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De mæ å find å nowe te arrangsjemen-
ge i Æ Synnejysk Forening e itt ´ålltins 
lich nemt.

Vi fek rechte manne goi ideér, ve e Gen-
ralforsamling å Acheskau Kro 2. Marts i 
åe, så de e nok å gå i gang me.

Di næste tre (se sie 11) blywe hollen 
af 3 damer, Marie Finne å Folkehjem 
Affenraa, Anne Marie Jacobsen å Den 
Gamle Grænse Kro, Christiansfeld, Bodil 

Jørgensen å Alsion i Synneborre. Di hæ 
åll 3 en spænnen historie å fortæel.

Å få Bodil Jørgensen te å komm, va ledt 
a en opgau. Hon hæ traffelt mæ å lau 
teater, film, TV, foredrach, hon ska pass 
å sæ sjel o sin familie. Så vi mått stell 
op i en kø, de va rechte manne de gern 
vill ha hind te å komm. E muleheé fo å 
få fat i hind va itt stoe, da hon sjel, vill 
væe me te å vælch, wo hon vill hen? Det 
mått helst itt væe syd fo Kolding!

Find å nowe??

Kursus: ”Synnejysk for alle”.
FOF Folkeligt Oplysnings Forbund for 
Sønderborg, Britt Enna, spue i e foråe,  
Formand Tage Lametsch , Æ Synnejysk 
Forening om muleheé fo: et awden 
skoel kursus i ”Synnejysk”.
Den opgau tåt æ løe spænnen, så de 
soi æ ja te. 
Æ hæ fåt et nyt venstre knæ den 6. juni, 
de vel sej’, æ kømme it å ferie nowen 
steje i åe, da de kræue en masse gen-
optræning. 
Nå ka æ sett, å forbereje mæ å e kur-
sus. Det blywe en stoe opgau’, men æ 
tøs sjel, æ hæ manne goi ideér te, hva 
de ska hannel om:
Æ kursus henvenne sæ te åll, de hæ lyst 
te å bruch de synnejysk sproch.
Æ ynnevisning vil foregå egemmel, 
aktiv mæ’veken a e kursister.
De vil væe forskelle emner, hvo vi ka 

bruch ”Æ Sproch”: dialekter, fortælling, 
løss, skryw o snakk’ å synnejysk, sang o 
musik, synnejysk i e fremti.
Temaer o opgaue, spil, ynnesøchelse o 
interview, familje- o synnejysk tra-
disjoner.
Å ”snakk’ synnejysk ” e en dejl af vo 
kultue heé i Synnejylland, de hæ å 
stoe betydning, som åll anne kulturel-
le institutioner  (eks.Dybbøl Mølle) o 
historie (eks. e Verdenskrige).

Se meje om e kursus å 
www.fof.dk/soenderborg 
De kømme te å foregå o Synneborre  
Bibliotek, manda awden 4 gange fra 
24.10.16 o egen manda awden fra d. 
16.01.17, de e kl. 19.00 – 20.50.
Jelsen fra Asta Flyvholm Kjær, Broue.
www.mojnasta.dk
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En ettermeje i selskaff mæ æ 
skuespiller Bodil Jørgensen

Å Alsion i Synneborre (Alsion 2, 6400 Sønderborg - www.alsion.dk) d. 21/11  
Æ kl. 15-17. (Der er mulighei for å køef kaffe å kach fra æ kl. 13 i æ café)

Kom å oplæv Bodil Jørgensen fortæll 
åfenhjærtie um sit righoldige liv å 
karrieer’.

Um kjærli’hei og smærteli taff, um å 
bliw moe i en sen ålder. Um drama-
tische begifenheder som passascher 
i den stoe togulyk’ væ Sorø i 1988 å 
sænest om æ ulyk’ i forbindelse mæ æ 
tv-uptagelse, der næer hai kostet hin 
æ liv. Um højdepunkter å æ scen’ å Det 
Kong’le Teater å i stoe film å TV roller. 

Hun vil gi’ smaegsprøver som vise-
fortålker akkompagneret a æ pianist 
Bjarne Sahl. 

