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Kom å møe Willys Kaffeklub
tæ æ generalfosamling!

Æ Synnejysk Forening



Generalfåsamling: Æ somme 2008
fik æ konstateje kræft. Det ha fåt
mæ tæ å taej mit liv op tæ øvevejels.
Det æ en del æ ska ha laue om, å æ
ha beslutte, at æ it stille op tæ valch
tæ æ bestyrels. Når I løjs dæ hæ, så
æ dæ kun kort ti tæ æ genneral-
fåsamling. Ue øve mæ, æ Ann Pos-
selt og Verner Beck å valch. Ann væl
got fortsæt to åe meje, å sæl om æ
skrøv naue aent i siest blaj, så ha
Verner valcht å stop. Dæ æ æ lit
kjæv a, få han ka, å vee en masse,
som vi komme tæ å saun.

Ny bestyrelsmælemme: Vi ska så
ha valcht to ny tæ æ bestyrels. Dem
dæ æ tæbach æ fra: Ulkebøl, Døb-
bøl, Gram, Tautlund, Røjekro. Vi ska
nok ha funnen naue fra æ vestekant

Indkallelse tæ æ genneralfåsam-
ling va å mæ i det siest blaj. Den va
skrøven å rigsdansk, å manne ha
spue våfå den it va å Synnejysk. Det
skylles, at vos vætægte æ skrøven å
rigsdansk, å få at æ genneralfåsam-
ling ska væ lovle inkalt, ska den
følch vos vedtægte.

Kontingent: Siest gang lovet æ jæ,
at den næst indbetaling ku ske øve
PBS, men dæ ha væt så møje bøvl,
at vi it noej å blyv færre, men vi arbe
virre mæ PBS
Dæ ligge et girokort I æ blaj, som I
ska bruch, som I pleje. I ska ha betal

kontingent inden I komme tæ genne-
ralfåsamling. Vis I betal galt sill, ska I
taj æ kvittering mæ, da dæ gæe
naue daue, innen vi fæe æ pæeng.

Unneholning: Dæ blyve en richte
sjau auten. Dæ blyve musik, fælles-
sang, vitse, små sjaue historrie, å it
minst Villys Kaffeklub.

Spisen: Solæch, Guel ært mæ olt
tæbehøeje å kaffe. Pris: 160 kr. Vis I
absolut it ka spies solæch å guel
ært, så ka I få naue aent å spis, men
æ pris æ den saem. I ska bae ring
tæ æ formann å fåtæl at I væl ha
naue aent å spies.

Kritik: Fleje gang æ vi bløven kritise-
je få at æ pris få vos arransjemanger
var få høje. Dæ æ æ kroman dæ
bestemme va æ ma ska kost. Olle
anne ugivte blyve betalt a jæs kon-
tingent. Så læng I kun betal 100 kr. i
æ år, så æ det begrænset va dæ kan
blyv a tæskå.
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Æ formanns jørn
Egon Adolphsen, Synnborre
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Peter æ vos ældst mælem. Han æ fylt 96 år den 25 april å
boe i Randers. Han æ føjt i Smøl å Braue Laen ve
Synneborre. Han æ lære fra Skaarup seminarium å Fyn. Det
meest a hans liv ha han væt lære i Næstved. Han ha væt
aktiv i Grænseforeningen. Han æ nå pensjonist i Randers.
Han ha væt mælem a æ fåening lich fra æ start.
(Vos yngst mælem er nå 1/2 år gammel)

Peter Runekær-Hansen

Æ Synnejysk Forening

Indkalder til 

ordinær generalforsamling 
tirsdag den 17. februar 2009 kl. 18.30 i 

SI-Centret i Nr. Hostrup

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
skriftlig være bestyrelsen i hænde senest den 1. januar 2009.

Bestyrelsen

Haus å mel Je tæ ve Karin, mel 19 og 21 tisda tæ tosda!



Æ redaktøe a ”æ Rummelpot” skryve
å sie 2: ”Hvem tager sig af det søn-
derjyske i disse nye tider uden amt”-
”De fire kommuner kunne være et
forum for sønderjyskhed, men de
slås på så mange områder” - ”Vi
mangler en paraplyorganisation, der
kan tale den sønderjyske sag uden
smålig skelen til, hvor sygehuse og
skærestuer skal være, hvem der skal
samarbejde med hvem over

Skelbæk eller Kongeå. Det skal være
en organisation, der alene kerer sig
om at det sønderjyske bevares, at
vores identitet ikke udviskes, at æ
sproch fastholdes på gode vilkår og
som skal blande sig i stort og småt –
ud fra en sønderjysk tilgang”

Æ tøs det æ en richte goej ide, å æ
håff at naue væl taej æ ide op, så vi
synnejyder ka blyv høe naue meje.
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”Rådet for større sønderjyskhed”
v/Egon Adolphsen, Synneborre

HAUS Å BETAL FOR KONTINGENT 2009
Så æ et ti til at vi skal indbetal kontingent for 2009. Dæ ligge et girokort i 
Æ Blaj den hæ gang som då skal udfyld tydle MED BLOKBOGSTAVER 
både foraven og forneden. 

