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nyt fra æ bestyrels
Olleføst ve æ si undskyld få, at Æ Blaj føst komme no. Desværre gik de trykkeri, 
som trøjt Æ Blaj få wos i 13 oe, konkurs, å så sku vi ue å find et ant trykkeri. De æ 
lykkedes! Vi ha fån et gåt tebøj fra Hot Tryk i Røjkro, så no fæ I de føest numme i 
2014.

Vi haj ejsen lavt en plan få uesændels a Æ Blaj: februar, maj, august å november, 
så de arbæe vi o å æveholl. Men æ ka gåt si ollereej no, at de næste nomme føst 
komme i juni.

Vi ha å lavt et ”skelet” få avholels a arrangsjemange:
Di fast æ Pers Awden d. 21/2, vå vi æ mæ sammen mæ Højer Lokalhistoriske 
Forening, Æ Turistforening i Tynne å Æ Grænseforening.
Så ha vi generalforsamling i marts, syngættemærre o Trøjborg i september å 
gudstjænæst 1. synda i advent.

Uæve de ve vi lav naue arrangsjemange i æ slutning a april ælle føst i maj, føst i 
juni, siest haldel a august å et stoe i oktober.
Venne dæ æ naue, dæ ha ideæ å fåslav te va, vi ska lav, så kom ænle frem mæ 
dem!

Vi blæv jo så sil o et mæ de hee nomme, så æ ka fåtæel, at æ formand, Kjeld 
Andresen, å æ næstformand, Tage Lametsch, har skævt plas, men ejsen fortsætte 
æ bestyrels som hite.

Å haus no o at den beest mo å bevar æ sproch o æ å snak æt!

Ann Posselt

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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brøns d. 01-12-13
Osse i åe, va vi i kirk tæ 1.advent´s 
gudstjenest - i åe va vi invitee tæ 
Brøns.

Och sel um Brøns kirk æ keen fo och 
væe Danmarks støest ”landsbykirke”, 
som hae plas tæ manne folk, så fylt vi 
got up.

Æ kirks præst – Camilla Friies – va lich 
blevn ansat hæe i æ etteåe, och hun 
kumme it hæefra, hun æ vestjye. Så vi 
haed fån Asger Ehmsen tæ och hold 
æ gudstjenest å synnejysk. Han æ 
føjt i Ballum – Nørrehus, så han kun 
”æ sproch”, selvum han nu æ præst i 
Vejrup – Ribe stift.

For vos sum va mæ tæ æ gudstjenest, 
blev det en goed och fæstli inledning 
tæ æ åes jul, mæ to præster, i en kirk 
sum osse æ et besøch vee uen for æ 
kirktid.Bachette va vi aue å Brøns kro, 
vo vi va 70 mælemmer tæ gløg och 
æbelskive. Och i åe haed æ formand 
taun vos sangbøche mæ, så selvum 
æ snakken va got i gang, fik vi sunget 
nauen a æ sang.

(Vi fant no da osse ue a, at vi saunet 
naue julesang, så tæ næste oplag ska 
vi gern ha et par forslau tæ naue salm-
er tæ kirkeåret).

Mikkel
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Peers auten
De va en stjerneklae auten, det så elles 
it gott ue sist å æ ettemeje. Det hae 
rejnet føst å æ dau, mæn hae siin lys-
net up, och hen moe æ autensma bløv 
himmel ren for skye.
Så halv syv startet vi æ bil och køje 
astej tæ Emmelev – vi sku jo tæ ”Peers 
auten”.
Vi kum lit tille, men va it de føst. Det va 
ålree kummen en tyv - træe biler, men 
frisk va´et, så de flest blev sitten inne i 
æ varm bil, tæ lit i syv.
Mørk va´et blevn, så vi ku kun keen æ 
folk å des stem, da vi åll samlet vos um 
æ bål neé å æ vaed, nejen for Emme-
lev gammel hotel.
Præcis æ klok syv blev æ bål tæen, å 
æ flamme blusset op moe den mørk 
skyfri himmel, mæ åll æ stjerne klar 
lysende.
Æ båltaler va i åe John Frederiksen 
– tidligere dansk koordinator af det 

”Trilaterale Vadehavs-samarbejde” og 
leder af Vadehavssekretariatet.
Etter æ bål samlet vi vos å HohenWarte 
– ca. 150 minneske -. Så vi blev bænket 
ve tre langborde, vo detva dækket up 
mæ kaffe och boller – och så selvfølle 
mæ den traditionelle ”farisær”.
I forlængels af kaffe berettet John 
Frederiksen um Jordsand´s historie fra 
1241 – Valdemar Sejrs jordebog – til 
danmarks eneste Hallig´s endelig i 
1999, mæ afbrænding af fugleobser-
vationshytten.
Selfølle fik vi osse sunget – jen lang, 
och en masse anne saang.
En go historie fik vi oss fortål a Agnes 
Bossen å æ Hasle dialekt um anskaffels 
a en petroliumslamp.
Och så va en dejle februar auten forbi 
mæ det føest forårstegn ”Peers auten”.