Billetpris 210 kr. inkl. gebyr.
Biletter ka’ køfes a åll å æ hjemmesie - 
Sønderborgbilletten:  
www.sonderborgbilletten.dk

En dau kom de beskeé: ”I må få Bodil 
Jørgensen, mandag den 21.11.2016 kl. 
15.00 – JA eller NEJ? Ja tak, de vil vi gern. 
Så skull´de reserveres plas å Alsion. 
Synnejyllands Symfoni Orkester, soj ja 
te å fløtt des øvedau te e musikhus i 
Synneborre, TAK FOR DET. En autael me 
Jangmark Agentur i København o Alsion 
kom endle å plads.

No e der billetter te salg å: 
www.sonderborgbilletten.dk elle å 
Alsions hjemmesie www.alsion.dk

De er føest te møll’ fo å få de beést 
pladser.

Mojn vi ses jelsen fra Asta
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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

Rie – o rie te møll
dæ va ingen hjem’
ant som to gammel kvind’
de såt o koct en grøe
den vå hvergen sue elle søe
æ taw en stik
for æ vil i dæ grøe o slik
di tow en bran’
o slau mæ å min han’
de bræn, æ ræn
op o neé a Synnegae

De kom æ te en hal’tombe kvej
den kun hvergen ak elle ej
æ tau op min lang kniv
o stak en i dens tykk’ liv
de kom både lue o lage
æ stræve o bact en kach
så bøj æ te gæst 
både e Degn o e Præst
men de vil ingen kom’
så spist æ en sjel
hver en krum.

Remse fra sidst i 1920’erne
Ester Møller, Felsted

Æ hæ fåt e rems´ a Ester Møller, født 
i 1927, ve en fortælle ettemerre, fo 
Felsted, Bovrup, Varnæs Pensionistfor-
ening i Felsted Forsamlingshus.
Hon va ”bang fo”, te en dau, e der en-
gen de kenne e rems, deéfor vil hon gi 
en te mæ, så hai æ en da i det minnest. 
Nå hæ i en å.
Den bløw fortoel a en gammel man de 
kolt ”oldefar” Peter Johansen, han boi 
å e gae, de var i Rinkenæs, da hon va 
baen.

Næ e bøen hai lave nowe di itt mått, 
elle va follen o hai slaun dem, løef de 
in til ”oldefar” o råft: ”forbei mæ, for-
bei mæ” (forbarm dig over mig). 
Så tou han e baen på å e skøe, o soi en 
rems’ fo å trøest dem, næ han noi te e 
linje mæ:”Æ stræve å bact en kach”, så 
gek det hele øwer egen.

Jelsen fra Asta Flyvholm Kjær
se meje å synnejysk: 
www.mojnasta.dk
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SYNNEJYSK GRUNDKURSUS
Melodi: Hen til kommoden...

1.
Spids no bar æ øer,
for no ska I høe,
æ ska prøv å læe jer naue synnejysk.
Det er nemle vichte,
at I lær’ et richte,
det er næsten liså svar som å læe tysk:
Hvis æ no sie kritkåe,
mon I så har tænt å,
at det er det samme som en trillebør?
Æ kalgo den ska laues,
skøfles, raches, graues,
det betyder havearbejd’, hvis I spør’.
Og en grosse det er en spurv,
og en kokkemand det er en hane,
hvis æ si korr, så er det jo en kurv,
å pell i nejs det er en dårlig vane.

2.
Hvis do er lidt rolle,
måske lidt for tolle,
så betyder det, du har tålmodighed.
Men hvis do blyw tosse,
(og) gie jen i æ mosse,
så ka do vist trænge te at falde ned.
Hvis do er lidt flanne
og ka slå en skranne,
så betyder det, at do er lattermild.
Stinne ve æ vinne,
hun er it for sinne,
og – hvem ved – måske er hun en 
lækker sild.
Goej raej, knepkache, mussenør,
det er noget, som til julen vanker ,
og hvis do hør, det pikker å din dør,
betyder det, at det på døren banker.

3.
Dose – det er svimmel.
Hves do har en fimmel,
så betyder det, do er en mærkle jen.
Hves do er for snutte,
fæe do inne mutte
- er du fræk, så får du ingen kys såmænd.
Dem der ue fra Hæwe
sie jo, at det klæwe.
Det betyder, at i Højer gror man fast.
Ryddeligt er rytle,
hyg’ligt det’r gemytle.
Hves do pimpe lidt, så har do jo en last.
Og et låg – ja, det er et loch.
- Det hæ vå et kursus for begynne.
Synnejysk er et richte dejle sproch,
det sku vi snak lidt mee hæ i Tynne.

