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Nyt fra æ bestyrels

Æ bunker´s å Røm – et besøch væe
Vi va 35 det møttes å Tønnisgård æ 
klok 18.30 å Røm. Æ vejr va it helt 
got, det smusket åch va overskyet, 
men de flest haed regntøj å paraplye 
mæ – åch så et got humøe.

Føst samlet vi vos i Tønnisgård´s 
udstillingslokale – som va møj 
spændende åch se.

Som guid haed vi fåt Erik Rosenberg 
til å fortæl um æ bunkersanlæg – åch 
vi ku bestemt it få jen det va bærre 
end ham. Så a bøj velkommen – da 
æ formand Kjeld Andresen va en 
smuul forsinnket – åch så overtov 
Erik. Han bøj velkommen å æ 
Naturcenter Tønnisgårds vejne, åch 
orientere vos um, va vi ku forvint at 

Så blev det min tue, vi skejtes tæ o 
skriv tæ sie to i Æ Blaj.

Da vi kom tæ Flensbor va de jen a æ 
melemme dæ spue ”Winne komme 
det ny program?” O tæ dæ ka æ 
bae saj: Det er it et program vi ugie, 
men et Blaj, hvo vi skrive om dæ hva 
dæ rø sæ hæe å vo ejn, elle fo vos 
Synnejye i det ganske lan. Vi ettelys 
stadich debatemne, som man ka taj 
op i vo stoe forening! Vi appele tæ 
at æ melemme at de senne vos et 
indlæch, som vi sætte i Æ Blaj o som 
så ka væ me tæ å skaf en dabat om 
vo dialekte, kultue, ejnsrette elle hva 
dæ essen ku væe! 

Sæfølle skrive vi stadich om 
æ arransjemenge vi arrangsje, 
som vi håfe vi stadich væ ha 
et godt fremmøe. De følgende 

arrangsjemenge ka i se å næstsiest 
sie og så komme de osse å vo 
hjemsie, www.synnejysk.dk hvo I ka 
se hvo de forskelle arrangsjemenge 
foregæe. Vi vel å æ hjemmesie skriv 
æ adress,så I ka fin vej.

Vi annoncerer osse æ arrangsje
menge i Jyske o lokal ugeavise, 
så vi appelere tæ anne at de ka mø 
op. Vi ha dæte en forskelle pris, 
om man æ melem a æ forening elle 
ej. Å den måe ka vi nå se, at vi hve 
gang det e et arrangsjemeng, så fæ 
vi ny mellemme, idet de køfe sæ et 
melemsskab via vos webbutik som 
dæ osse æ link tæ fra æ hjemmesie. 
Å den måe ka I osse høe familie elle 
naboe om de it ha lyst tæ å deltaj i æ 
arrangsjemenge  o dæme ve melem! 

Me venle helsen, Peder Luckmann
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se undervejs, men føst uddelt han 
løjter til dem, som it haed fon nogen 
mæ hjæmfra – elle Ingrid som it haed 
fon æ batterie skivt.

Vi køje så i samlet flok ue tæ æ 
parkeringsplads å æ vej tæ Lakolk. 
Derfra gik vi tæ fods ue i en utrolig 
flot kupee Rømønatur mæ lyng åch 
vindblæst fyrretræe. Å hele Rømø va 
der registeret ca. 80 bunkers fra 2. 
verdenskrig, men de va it let åch se 
hvis Erik it haed væt mæ, da de flest 
va dækket mæ sand.

Vi gik op åch nee a æ klitte mæ 
æ bunkersanlæg, åch Erik fortåll, 
som naue specielt væ Rømø´s 
bunkersanlæg, va di nyest Radar
anlæg i 2. verdenskrig, som kuun 
ræk 800 km, åch som blev brucht tæ 
åch styrre V2 raketterne mæ.

Sælfølgeli va vi osse inn i et par a æ 
bunker – den jen gang gennem æ 

nødudgangsrør – men det va it åll der 
vill mæ nee. Men vos, som sælfølle 
va mæ åch de værst, va glaed at vi 
haed en løjte mæ.

