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Kære Mællem
Så æ dæ ægen så vit, at dæ æ sist nr. 
a Æ Blaj i 2016 i æ væ å løjs i. Æ ti den 
gæ, o æ tøs den gæ raske o raske jo 
ælle man æ blevn, men skit mæ dæ, så 
læng vi gæ mæ ska man jo væ glaj, æ 
alternativ æ no meje kjævt.
Man ka godt mærk tæ dæ æ blevn 
ætteår. September va mæ møje sol o 
værmt, o oktober fågte, æ tøs dæ ol-
tins regne,  o æ tempratur æ o 8 tæ 10 
grae. Vi hæ fot ild i æ brænneovn.
Freda den 21. oktober haj P4 (Dan-
marks Radio) inviteje tæ Dialekternes 
Dag i Aarhus. Asta o Lisbeth va mæ som 
repræsentant fo Æ Synnejysk Forening. 
Æ meteologer haj love regn æ hele 
dau, så vi blev enig om, at vi sku tæ 
Aarhus. Kl. 7,00 køe Bente o mæ tå 
Aarhus for o væ mæt tæ Dialekternes 
Dag, o dæ fortrøj vi it.
Dæ va inslau fra Vendsyssel-Gildet, ha-
veekspert og sydslesviger Søren Ryge, 
foreningen Thybomål, sprogforsker 
Michael Ejstrup, Æ Synnejysk Forening, 
Den fynske forfatter og sprogdoktor 
Anders W. Bertelsen og Bornholmer-
foreningen Hillerød og Omegn + Born-
holmerklubben Fyn.

Dæ var goj indslau fra di forskelle. Asta 
fortål om Æ Synnejysk Forening, o dæ 
gøje hun rechte got.
Æ eksperter va jens om, at æ dialekt æ 
svar o bevar, men it helt jens om, hvor-
nær dæ æ slut. Michael Ejstrup ment, 
at om 50 år æ dæ ingen dæ snakke 
dialekt. Anders W. Bertelsen ment, at 
der om 100 år stardigvæk æ naue dæ 
snakke dialekt i æ provins, men it i de 
stoe byer. De va dog jens om, at dæ æ 
en forusætning, at æ dialekt fortsætte 
kun, nå æ forælle snakke dialekt mæ 
dæs børn.
Lisbeth passe æ ”butik”, et bord. Hæ 
kun de intresee høje om Æ Synnejysk 
Forening o køf de bøche æ forening haj 
tæ salg.
Tak tæ Asta o Lisbeth for at de vil bruch 
en dau fo æ Synnejysk Forening i 
Aarhus. 
Ælles tøs æ, at æ åe tæ no æ gaun godt, 
de arrangsjemange vi ha haj, ha dæ 
væt en rimle tæslutning tæ, men h i it 
væt mæ tæ naue, ka i nå dæ æno.
Den ny redaktør a Æ Rummelpot, 
Gunnar Hattesen, Gråsten, ha bøjn Æ 
Synnejysk Forening mæ tæ Rummel-
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pot Awten mæ glant grønlangkål-spi-
sen. Dæ æ den 16. november kl. 19,00 
o Resturant Knapp, Aabenraa, den 23. 
november kl. 19,00 å Den Gamle Kro i 
Gråsten o den 24. november kl. 19,00 å 
Agerskov Kro. Dæ ska nok blyv en god 
auden.

”LIV OG LEVNED”
Mandag den 21. november, kl. 15,00 
komme Bodil Jørgensen til Alsion 2, 
6400 Sønderborg o fotælle om sit liv. 
Hun hæ o en pianist mæ, så i ska o høj 
hin syng et pa sange.
Billetter ka bestilles o 
www.sonderborgbilletten.dk 
Få enle bestilt billet o kom o høje Bodil 
Jørgensen, æ æ sikke å, dæ blive en goj 
o rørende oplevels.

Adventgudstjeneste
Synda den 4. december, kl. 14,00 æ dæ 
adventsgudstjeneste i Notmark Kirke, 
6400 Augustenborg.
Æ kirks adres æ: Notmark 4, 6440 
Augustenborg. Nå i komme kørende 
fra Sønderborg ud å Als finde i lettest æ 
kirk væ å køe a æ hojvej 8 mo Fynshav. 
Et pa kilomete fø Fynshav ska i drej tæ 
venstre mo Notmark, o æ kirk lægge å 
højre siee ette kort tids kørsel.