Mikkel
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VM i synnejysk blev instiel te 
Æ Ærerummelpot 
Æ arransjøe a VM i synnejysk blev 
instiel te Æ Ærerummelpot! 

Æ æverækkels sku fåregå i Æ Synne-
jyllandshal i Aaffenrå, men den daw, 
den sku æverækkes, haej æ laen 
besøch a en orkan, så ol ukørsel blev 
fraråej. De lykkedes doch å find en ny 
daw te æverækkels a æ pris. Sven-
Erik Raun soj bl.a. de he: ” I ramt naue 
møj væsentle få synnejye – æ interes 
få å dyrk å bevare våt sproch” da 
han i æveværels a repræsentante fra 
Alsingergildet, Æ Synnejysk Forening, 
keramike Vibeke Erlang Christensen, 
forfatte H.E.Sørensen å et pa sjornal-
iste gaw Æ Æresrummelpot te Keld 
Aaes, som repræsentant å primus 
motor få æ komite bach VM i synnejysk. 

Han fortsåt mæ å si, at æ ide æ så goej, 
at dæ ska bygges virre å æn. De æ dæ 
brej enihej om.

Te sist fik vi kaffe mæ brøtort å knepk-
ache.

Ann Posselt



Hyldest tæ æ  Væsdæhav

Hæ væ æ stran væ æ væsdæhav      
gæ dæ æn lille mand mæ sin span
sin skavl å leche i dæ voæ san   
ålt mens di stoe bølle rolle mo æ lan

Dæ ka væ kålt å barsk dæ ue 
man blye møje læt røj um æ snue  
um vindæ ka man høe æ vins       
hylæn rånt um æ sommehus jørne   

Dæ rive å råsge i æ Marhalm                               
dæ fin san fyche in væ æ karm
båre væ æ vinne å æ dø dæ ka
man it hål ue nær æ vin dæn hyl

Dæg æ to minneskæ å æ stran         
di hålle væranne i æ han
beche to hæ æ hat gåt neæ i æ pan
mæ æn hå modvin æ dæ svat å ånd

nå kømme dæ meæ naue leche mæ        
æn drach æ vin æ gåe hæv æ æ hav
næ æ bølle brus å æ vin dæn sus
dæ æ lich vad æ skat æ i dæ jæ spæl  

Dæ æ fint væ æ hav up tæ Ringkøbing
fjoe såm læche møje længe mo noæ
hæ væ Rømø Mandø å Fanø hæ va dæ
manne fæskre å skibre såm båe hæ fø

Dæ va i gammål  dav nå æ dæ it manne 
tæ bach di stoe stolt skifes ti æ å fåbi 
nå æ dæ kån di små fæskehus tæ bach å
Di stoe skibres hus mæ di fin tach.

Svend Aage Hansen
Januar 2014
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Minnedaw i anledning a 150 åe få 
Æ Slaw o Dybbøl den 18. april 2014

Æ daw blive mindet mæ en masse aktiviteter, dæ slutte mæ et kulturelt arrangs-
jemang i Alsion om awtne. Æ kongepar deltaje. Ol, dæ ha løst, æ velkommen te å 
væe mæ, å dæ æ naue få æ hele famille.

Generel informasjon:
Dato: 18. april 2014
Adræs: Dybbøl Banke, 
 6400 Sønderborg, Danmark
Stej: Dybbøl Banke

Den 18. april æ de 150 åe sin, de stoe slaw ve 
Dybbøl fund stej. De blive minnet æ hele daw 
o Døbbl Bank å i Synnebår. Æ daw starte mæ 
en militær seremoni, vå dæ blive loej krans ve 
æ fællesgraev. Længer op o æ fåmærre ve dæ 
veæ en sivil seremoni, som bl.a. blive ævevæe a 
æ kongepar, den dansk statsministe å æ minis-
tepræsident fra Slesvig- Holsten. Fåurn tale ve dæ å veæ dans, sång å musik o æ 
seen i Æ Kongeskans. Om ættemærre æ dæ minnegudstjenest, å æ daw slutte a 
mæ en ”kultur-event”.
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Her en lille vits som er fra ZDF 
fortalt af kommisær rode. Det 
var før viakra kom å æ marked.
Fru Hansen gik en daw hen tæ æ dokte o beklawed se øve at hendes mand sek-
suelt var ret nedadgåend om det va naue man ku gøe, så det igen ku bliv normal 
forhold.

Ja soj æ dokte, der findes flere forskellig måer, men det koster jo en del penge… 
Det æ vil foreslå soj æ dokte at vi prøue det billigst føst, og hva er det så spue æ 
kuen, det er at du gie din mand en fuld spiseske honning hve moren, så snakkes 
vi ved om en måned!