Erik Rosenberg som føe vos sikker 
gennem Rømø´s natur – bunker´s 
– åch den´s spændende historie, 
sluttet a under æ kaffeboe mæ åch 
fortæl um ollt det vi haed set, åch ollt 
det der va sket unne 2. verdenskrig å 
Rømø. Det va bare en god auten

Mikkel
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Tue te Flensborg
Wånsda d. 7/8 wå vi ca. 40 mand, 
dæ mødtes o den gammel kjærgå i 
Flensborg ve æ Istedløve.

I 2011 blæv den jo flyttet tebach 
te sin oprinle plas ætte å ha væn 
i Berlin å Kjøvenhavn. Ja den har 
faktisk rejst møje. De fåtåel Mikkel 
(Carl Michelsen) grau fiint om.

I Fredericia fik di æ landsoldat, men 
i SlesvigHolsten sku di ha en løve 
te mind om æ sejr i æ 3ås krich, så 
fik Slesvig en trije løve, di har jo 2 i æ 
våbenskjold, å Danmark har 3!

Bissen, som sku lau den, drau a te 
Frankrig, som vå de jænnest stej, dæ 
wå en løve, han ku bruch som model. 
Han lawed en form å tau jæm te 
Kjøvenhavn å fik den støft i bronze, 
å så blev den sejlet te Flensborg å 
anbråcht o æ kjærgå, wå den sku 
vocht æwe di dø soldate.

Den æ sanlæ imponejen, som den 
sidde op o sin kæmpe sokkel.

Ætte æ tue o æ kjærgå køe vi te 
Flensborghus, vå vi fik æ kaffe, å så 
fåtåel 89 årige tidligere generalkonsul 
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Karl Kring livle om sin opvækst i æ 
grænselaen. De wå galt interessant 
å høje. Han har fåt både æ jernkors, 
da han wå soldat i 2. verdenskrich 
å blev såret, å æ ridderkors som 
generalkonsul få SSV.

Et mælæm tøt, at vi alle sång te 
æ møjer. Men heldigvis haj di æ 
højskolesangboch o Flensborghus, 
så vi ku slut a mæ en sång.

Ann Posselt

 

Vagn Rasmussen’s jørn

GRÆJSHOPPE I GRAM!
………………………….
En græjshop wa ue å hop sæj en tue,
men den skuld helle ha tæwen sæj en lue.
Få pastor Gjesing han klappet mæ æ gelle den daw,
å plusle loej gutten græjshop i præstens maw.
Å dæe æ et møj plads te å hop å wæe glaj,
den føeld sæj nærmest som biksemaj.
Å det kund æ nabopræst da helle et li,
hun tøt det mindet om dyeplaweri.
En præst mæ såen en stoe appetit!
Wa bliwe det næste? Hun fålangt sit eksit.
Få å spies græjshoppe fandt hun et nomme få klam!
Hun kund et wæw mee å boe oldt få tæt o Gram.
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Nyt fra Æ Ambassade
Føst ka æ saj at de gåe gåt hee 
i æ staj. Vi ha fån omkring 15 ny 
ambasadøer i åe ållere så vi er i stadi 
vækst.

Lich sin vo webmaste døe få snart 
2 åe sin, ha vi haj bøvl mæ vo 
jemsie. Vi ha it ku forlæng www.
Synnejyskambassade.dk , da vi it haj 
de richte koder.

Men nå lysne it. Vo ny webmaste, 
Anne, æ ve å få stye å a sache å vi 
hoffe at vi ætte æ sommeferie kan 
kom tebach vo vi hø te.

Men vi startet æ sæson mæ jen af 
vo ejen, Heinz Jacobsen kom å fortål 
om sin ti i æ militæe å sin usennels 
til Afganistan, Kosovo, Sudan å flee 
anne staje.