Håber vi ses.

I ønskes en rechte goj jul o et godt o 
lykkebringende nytår.

Tage

Æ Synnejysk Forening
Indkalder til ordinær generalforsamling 

onsdag d. 1. marts 2017 kl. 18.30 på Agerskov Kro.

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskabsaflæggelse
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse 
6. Valg af bestyrelsessuppleant
7. Valg af Revisor eller revisorfirma
8. Valg af revisorsuppleant
9. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på ordinær generalforsamling, 
skal være bestyrelsen skriftlig i hænde senest den 1. februar 2017.
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Foredragsawden ”40 åe te søs”
me Marie Finne fra Løjt Kirkeby, onsda d. 24.08.2016 å Folkehjem i Affenraa

De va mødt ca. 40 persone op, te en 
rechte festle awden me Marie Finne.
Møje a de vi fek å høe, va nowe vi alle 
ku hai forestelt wos, it en gang i e fan-
tasi. De va så løwend’ o interessant.
Hinnes beskrywels a sit ejet liw, startet 
ållereje som baen, wo hon kom me te 
atletik, o hon bløw rechte dychte te 
gymnastik, højdespreng, diskoskast 
m.m. o hon end’ mæ, å kom å e atletik 
landshold.
Hon vill gern væe landmand, hon hjalp 
hjem’ ve sin fae, men de gei it manne 
pæeng. Deéfo beslutt’ hon sæ te, å tei 
uddannels som telgrafist, de tou 2 åe o 
de ku gi goi pæeng. Hon vil gern ha sin 
ejen gåe en gang.
Hon fek hyre å et skief, J. Lauritzens 
rederi, di vill it gern ha kvindle søfolk 
omboe, men hon blew ansat å sin goi 
atletik kvalifikationer.

Marie Finne fortoeld, så manne sjov’ 
historier, som it ka fortæeles a anne 
end hind sjel. Men di hannelt om sø-
sych i 21 dau o taef sæ 15 kg, tømme-
mænd i 2-3 dau, skieballe fra e kap-
tjen, væe væk hjemfra i 24 mån’der, 
om å få håe klippe om syndaen a en 
sømand, å e betaling de va 3 øl, så det 
va itt sjovt å væe den siest den dau. 
Te føsselsdau måt di ønsk sæ en ret, 
Marie vil gern ha riesengrøe, men de 
va der anne end hind der gern vil ha, så 
de va itt nok te dem åll. 
En sprængt blindtaem, betøe 40 i febe 
i en hejl måne, hon kom endle å sych-
hus i Suez å loi deé i 3 uche, urren å få 
skeut tøj.
Hai di tandwe, hai di itt nowe å be-
døuw me, men ku wæel emell gin, 
whisky elle nowe ant, spiritus/vand 
50/50.
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Bynavn å dansk elle tysk?
Hvaffo it bae å Synnejysk!
Tynne, Affenraa o så virre!

Æ rædaktøe

De va tankskief, frachtskief, køleskief o 
passagerskief hon sejle me. Rundt om 
e hejle joe. Manne gang frem å tebach, 
den saem rute. 
New Zealand, Syd Polen, Israel o Grøn-
land va di steje hon tåt best om.
E ma omboe wa de itt nowe å klaw 
øver, 3 rette ma te merre o et stout tej 
sjel boe te awden. 
Juleawden va nowe a de be’est. de 
mangelt engenteng. Di ha juletræ, 
dans o samler, o løef e hejle skief rondt 
te ”Nu er det jul igen”, de wa en tue å 
meje kilomete.
Omboe å e skief hæ hon hai manne 
anne funktioner, som å væe telegrafist, 
hun hæ stoun fo å udbetael hyre te e 
søfolk, hon hæ væt bibliotekar, væt se-
kretær, orden regnskabe’, send’ o mod-
tei beskeder te e besætning o.m.a.
E omgangstone hæ væt utrole flot å e 
skief, o hon æ olltins bløw got behan-
nelt. 
Marie bløw gywt me en præst, men 
det passt it te hind å væe ”præsteko-