Fru Hansen gik hjem. Æ honne haj de jo  hjemm, så det ville være en billig 
løsning.

Ca en måned ette traf æ kuen æ dokte i et supermarkt, da de fik øje på hinanden, 
spue æ dokte fru Hansen, Nå fru Hansen hvordan går det derhjemme? 
Ja soj Fru Hansen hvordan går det, han er begynt o summe, men stikker gør han it 
endno!

Manne hilsne
Johannes Damkjær, Hasle
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MeKanISK MuSeuM d. 11. juni
Sist foråe bleu det it tæ, så dæfo prøue 
vi no igen, så deefor tai vi tæ Hokkerup 
den 11. juni æ klok 19.00.

Vi ska besøch æ ”Mekanisk Museum” i 
Hokkerup som æ familie Lansink hae 
inrettet i den tillie møbelfabrik Hebru.

Ans Lansink hae sammel mæ sin kuun 
Gerrit og søn Bart i auve trærre åe 
sammelt å traktore – bile – knallerte – 
heestvogn -  landbrugsmaskinne – och 

gammel reeskaf, som di så hae ustillet 
i æ bygninge. Di hae osse et gammel 
smejværkstej och  en Oldemoesstuu.

Innen vi ska hjem hae vi bestilt kaffe 
och kach i Deres cafeterie, så vi lich ka 
snak lit innen vi ta vær te sit.

Tæmelling te Ann Posselt, mobil 52 24 
16 17 elle å mail: pack@bbsyd.dk
Pris: kr. 75,- for medlemmer – kr. 100,- 
for ikke medlemmer.
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Hjemstavnsauten 
- Vos mælemme ka saut sæl !!!

Onsde d.30/4 møes vi å Holbøl-Land-
bohjem æ klok 19.00 tæ en kumsam-
men over en kop kaffe och tort.    
Adresse tæ GPS: Storegade 14, 6340 
Krusaa.

Vi ska hyg vos aue æ kaffe och syng 
nauen forårssang, som vi hae fåt Olga 
Clausen fra Ullerup tæ och spil klavee 
tæ.

Så ska vi osse ha et par goe historie. For 
vi hae fåt Vagn Rasmussen fra Fjelstrup 
tæ och fortæl et par goe fortællinger af 
sin ejen, sån olt ilau imell æ sang i skarp 
konkurrence mæ fortællinger fortål a  
Agnes Bossen fra Højer.

nOch de haed lauet at æ historier it bli-
uve å Alsisk, så vi ka ollsammel forstå 
dem – hae di lauet.

Så hoff vi desueen at vi hae nau-
en mælemme, som osse ka en goe 
historie, innen a sæl kumme mæ et 
langtrukken foredrag um hvåfor vi hae 
valgt den traens april – Valborgsauten 
– tæ och møes, men det bliuv for træls 
och fotæl um no, så det må bliuv en 
overraskels.

Som sævanle æ det tæmelling tæ Ann 
å telefon 52241617 och æ pris bliue kr. 
75.- pr. person fo melemme o 100 kr fo 
it-melemme.
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Wonsda d. 30/4 kl.19.00
Glant-komsammen å Holbøl Landbohjem
Historiefortællinge og sang, kaffe o tort.
Pris 75 kr for melemme, 100 kr for ikke-melemme.
Adresse: Storegade 14, Holbøl 6340 Kruså.

Wonsda d. 11/6 kl. 19.00
Besøch å Mekaniks Museum
Hokkerup, med kaffe o tort i deres cafe.
Pris 75 kr for melemme, 100 kr for ikke-melemme.
Adresse: Lundtoftvej 6A, Hokkerup, 6340 Kruså.

Wonsda d. 27/8 kl. 19.00
Virksomhesbesøch å LINAK
Gratis, max 50 persone, kun for melemme.
Adresse: Vesterled 1, Guderup, 6430 Nordborg

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

Kommende arrangementer

For manne år sinn’ var der et slauteri u’salg o e Ringga’ i Synneborg. 
Ind kømme en da’m, å den jehæe dialog udspandt sæ:

-Goddau Hansen.
-Goddau fru Jensen, hva’ måt det vær’?
-Æ skull gern ha et par goi ben te supp’!
-Ja så gjern. Var der ejsen naue?
-Sinn skull’ æ å ha’ for 1 krone læv’postai!
-Jatak, fru Jensen. Må æ pak æ læv’postai emell’ æ ben?
-Nej Hansen, det gær’ it. Æ skal cykkel hjem!          
          
Hilsen: Leif Gr. Thomsen, St.Anslet



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 Acheskau. Tlf. 30744596

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/ mob. 60 28 60 15
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
Tage Lametsch

Næste uegau af Æ Blaj komme i juni 2014

Mælemsbevis 2014

ID-nr. 47031

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

Æ Synnejysk Forening
www.synnejysk.dk

Kontingente for 2014:
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