I marts måned fik vi igen besøch a æ 
bochhandle fra Nørrebro å fø den ti 
i Tynne å Padborg, Uwe Brodersen. 
Nå Uwe kumme æ it åltin fest å farve 
å snak det ka han.

Så haj vi invitee Siegfried Matlok te 
å kum å han soj straks tak få æ båj å 
vi haj naun festle time, å en nærmere 
præsentation behøvs vist it.

Det gøe den siest helle it. I maj kom 
Eva Kjer Hansen fra æ folketing å det 
æ jo åltins sjovt å høe lit fra æ borg. 

Dajle at æ politikere gie vænover å 
bruch deres sparsomme friti å vos.

Desværre æ æ kejlemesterskaber 
blaun aflyst i åe, dem haj vi essen 
glæe vos te, men så må vi vint til 
næste åe.

Men så va et jen som syns vi sku 
taj te æ ringriefrokost i affenraa. 
Det blev låj å æ jemsie å plusle 
va vi 14 persone som tau a staj te 
Afenraa. Det er en fantastisk fest 
de holle de nee. Æ hele stemning   
æ hel i top å mæ den musik ka 
et kun bliv gåt. Asger Reher, wos 
vicegeneralambassadøe sku hol en 
kort tael å ol va hel vil i æ varm. En 
glant dau vi et glemme foreløbich å 
vi kumme helt sikke ægæn te næste 
åer. Men jen ting va vi it so glaj få. 
Ingen a dem det va up å snak å æ 
seen snakket synnejysk!!” Det va 
vi galt skuffet øve. Kun Asger ku æ 
sproch. Det må da vee en sach få  
Synnejysk Forening å påtal det øver 
få æ Ringriekomite.

Æ sæson starte up ægæn til 
septembe å det sku glæj vos å se 
naun a je .

Ha et gåt så læng. 
Æ Ambassadesekretæe.
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VM i Synnejysk 2013 
Lørdag, den 31. august 2013 
kl. 9.00-16.00 

Så ses vi snart til Verdens første 
VM i Synnejysk i Guderup på Als, 
hvor 60 deltagere har tilmeldt sig. 

Samarbejdspartnere 

VM i Synnejysk 2013 laves i samarbejde mellem 

•	 Æ	Synnejysk	Forening

•	 Alsingergildet	

•	 Æ	Rummelpot	

•	 Forskningschef	i	sprog	ved	Danmarks	Medie-	og	
 Journalisthøjskole Michael Ejstrup 

•	 Prof.	Dr.	Elin	Fredsted	fra	Institut	für	dänische	Sprache	
	 und	Literatur,	Universität	Flensburg	

•	 Handelsstandsforeningen	Guderup	i	Centrum	

 
Dommere 
Dommerne til VM i Synnejysk 2013 er: 

•	 Ann	Posselt,	Æ	Synnejysk	Forening	

•	 Christian	Petersen,	Alsingergildet	

•	 Elin	Fredsted,	prof.	v/Universität	Flensburg	

•	 Michael	Ejstrup,	forskningschef	v/Journalisthøjskolen

Billetter til publikum 
Billetter til publikum kan bestilles på nettet på www.oraetlabora.dk 
eller købes direkte i butikkerne Oraetlabora, Søndergade 8, Guderup 
eller Nebeling, Søndergade 4, Guderup. De koster kr. 150,00 pr. stk. og 
inkluderer entré til VM i Synnejysk og sønderjysk buffet.
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Syngettemeje å Trøjborg
å Synnejysk kaffeboe

me masse a musik å sang!
Sønda d. 8. septembe kl. 14.00

Det kan blyv en kørn å goje ettemeje nå då tau

 din nabo å kærst / ven  med, Æ Kaffeboe er jo naue som vi 
synnejye ælsker å veje naue om.

Jens Møller vil fortæl om 150 – årsdau for æ slau å Dybbøl.

Bruch en ettemeje, før elle ette æ arrangsjemeng, tæ å se je om i di 
skjønne omgivelse å se for eksempel æ ruiner!