Indsæen a Henry Madsen, Tynne
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Virksomheisbesøch i Graasten 
væ ipnordic o Det Gamle Raa’hus

I Graasten Synda den 12. juni 2016 

Ållerei å æ parkeringsplatz ku’ de godt 
50 fremmødt’ se, at det her va’ et fir-
ma, som hai success å som hai æ finger 
å æ puls...der stau næmle to Tesla’er 
(elbiler) tæ up’laining.

Vi blew budt vælkom’en a Charles Gin-
nerskov, søn a Thorben G. Jensen. Charles 
er næstkommanderende i æ firma å 
taier sæ a æ drift, mens Thorben er den 
dær flyv’r rundt umkring å han var ikk’ 
nået hjæm tæ vosses aftal’, så dærfor vill 
Charles vær’ vosses vært i daw. 

Vi fik fø’st vist en profilfilm um ipnor-
dic, som fortål, hva’ de ku’. Ipnordic 
har kun erhvervskunder. De har 24 t. 
support å de svar’r indenfor 15 sek!!...
dvs. der er nogn å arbejd’ hver daw. 
De er kæendt for å u’vikl sammen mæ 
æ kunder, de er flæksible og så er de 
mobil’. Dæres konkurrenter, som åll 
bo’er å Sjælland, ka’ ikk’ forstå, at de 
ka’ driv’ sådn en Gazelle virksomhei fra 
Gråsten....å den started’ jo sådn set i 
Paiborg. 

De stoie sælskafer følger dem tæt, 
å har svært ve’ å kopier’ dem. Der er 
ingen kontraktmæssig’ binding’ tæ æ 
kunder, fordæ det hjælper ikk’ nogn å 
bind’ æ kunder, hvis de æ u’tefræis....å 
det er de så hæller ikk’!

Deru’over har ipnordic ikk’ ansåt 
provisjonslønned’ telesælger’, som 
deres konkurrenter har. Næ her er de 
8 sælgere alminle lønnet å yer dermæ 
ås en bædre servis’, da de ikk’ kun ska’ 
tænk å å sæll’, men ås ka’ gi’ æ kunder 
en goi uplevel’s

Det hele started’ i 2011 derhjem’ i 
æ privat mæ to hjemmekontorer tæ 
Charles og Thorben. Thorben står for æ 
ideu’vikling - dvs. han bruer æ pææng’ 
å Charles står for æ drift - dvs. han tjæn’ 
æ pææng. De er flyttet 6 gång i løffen 
a 5 år. Den 22.04.13 var der 15 ansat› 
å den 01.08.15 var der 124 ansat›. 
De flytted’ in i den gammel Sy’bank-
bygning i Gråsten i november 15 å i 
februar 16 vå der fyl’t. 
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U’a’tæ er ipnordic et teleselskaf (som 
kør’ å TDC’s net)...men de vil hælst sæl› 
bætegnes som et softwarefirma, fordæ 
det er de best tæ.
 
De har, moisat deres konkurrenter, 
som har u’viklere sidden i Indien, vålgt 
å ha’ disse sidden i Gråsten, fordæ det 
giv’r større flæksibilitet å ti’. De læwer 
a å sæll service å det ka’ man ikk’ fra 
Indien. Dæs’uen men’r de i ipnordic at 
funktionalitet er lig mæ effektivitet. 

De har 3.000 kunder sprædt u over 280 
brancher, f.eks. SydEnergi, TDC, DLG, 
Viasat, Stofa, Falck, lægehusene. Man 
ka’ åss køf’ et færde teleselskab. F.eks. 
er Stofa tele eller DLG tele (som er ejet 
a Telia) u’viklet a ipnordic. 

De fik tæbøjn det gammel Raa’hus å 
tænkt det ku’ bliw en goi mæarbeider-
kantin’ å et godt stei for deres gæster. 
De brugt et tocifret millionbeløf å å 
sæt det i stann, så det i daw fremstå’ i 
stil mæ æ Postgård i Matador. Æ in’ret-
ningsarkitekt er hans moe. 

