

Di troe København er verdens navle, uha da da.

Å så gie di et å bestell næwe, di will et bliw beskidt

jammen ue o æ laend æ oldt jo et bae sort å widt.

Det tæje dem fra Syrien et så nøj, det må bae et læwt a swien

det tøs a i grunden lye lidt pjatte å åsse lidt grien.

Få dyere di læwte da lissom dyere di ska, I wee

næe vi ande læwte æet slet et så hykle mee.

Så a ka bæst li Synnejyer, men det wa jo et det do spue om

men somme tier æet klogest å swae lidt dom.

(Vagn 6.10.15)
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Karen Hanne, som bl.a. unnervis’ i 
musik tau imoe wos sammen mæ en 
flok elæeuer, som sku’ vær’ guider for 
wos i små grupper, når vi sku’ ue å se æ 
lokaliteter. 

Det har åltins værn forvirrende, at æ 
skol’ hei Sundeved etterskoel, når den 
no lå i Bovrup. Men i 1957, da æ skol’ 
blæv stiftet, turd’ man ikk’ kåld’ den 
Bovrup etterskoel, da Bovrup ynne 
2. verdenskrieg vå kendt som at vær’ 
nazistvenle. 

Der er 150 elæeuer fordelt på 8, 9. og 
10 kl.
Æ elæeuer kumme i en radius a ca. 53 
km. fra æ skol’ - å li’e et par ænkelte fra 
Fyn å Sjælland. 
Sundeved er kændt for gymnastik å 
spring.
U over de almen’ fach ynnevises der 
ås i fach, som man ellers ikk’ li’e vil få 
kjenskaf tæ f.eks musik, kunst/maleri å 
volleyball.

Besøch å Sundeved Etterskoel 
wonsda den 06. april 2016

Ofte vælger man å kom å etterskoel, 
fodæ ens brødre eller anne man 
kinner, har værn det. Nogen elæeuer 
kinne veranne innen de komme å æ 
skoel å anne kinne veranne fra æ gym-
nastikværden. 
Man vælge åss Sundeved, når man vil 
æ fællesskab, æ mangfoldighed, æ 
selvstændighed, æ dannelse og en 
bogle skoel.

Æ hverdau å æ skoel starter æ kl. 7.00 
mæ morgenma’ å æ kl. 7.45 er der 
morn’sang, hvor æ forstander, Bjarne, 
beier Fadervor, de synger en føsselda-
wssang for dem, der har føsseldaw å 
Bjarne fortæl et eller andet aktuelt. Æ 
seance slutte mæ en sang å æ kl. 8.00 
starter æ ynnevisning - hvor de har 
basis, alminle å u’viet nivåe. 8. å 9. kl. 
løjs sammen. 
De bogle fach ligge um æ formeje. 
Æ liniefach å æ valgfach ligge um æ 
ettermeje å um  æ awten. 
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No vi vå’ å en etterskoel, hvor æ høj-
skoelsangboch vå i fokus, started’ vi æ 
auten mæ sang nr. 286 i højskoelsang-
boch ”Det er så køhnt, det er så dejle” 

At læv å bo sammen æ noe a det unik’ 
væ å bo å en etterskoel. Karen Hanne, 
ka’ som gammel højskoellære, godt li’, 
at der er så manne højskoelværdier å 
en etterskoel som den her. 
Karen Hanne tøs ås, at nogen a de 
vigtigste værdier er, at æ sangboch er 
fremm’ hver daw å der er fo’tællinger 
2 x om æ ug’e. 

Å 16 år er æ hel’ skoel blevn renoveret 
- alså i den tie, hvor Bjarne å Henriette 
har værn forstanderpar. 
Sundeved Etterskoel har et a de bedst’ 
springcentre i æ umråed. Manne for-
eninger komme å bruche æ faciliteter. 
Det gi’er liv å kontakt mæ æ umver-
den.