ne”. Hun hæ væet ”ungkael” de meest 
a e liv.
Sit husmandsstej fek hon spae sammel 
te, o deé e no øwer 20 åe sint hon hæ 
sejle. Æ telegrafister, bløw afløst a en 
satelitt.
De wa et paar linje om Marie Finne, 
hon fortoel i 2 timer, så de e umule, å 
få de hejle me hæe.
Te e kaffe fek vi Folkehjems goi 
brø’tort.
Tusen tak te jer der møtt op. De va 
rechte manne de hai goi spø’smål til 
Marie. Enno en hychle o goi awden. 

Referent: Asta Flyvholm Kjær
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Freda den 21. oktobe deltau Æ Syn-
nejysk Forening i Dialekternes dag å 
DOKK1 i Aarhus. 

Æ dau va arrangsje’e af Danmarks 
Radio o bleu sent direkt å ”Formiddag 
i P4”. 

Æ hele uch hai P4 om formenen haj fo-
kus å de forskelle dialekte. Dialekter-
nes Dag å DOKK1 va så æ kulminasjon 
å den siest uches programme o va 

Æ kontingent…
Vi har valgt at opsige aftalen med 
Betalingsservice. Den er dyr, og det os 
selv der skal holde listen ajour, hvilket 
er et ret så kompliceret arbejde. 
Opfordringen lyder igen i år, som 
mange anvendte sidste år, at I betaler 
direkte via jeres netbank til vores kon-
to. Kontonummeret står på bagsiden 
af Æ Blaj og så angiver i samtidig jeres 
medlemsnummer, der står lige over 
jeres navn. 

Vi er i øjeblikket ved at få oprettet en 
ny hjemmeside, hvor man skal indmel-
de sig som medlem og mulighed for 
betaling af medlemsskab, hvor man 
skal benytte Dankort / Visa-Dankort. 
I stil med hvad gymnastik- og andre 

foreninger også bruger. 
Tilmed bliver der via denne hjemme-
side også mulighed for at tilmelde sig 
arrangementerne, købe i webbutikken 
og så ellers som den nuværende, med 
arkiv af de gamle Blaj billeder osv.

Æ Kasserer. 

mæ tæ å hyll ålle nyance af det dansk 
sproch. 

Søren Ryge ku fortæel at Synnejysk 
bleu snakket hel nee fra Eideren å tæ 
æ Kongeå sel ette 1864! 

Michael Ejstrup ku i sit inlæch opmun-
tre wos mæ at Synnejysk stoj tæ å væe 
den dialekt det vil holl længst ue, i 
Danmark.

Dialekt 

Haus o køf æ juelgave, 
bøche elle medlemskab 

tæ familie o venne å 
wos hjemmesie!
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”Fattiggårde i Sønderjylland” 
mæ Anne marie Jacobsen

Vi hai en galt glant awten å Den Gamle 
Grænsekro tirsda den 11. oktober. Æ 
æmne vå måske lidt tragisk, men ikk’ 
desstå mindre var der 68 personer, 
som trosset, at der va’ dansk lans’kamp 
i æ fjernsyn.  Vi sai go’t og tæt, da der 
kom 18 mer’ end der var tæ’mælt - 
men det gik ås. 
Anne Marie boe å den gammel fat-
ti’gåe’ i Sillerup. Da den funggeje som 
fatti’gåe’ var der plas’ tæ 24 pæ’soner. 
I 1984 løøjst Anne Marie hi’stårie i 
Aafenraa i 4 åe -  å som afslutning sku’ 
de skriw jen opgau. De skrew bl.a. um 
æ fatti’gåe i Åstrup - og plus’le greff 
det um sæ’ - de skrew um åll fatti’gåe 
i åll de gammel amter i Synnejylland. 
De fan’t u a, at den føøst fatti’gåe blew 
oprettet i det gammel Tynne amt - i 
Burkal - å det var jen del a jet stu’ehus. 
Det opstøj nok her, fordæ de var mest 
fatti’ ue vest å. 
Det var en swaar opgau at skriiw æ op-
gau, fordæ æ protokoller var brææn’t 
å der va’ ikk’ manne belde tee’bach. 
Ingen brøj sæ um, at der støøj, at de 