De vill’ ha’ æ Raa’hus tæbach til sit 
uprindle u’seende. F.eks hai det flot’ 
parketgulv gemt sæ unner to lau lino-
leum å et gulvtæp’. Æ 2. sal blew lauet 
til tre luksuriøse doffelvær’lser, tre stoe 
swieter (suiter) å to hotellæjli’heier. 
Æ vær’lser har ikk’ stån ledi’ sid’n de 
blew tai’n i brueg, så no er de ved å 
in’ret’ y’erligere 8 nye vær’lser. Der er 
flere rum, der ka’ brues tæ mø’elokal’, 
bl.a. en stoe hærskaflejli’hei mæ bal-
kon å plads tæ 32 personer samt den 
gaml’ by’rajssal, som in’retningsmæs-
sigt er anno 1953. 

Siest men ikk’ mindst er der æ restau-
rang, hvor æ mæ’arbejder å ipnordic 
går hen å spis deres frokost fra æ buffet 
ml. kl. 11 og 14 hver daw. I det tiesrum 
er åll anner gæster oss velkomn’ å ka’ 
komm å spis det samm lækre mae’, 
som æ mæ’arbeider bliwer tebøj hvær 
daw.

Lisbeth Oxholm Andersen
Tynne
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Wa æ et sket i æ ambassade 
i æ foråe 2016?

Vi loj ue i februae mæ en stoe kanon. 
Ib Kunøe fra Affenraa kum å fåtåel ”fra 
flaskedreng til millionær”. 
Hol da helt up wa han it ha gang i. Det 
er da en pensionist det it gåe å kjæve 
sæ. En spændene historie som ål dem 
dæ wa kummen fek en glaj auten ue a.

Te æ møe i marts haj vi fån Morten 
Jørgensen fra Asseballe te å fåtæl um 
sin udannels som pilot lich ætte 2. 
verdenskriech i Amerika. 
Han haj manne goj anekdote i æ ærm. 
Vi fek en masse å wee um flyvmaskine, 
så æ næsten ku  flyw jem å min cykel.

I april haj vi besøch a jen a vos ambas-
sadøer, æ skuespille Niels Hinrichsen. 
Vi loj flae a grin det mest a æ tie a ål 
de vitse han fåtåel. Det va it føest gang 
vi han optråt ve vos å nok helle ir siest 
gang. En glaj awten.

Så kum en richte humøebombe te æ 
møe i maj. 
Vi fek besøch a Ruth Brik Christensen 
fra Synneballe we Hoptrup. Hun hæ 
won soldatejemsleder i Afganistan, 
Irak å Libanon få de usent soldate å vi it 
fin inblik i wodan æ soldats liv æ unne 
varm himmeæstrøj.

Æ sæson blew som sævanle afslutte 
mæ kejle i Lyngy. I åe wa 18 persone 
møt up. Men det wa osse et sølkort til 
Tivoli å højkant te æ vinne og to vin-
kårre te numme to å tre.
Jørgen Deutschbein fra Sønneborre 
vant mæ 259 kejle. Numme to bløv 
Aage Dalsgaard fra Affenraa mæ 200 
kejle å Svend Erik Bruhn fra graasten 
væltet 197 kejle.

Så gek det foråe å vi starte up ægæn 
den 13. septembe, wo vi fåe fint be-
søch fra Linak å Als.

Æ Ambassadegeneralsekretæe.
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Mød Æ Synnejysk Forening tæ 
julemarked i Den Holstenske 

Lade å Gram Slot
Lørda den 05. novæmfer og Synda den 
06. novæmfer 2016 æ klok 10-17.
Slotsvej 54, 6510 Gram.

Kom å høe om Æ Synnejysk Forening 
og vosses upgau mæ å bevare æ 
sproch å æ kultur i Synnejylland. 
Der vil væe mulighed for at køfe nogn 
a æ vosses bøghe/CD’er...hvor do så 
sparer æ porto. De vil ås vær’ en goi 
jul’gau ide.