Vi blæv serviceret mæ super lækker 
hjem’bagt kringel, laukach å småka-
cher tæ æ kaff’boe, hvor vi såt sammen 
mæ de ung’ minnesker, som ås hai 
guided wos rundt å æ skoel. Æ snak 
foregik natu’levis å synnejysk. 
Vi sang ” En lille sang åh synnejysk” å 
deretter løjst Asta en historie å synne-
jysk a H.C. Andersen, som heie ”Det er 
ganske vist” å vi slutted’  a med æ sang 
”Mit Sønderjylland” 

Det var en dejle awten mæ skjønne 
unge minnesker - som ikk’ har glæmt 
deres synnejyske røeder. 

Lisbeth Oxholm Andersen,
 Tynne
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WA DRÆJET SÆJ OM Æ DAW? 

Det som det dræje sæj om æ natur-

lewies
å komm o æ forsie a æ blaj helle i æ 

TV Awis
Jammen det lægge ættehaend folk så 

møj i æ bloej
at di æ parat te å gå o hinde urren 

skræk få djert hoej.

Di finde o di mest skøe å dum ting fådi 

di wee
at det æ jo det jennest som æ sjornali-

ste di see.
Å sjæll om vi old tøss, at æ sjornaliste 

æ sæe
så æ di helle et hiel næem å undwæe.

Så det æ mæ å find o næwe som æ 

hiel ue i æ hamp

så wrimle di te i røeg å i damp

å spørr om det mest pjatte som ver-

den hae høe.
Så ka en jo bachætte tænk, hwem wa 

di skøe?
(Vagn a Fjelstrup)

BROGT LEGETØJ 
Vi bøen haej jo et så møj legetøj i 
Synnejylland, bae en lille kanon
å en hest, å det blæw jo genbrogt a 
næste generasjon.
Men op i Kolding, i det di koldt få ”æ 
gammel land”
dæe køjt di bae nyt  - ja, det gik 
æwe min fåstand!
Å det gammel det samlet di, få di æ 
jo et så dum
å tændt, det ka da bruges i et lege-
tøjsmuseum.
Å will di et haet i Gram helle Broder-
sens welt -
ja, så ka vi sgi da fåæe dem et nee o 
æ Feldt.
Få æ brødre å æ søstre hae sikkert et 
ætteladt næwe,
di mått jo kæmp wæe daw få bae å 
få gryen te djer dæwe.
( Vagn a Fjelstrup)

SLAE O SYNNEJYSK!
Dæe æ to grim sætninge o synnejysk,
sikkert åsse o rigsdansk å o højtysk.
Det jennest som må wæe hiel klae
æ at bæche sætninge dræje sæj om slae.
Det føest begynde mæ:” A hae høe!”
Å så ståe di å gawe, æ stemm lissom døe.
å næe en så spørr, wo hae do høe et hen? -
Ja, så ka di et hæwset, det wa bae jen, 
som soej et, å det næste hee: ”Di sæje”! å så et mee
hwem di æ - ja, det æet altså slet ingen som wee.
Bæche di to sætninge æ ond å slem -
men desværre æ di åsse tombe swæe å glem.
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Møe å Folkehjem 

Kom å høe Marie Finne, å Folkehjem 
i Affenraa, onsda d. 24.august 2016 e 
klokk 19.00.
Marie Finne ville som 19 årig, gern tjen 
pæeng te et lille husmands stej, deéfo 
tou hon ue å sejle. Hon tou uddannels 
som telegrafist, de tou 2 åe. Men hon 
blew hængend i 40 åe, sjel om hon 
let blew søsych ue å åffent hau. Hon 
hæ sejle me Rederi J. Lauritzen i øwer 
30 år o sist me DFDS’s passager skief. 
Omboe wa hun jennest kvindle besæt-
ningsmællem, men di hæ olltins haj en 
goi omgangtone, hon hæ væt glaj for e 
liv å e sø o hæ sejle e hele joe rondt. 