hai’ boet å jen fatti’gåe’. Oll fatti’gåe 
hai soli’e bygningsværker - å det er 
faktisk jen skamm, at æ bygninger ikk’ 
er bevaringsværdi’e, fordæ de er en 
del af vosses historie. 
Der er forskel på fatti’gåe og fatti’hus’e 
- å i Synnejylland var det møj swaar 
å kiind’ forskæl, fordæ her hei begge 
dele ”æ arm’hus”. 
Oll mulig’ typer va’ å æ fatti’gåe - de 
blew kål’t uegned’ eller fatti’læmmer - 
båå’de de fatti’, de sych’, de gammel, æ 
bøøn, æ vagaboond’er, de sinnsych, de 
åndsvach, de arbejdløes, æ dranker’,  
osv. 
De sinnsych behål’t man å æ fatti’gåe 
hele deres liww, fordæ det va’ det 
billigst for æ samfunn’.
Hvis man misted’ æ arbejd’ eller blew 
gravi’e uden for ægteskaf - så va’ man 
oft’ henvist te æ fatti’gåe, fordæ man 
ikk’ hai’ jet stei å bo. Hvis man bar’ hai’ 
jet lille styk’ joe å jen ko, så ku’ man 
un’gå å kom’ å æ fatti’gåe. Med æ ti’e 
var der 375 fatti’gåe i  æ 1800 tal. 
Oll fatti’gåe sku’ ha’ jet regulativ. Såd’n 
jet regulativ ku’ ind’hol’ jen §50, å der 
stoj’ ålt, li’e fra de stoj op tæ de gik i 
sæng. Der stoj, hvad de sku’ ha’ å spiss, 
hva’ de sku’ lau osv. 
Faktisk spiest de det samm’ fra Skagen 
tæ Tynne, fordæ man kopje’ hinan’s 
regulativer. 
Fatti’gåe måt’ ikk’ se for a’traktiv u, de 
sku’ ha’ tarv’le tøj å og æ bygninge’ 
sku’ vær’ grå.
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Yngre minneske’ sku afgie deres 
myndi’hei tæ æ bestyr’erpar. Kvinner 
å mæn’ boe’ hver for sæ - ås de ældre 
ægtepar. Man ku’ mist sin sel’stæn-
di’hei - men man fik ma’, husly å hai 
jet arbejd’ hver dau. Å så lew’ed man 
faktsik be’re end de anne å de om-
kringliggende går’e. 
Æ bestyr’erpar sku’ spies sammel mæ 
æ fatti’læmmer å derfor fik de jen 
goi kost. De måt skyywt unnetøej ’ver 
synde å strømfe ’ver anden synde. De 
hai’ det samm’ trist tøej å, så de var let 
å genkiind’ i æ bybeld, i æ skool eller i 
æ kirk’
Hvis de fatti’ hai jordisk gods å de sku’ 
bliw å æ fatti’gåe til deres daw’s end’, 
så blew deres ting solgt for at betåle 
for deres ophol’.
Jen fatti’gåe va’ jet samfun’ i æ sam-
fun’ - ’vor æ økonomi sku’ gå i nul. 
F.eks. kost det æ fatti’læm 9,30 mark 
pr. måned. For at ku’ betåål’ for æ ”hus-
læj’”, så gau det 75 phennnig å strikk 
eller 1 mark for å spinn’ pr. måned. 
Nogn bøøn blew såt i plej’ - så hai man 
ikk’ den omkostning å æ fatti’gåe. Det 
kosted’ typisk 2,30 mark pr. måned at 
ha’ jet barn i plej’ - å hvis æ plej’forælle 
ville ha’ æ barn etter det var fyllt 10 år, 
så sku’ man skriiw unner å, at man ikk’ 
vil’ ha’ ”løøn” for å ha’ æ barn i plej’ 
længer’.
Fatti’lemmer ku’ lejes u tæ æ bøn-
ner, de ku’ sæel nogn a de produkte, 
som de lau’ed i æ fatti’gåe, f.eks. fra 
joe’brug å håndværk - så tjent de tæ 
deres ophol’. De flest gik ue mæ gæld, 
når de kom u a æ fatti’gåe.
Bøøn var arbeidsfrii tæ de var 4 år - å 
etter den tie sku’ de hjælp’ mæ å sam-
mel æch, hiint æ køer m.m.