Do ka’ se vosses u’valg a bøghe og CD’er 
å æ hjemmesie: www.synnejysk.dk

Se mere om æ jul’marked å: 
www.gramslot.dk/julemarked-gaest

Foredragsawten
mæ Marie Finne fra Løjt Laend å Folkehjem Haderslevvej 7, 6200 Aabenraa, 

Wonsda den 24. august 2016 æ kl. 19.00 - Tema: ”40 år til søs”

Kom å høe Marie Finne fortæel, at hon 
som 19 årig, gern vill 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 hon jennest kvindle be-
sætningsmællem, 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 hon å Løjt Laend, hvo 
hon hæ fåt sit lille husmands stej, hvo 
det er mest skov te.

Pris: Mæ’læmmer: 
100 kr. pr. person incl. kaffe å kach
Ikke-mæ’læmmer: 
150 kr. pr. person incl. kaffe å kach

Temælling te Asta: Telefon elle SMS å 
mobil nr.: 52 24 16 17 eller
tilmeldingsynnejysk@gmail.com 
inden den 18.08.2016.
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Foredrag: Fatte’gåe’ å e laend 
i Synnejylland, minneskeliv i e 

samfunds ukant
ved Anne Marie Jacobsen å Den Gamle Grænsekro

Christiansfeld 11. oktober 2016 kl. 19.00

Egemmel hele 1800 tal o lant op i vo 
ti, va de fatte’gåe i de flest a e laends 
sogne. 

De va størr’ elle minne ejndomm’, vo 
fatte folk a spare hensyn bløw samlet 
å jet stej, o heé mo’tou di, de di hai 
bruch for.

Di fek husly, arbe, og ma hve dau, men 
mått’ te gengæld opgi dess personle 
frihe og ynnelech sæ e fatte’kommisi-
ons formynderskab.

Anne Marie Jacobsen høe i 1954 et 
interview me Karl Bjarnhof i e radio, 
me Helene, de som lild piech, havnet å 
Asserballe fatte’gåe. De gøe et uud-
sletteligt indtryk å hind, o hind vel hun 
å fo’tæel nowe om.

Anne Marie Jacobsen hæ løst Arkæ-
ologi o historie, o hæ arbet å Haesle 
Museom sint 1980, hun er Cand. Mag o 
stadich teknytte æ Museom som Muse-
omsinspektør, emeritus.

Hon hæ sammel me Birgit Weitlíng 
skreven en bogch:

”Fattiggårde på landet i Sønderjylland 
– Menneskeliv i samfundets udkant” 
2008.

Kom o høe et spænnen foredrag.

Anne Marie Jacobsen e født i Synnebor-
re 1940, hon hæ sint 1974, sammel me 
sin mand boej å den gammel Fatte’gåe 
i Sillerup ve Fjelstrup.

Det hører til sjældenhederne, at vælge 
en fattiggård som motiv for et maleri, 
men her er Fjelstup sogns fattiggård i 
Sillerup blevet malet med økonompar-
ret Andreas og Margrethe Jørgensen 
stående foran.        
Ukendt kunstner.
Tekst: Museum Sønderjylland
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Temelling te ålle æ arrangsjemenge tæ Asta: 
Telefon elle SMS å: 52 24 16 17  
E-mail: tilmeldingsynnejysk@gmail.com

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 kach 100,00 kr. pr. pers. for mælemme 
150,00 kr. pr pers. for ikke mælemme.

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 kach 100,00 kr. pr. pers. for mælemme 
150,00 kr. pr pers. for ikke mælemme.

Julemærken å Gram Slot
Lørda o synda den 6-7 Novembe kl. 10-17
Hæe deltaje Æ Synnejysk Forening. Kom å lav æ juelinkøf 
o jelp mæ å skaf flere mælemme!

Bodil Jørgensen ”Liv og levned” 
Mandag den 21.11.16 kl. 15.
Alsion 2, 6400 Sønderborg.
Se æ omtael å sie 3. Æ arrangsjemeng æ for ålle, for at vi 
fylle æ sael mæ knap 1000 sidplasse!
Billetpris 210 kr. Bestilling via: 
www.sonderborgbilletten.dk eller www.alsion.dk 

Adventsgudstjeneste i Notmark Kirke 
6440 Augustenborg
2. synda i Advent d. 04.12.2016 kl. 14.00. 
Gløgg og Æfelskiver – 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 novembe 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