No boe hun å Løjt Laend, hvo hun hæ 
fåt sit lille husmands stej, hvo det er 
mest skov te. 
Hun hæ traffelt mæ å fortæel om sit liv 
o åll di manne spænnede opleuelse 
hon hæ hai. Hon e ue i e hele land, o 
hæ rejst ront i 20 åe.
Kaffe og kage 100,00 kr. pr. pers. for 
medlemmer 
150,00 kr. pr pers. for ikke medlem-
mer.
Temelling te Asta: Telefon elle SMS å: 
52 24 16 17
E-mail: tilmeldingsynnejysk@gmail.
com



... stiftet tæ æ bevarls af æ synnejysk sproch å kultue12

Slut fra Frode… – og tilbage til en 
kedeligere sønderjysk hverdag!
Frode Kristoffersen har slukket for mi-
krofonen, og vi er blevet en sønderjysk 
stemme mindre.
Vi vil mindes hans stemme – enten det 
var den formelle sendt ud gennem de 
elektroniske medier eller når han snak-
kede i mere private sammenhænge. Vi 
vil mangle hans festlige og enkle for-
tælling om vores sønderjysk historie, 
hvorfra vore gode særheder stammer, 
og vi vil savne hans fantastiske viden 
om sønderjyske koryfæer og om mun-
tre møder med disse.
Uden at ville det, blev han selv et ikon. 
Ingen der har hørt Frode fortælle om 
de to brødre fra Ballum, hvoraf den ene 
havde ”skjeni for klokkeri”, vil glemme 
denne oplevelse. Eller når han snakke-
de om dansk-tysk sproglig misk-mask. 
En kunstart han selv beherskede. Hans 
fortælle evne og -lyst var legendarisk 
uanset om det var om Freden i Ribe, om 
oplevelser med store tyske statsmænd 
i Bonn om en tur med kleinbanen eller 
om skomagermeister Rickelsen aus 
Tondern. Ham mæ æ untergebis…
Da rejsetiden var forbi, slog han sig 
med sin tro Erika (skrivemaskinen) ned 
i Aabenraa, og jeg mindes ham både 
som offer og som bidragyder til æ Rum-
melpot. Han skabte en god stemning 
ved redaktionsmøderne. Han fortalte 
engang, at selv efter at han var holdt 
op ved radioen, blev han ringet op af 
fremmede, der bare ville høre hans 
stemme. Det inspirerede Rummel-

pot-tegneren Jens Bach-Andersen til 
hosstående tegning.
Frode underholdt ved den stiftende ge-
neralforsamling i æ Synnejysk Forening 
og fulgte foreningen interesseret. I øv-
rigt modtog Frode Kristoffersen som en 
af de første store sønderjyder Æresrum-
melpotten allerede i 1959, da han hav-
de været Jorden rundt. Han har egent-
lig fortjent den mange gange siden.

Mojn Frode
Sven-Erik Ravn
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Fra Facebook  
Æ Synnejysk forening: 

 
https://www.facebook.com/groups/20326512636/10153673108562637/?notif_t=li-
ke&notif_id=1460632810484875

Et godt tebøj fra Æ synnejysk forening:
Do ka’ køf’ æ 70 års jubilæums u’gau a æ Rummelpot tæ kun 124,75 kr + porto. Jo flere 
do køefer - jo billicher bliwer æ porto. Den boch will glæe enhvær synnejyde - ås i stei 
for en blomst, hvis do ska’ i by. 
Den er indbunden å will bliew et samleobdjækt. 
Vær opmærksum å, at det æ det siest nummer æ redaktør Sven-Erik Ravn har lauet - tæ 
næste jul æ der en ny redaktør.
Klik å link - å do kommer direkt tæ wosses webbutik: http://synnejysk.dk/webbutik/

Lisbeth Oxholm Andersen tøs lich, at I osse ska ha en musikalsk uegau ”hiel gratis” af 
2somWos: https://www.youtube.com/watch?v=AgfW41qI7fc&feature=share
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Det Gamle rådhus i Gråsten.