Tæmelling tæ Ann Posselt
tlf. 52 24 16 17 elle å mail: pack@bbsyd.dk
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Kåm å høe om 
Rederiet Jebsen å Kinakysten 

freda d. 25. oktobe kl. 19.00 
å Folkehjem 

Haderslevvej 7, 6200 Affenraa

Aaffenraa hae en betyeli å lang tradition fo søfart. Det va tæ Aaffenraa 
kong Valdemar Sejr kom sejlende, som det føst stej i Danmark mæ 
”Dannebrog” ette æ slau i Letland i 1219. Så søfart och Aaffenraa blev 
næsten synonym up gennem æ tie.

Och det va it kun fiskeri och småskifsfart, det stoj å æ program. Ette at 
æ Napolienskrich hae ølåd och ruineret Europa, va Amerika och Østen 
mæ Kina di forjættede mål for di Aaffenraaske skief. Det va dæe di stoe 
gevinste lå och låkket, mæ handel a porcelæn – krydderier och silke.
Så sist i æ attenhundredtal drog to fætre Jebsen och Jessen afstej fra 
Aaffenraa tæ Kina for at prøv æ lyk  Och det lykkes for dem.

Vi hae fåt dr.phil. Lars N. Henningsen, tidligere Arkiv og Forskningschef 
ved Dansk Centralbibliotek i Flensborg tæ och kum och fortæl um vound 
æ firma ”Jebsen og co.” æ blevn tæ et Verdensfirma mæ hjemstej i 
Aaffenraa.
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DI BLANK KOTERSTÆWEL
…………………………

Oles skoterstæwel wa gejlet op, hiel blank som et spejl I wee

det wa fådet så kund han we sællsyen konstatee 

æ kuløe o di trusse som di piche han danset mæ, haej o

”Din trusse” soej han te Karen di æ bae så blå, så blå,

å din søte Inge di see ue te å wæe smart å  bløe

å så æ di i øvrigt galt små å åsse lyserøe!

Wa kuløe hae minn spue Trine, hun haej trokken dem a

Ole misset mæ æ øjen, keeg nee o æ stæwel, dæe kam ingen swa

”Kan do et se at a ingen hae o?” Ole soej ”manne tak,

a wa sgi ræj få at minn stæwel haej faen en ræwen i æ lak!”

(Annemi fra Ballum hae fåtoeld en)

Annemi fra Ballum hae fåtoeld om:

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

Di goej gammel Dav
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Tæmælling te ålle arrangemente: 
Ann Posselt, mobil 52 24 16 17 elle å mail, pack@bbsyd.dk

Arrangement-kalender 2013

Freda d. 25/10, kl. 19.00
Folkehjemmet i Aabenraa, historien 
om Rederiet Jebsen på Kinakysten.
indlæg af arkivar dr. phil. Lars 
Henningsen om Michael Jebsen 
– en ”havkat” i hyttefadet.
Pris: kr. 125, for medlemmer, kr. 175, 
for ikke medlemmer.

Sønda d. 1/12 
Ajvent´s gudstjeneste i Brøns Kirke,
Gløg å æfelskive på Brøns 
Landevejskro.
Pris 100, for medlemmer 
kr. 150, for ikke medlemmer.

Sønda d. 8/9, kl. 14.00
”Syngettemeje” å Trøjborg, Synnejysk 
kaffebord. Jens Møller vil fortælle om 
”markeringen af 150årsdagen for 
slaget på Dybbøl”.
Pris: kr. 125, for medlemmer, kr. 175, 
for ikke medlemmer.

Onsda d. 5/3 2014 kl. 18.30
Generalfosamling å Acheskau Kro

Wånsda d. 21/2 2014
Pers awden, Emmelev Klev
Kaffe, kach å farisæer å
Hohenwarde bachætte
Pris 100 kr.



Næste uegau af Æ Blaj komme i novembe 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 
79101139677.

Æ Synnejysk Forening
www.synnejysk.dk

Mælemsbevis 2013 

IDnr. 47031

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