Der blew hålt øj’ mæ æ fatti’gåe å der 
var en fattigkommission, som kom å 
laved’ kontrol mæ æ ma’, æ hygiejn, æ 
standard m.m. 

Eksemple fra æ liv å æ fatti’gåe
Jen moe å hinnes 2 dreng’ kom inn 
å æ fatti’gåe å de mæ’bragt 4 teller. 
Det var swaar for æ moe å sku’ afgi’ æ 
forællemyndighei tæ æ bestyrerpar å 
æ bøøn sku no a’lye æ bestyrer å ikk’ 
deres moe. 
Piche mått’ revses til de va’ 14 år å 
dreng’ tæ de var 18 år. 
Jen kvinn bai om 1 mark å æ kommunn 
- hun fik afslau, å de skreww: ”man 
ska’ ikk’ ha’ hjælp i jen gyllen tie som 
den her, ’vor man ka’ pluk bær”.....å så 
var hun henvist tæ æ fatti’gåe. 
Anne Marie viste etter æ kaff’ å den 
goie laukaach bl.a. lysbelde mæ belde 
a fatti’gåe - båede før og nu. 
En richte goi awten, ’vor vi ka’ priss 
wos lyckle for, at vi har jet go’t social 
system i daw....sel’om nogn sikkert åss 
vill men’e, at der er pla’s til fo’bedrin-
ger der. 

Lisbeth Oxholm Andersen, Tynne
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RUMMELPOT-MENU

Rummelpot Awten 
mæ glant grønlangkål-spisen

Skynd dig at købe billetter til en rigtig festlig aften med egnsretter, 
musikalsk underholdning og masser af sønderjysk humor.

Tilmelding på tlf. 2116 0683

Pris pr. kuvert 

kr. 275,-

* Sønderjysk Grønlangkål 
med kålpølser, flæsk og 

hamburgryg og rødbeder

* 2-SOM-WOS SHOW ” 
Det bar’ så piinle” 

Musikalsk ynnehåldning 
å æ sproch

* Præsentation af ”æ Rummelpot 2016” 
Redaktør Gunnar Hattesen

* Derfor bør ringridning være 
olympisk disciplin!

Guld, sølv og bronze til 
Sønderjylland - ved formand for 

Æ Synnejysk Forening Tage Lametsch.

Onsdag den 
16. november kl. 19.00 
på Restaurant Knapp, 

Aabenraa.

Onsdag den 
23. november kl. 19.00 

på Den Gamle Kro 
i Gråsten.

Torsdag den 
24. november kl. 19.00 

på Agerskov Kro. 
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Temelling te ålle æ arrangsjemenge tæ Asta: 
Telefon elle SMS å: 52 24 16 17  
E-mail: tilmeldingsynnejysk@gmail.com

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 

Ajventsgudstjeneste i Notmark Kirke
Kirkepladsen 2, Notmark, 6440 Augustenborg
2. synda i Ajvent d. 04.12.2016 kl. 14.00
Sognepræst Malene Freksen præker å synnejysk.
Gløgg og æfelskiver - Notmarkhus.
Tæmælling unøvenne!

Peer’s Awten 2017
Vi ses tirsda den 21. februar å Emmerlev Klev
Igen i åe, Peer’s awten o Emmerlev Klev æ klok 19.00 
å bachette tæ kaffe och jen Farisær å Hohenwarte. 
Båltal’ væ leder, naturvejleder og agronom å æ 
Vadehavscenter i Vester Vedsted, Klaus Melbye. 
Bare mød’ op - ingen tæ’mælling.

Mark å Christoffe te Generalforsamling  
å Acheskau Kro 01.03.17 kl. 18.30.
Om Mark å Christoffe - præsentasjon fra des ejn  
hjemmesie: www.markogchristoffer
Følg dem å: www.facebook.com/markogchristoffer

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 februar 2017

ID-nr. 47031

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

Æ Synnejysk Forening
www.synnejysk.dk

Kontingente for 2017:
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