E Råjhus stamme fra 1954, de va et u’tryk for vækst o u’vikling, som e by gennem 
manne åe haj væt ind’ i.  E byghning  fungeé som Råjhus  ind te  ”strukturrefor-
men i 2007”, hvo Gråsten blew en dejl a Synneborre Kommun’.
Frem te e somme 2015 va e hus fortsat arbes’plads fo cirka 60 ansatt’, di øvergek 
te anne arbes’steje i e kommun’, da e bychning blew soeld.
E Råjhus hæ no fåt en ”gennemgribende renovering ” o e, så vidt mule, brungen 
tebach te sin pracht fra 1954. De e skaft en stemning, de vil få jen te å føle sæ 
som gæst å: Postgaarden fra Matador.
De e både hotelværelse, cafe, udendørs servering, restaurant o turistinformation 
i Det Gamle Rådhus.
Se meje å e hjemmesie: www.graastenraadhus.dk
ipnordic e en modern virksomheé de arbe’ me ”Telefoni løsninger til virksomhe-
der” E virksomheé leche å Nygae 17, førhen va de ”Sydbank” i e byghninge.
Se meje å e hjemmesie: www.ipnordic.dk
Vi fæe en rundvisning beche steje, a Thorben G. Jensen.
De e kaffe å kagch i den gammel byråjs sal, synnejysk snak o et par sang’.
Benytt’ e lejleheé te å besøch e Slotspark ve Gråsten Slot, elle gå en tur rondt om 
e slotssø
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Temelling te ålle æ arrangsjemenge tæ  Asta: 
Telefon elle SMS å: 52 24 16 17  
E-mail: tilmeldingsynnejysk@gmail.com

IP Nordic, Nygade 17 og Det gamle Rådhus,  
Torvet 8 i Gråsten
Søndag d. 12.06.2016. kl. 14.00 – 16.30. 
Præsentation og rundvisning ved Thorben G. Jensen
Kaffe og kage, fællessang i Den gamle byrådssal 
75,00 kr. pr. pers. medlemmer  
125,00 kr. for ikke medlemmer.
Se: www.graastenraadhus.dk     www.ipnordic.dk
Sidste tilmelding 06.06.16. Mødes kl. 14.00 på parkerings-
pladsen Fredensgade bag IP Nordic. Rundvisning i Ipnordic 
og rundvisning i Det Gamle Rådhus

Foredragsaften med Marie Finne fra Løjt Kirkeby
Onsdag den 24.08.2016. kl. 19.00 – 21.30
Folkehjem, Haderslevvej 7, 6200 Aabenraa 
Tema: ”40 år til søs”
Kaffe og kage 100,00 kr. pr. pers. for medlemmer 
150,00 kr. pr pers. for ikke medlemmer.

Arrangement med Anne Marie Jacobsen fra Haderslev
Tirsdag den 11.10.2016. kl. 19.00.- 21.30.
Den Gamle Grænsekro, Koldingvej 51, 6070 Christiansfeld 
Tema: ”Fattiggårde på landet i Sønderjylland” 
Kaffe og kage 100,00 kr. pr. pers. for medlemmer 
150,00 kr. pr pers. for ikke medlemmer.

Mandag den 21.11.16  kl. 15. 
Bodil Jørgensen ”Liv og levned” 
Alsion i Sønderborg. Nærmere oplysninger  
om arrangementet i næste udgave af ”Æ Blaj”

Adventsgudstjeneste i Notmark Kirke 6440 Augustenborg
2. søndag i Advent d. 04.12.2016.  
Gløgg og Æbleskiver – Notmarkhus 

Generalforsamling Agerskov Kro 01.03.2017. kl. 18.30

Arrangsjemenge



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:
Asta Flyvholm Kjær, Broue, Tlf. 74 43 33 43 / 29 60 77 52
Holger Zoega Rasmussen, Røekro, Tlf. 40 75 77 48 
Kjeld Simonsen, Røllum, tlf. 21 69 42 92

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 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 august 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