Hvis ik, har æ lidt svart væ å find jæ i æ kartotek, hvis æ bank it kan læs æ
skrift. 

Hvis do som ny melæm har betal i august, september, oktober, november
eller december ska do IT betal igen for så har du betal for æ rest af 2008 å
hele 2009.

Skul det ske at dæ it ligge et girokort i Æ Blaj så ring tæ mæ å æ sende jet
tæ jæ.

Helsen, Karin.



Som nytilkommet medlem af Æ
Synnejysk Forening – tilskyndet af
Knud Ottosen, som jeg nylig mødte
ved 50 års jubilæum på Aarhus
Universitet – vil jeg godt viderebringe
en lille anekdote, som mødet med
ham, vakte i mig.
Jeg er født i Haderslev, søn af bog-
handler C.Fr. Algreen-Petersen på
Gravene i 1931. Godt nok af rigsdan-
ske forældre, men jeg lærte snart ”æ
sproch” ved mine legekammerater.
I skole kom jeg i april 1938, og lærte
også meget godt der, men tysk fik vi
først i 5. klasse den 1. april 1942. Vi
fik lærer Reiff, og skønt jeg kendte
ham privat, som mine forældres ven,
gjorde han et stort og dygtigt skole-
lærer-indtryk dengang, og jeg tillader
mig her at fortælle jer en ”sand” ane-
kdote fra den tid, som – forbavsende
nok – står helt klart for mig nu 66 år
efter. Her kommer den på mit ”beest
sproch”; 

”LAUT” 
”Wen a kam i femt klaes i Ha’sle
Øvelseskoel i 1942 fik vi tysk ve lære

Reif, og a ka nøj haus den ållefø’st
time eno sejsåtres åer ette.
For han begynt – lau han va kommen
ind – mæ å snak om hvor swæe det
æ o læe tysk, men vi ku no sauwt,
soj han; og han fotåel da, hvo swæ
det va for de små å kom i skoel, da
han va barn, for da snakket de wow-
sen jo kuns tysk dehenn, å det ku de
små jo it hjemfra.
Da va da så møj nyt å wunne sæ ve.
Man ku let bliv gøer lill, å lidt raj, å
det blev de små.
Så da lil’Jens lidt foknyt – den dau æ
skoel va begynt – kan hjem te Moe,
så spue hun jo, hvondan det va gaun
æ dau, og han svaret da: ”Mærkle’,
……… for da wi sku fortæl ham vot
naun’, så råft han te wos æ hel tie:
”LAUT”, Men a ku altså it laut nowe,
Moe.
Ja, sår’n fik seminarielektor
Johannes Reif wos sat i gang mæ
det tysk. Å han va goed te et, man
han ku jo dochens it gøe et læt, for
de æ’ert nu it, det tysk, nej vel”
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Jørgen Algreen-Petersen,
Niels W. Gade’s kv. 20, 9700 Brønderslev, skriver: 

Peter å han far va i æ Brugs få å køf ind. Da di stæe i kø væ æ kass,
stæe di lich bach væ en gaaalt stoe daem. – Plusle begynde hins mobil
å saj: Bib – bib – bib. – Dæ fæ Peter tæ forskrække å råf: Pas å far, hun
bakke.

Vagn Rasmussen’s jørn



Æ Synnejysk Forening

... stiftet tæ æ bevarls af æ synnejysk sproch å kultue6

Fra Hanne Løfqvists bog 
”Le’e do ælle grære do?”

Da æ børn ne`e vå havned i æ
kasjott!

Erlands tvillingesøskende, Stig å
Karen vå så glaj få å besøgh dæs
bæstemo`e i Møllegae 13.
Jen dau, da di vå små (det vå
omkring 1913), vå di gaun a staj
oljæn uen å ha spue dæs mo`e om
lau. Hun nåed dochens ligh å se
dæm smut, å fule ætte dæm hen a
Forstallé å ne’e a Møllegae. He’e fek
hun øj å politi Matzen mæ pikkehue
å uniform, som kom gåend imo
dæm. Han vå ét læng om å fåstoe æ
situation å tau rask affæ’e. 
”Nå, de’e æ I. I æ nok re’en hjemfra,
så må æ helle anholl jæ å taj jæ mæ
hen i æ kasjott!”
No nåed dæs mo’e så frem, å loe et
godt o’e ind dfo dæm: ”La dæm
slipp. Æ æ sikk o, at di alle me’e ve
gå hjemfra uen å få lov!”
Å æ børn slopp heldigvis få å kom i
æ kasjott.

Fally å Molly

Maren het en trere søste. Hun vå
også føj i Villa Scotland i Kolstrup.
Hun blav gjut mæ Herlev Møller, som
stammed fra Fåborg. Di haj boet
nauen ti i Odense, de’få snakked di
rigsdansk. 
Di vå begge ke’en som dyghte skue-
spillere i Affenrå Dillettantforening. Di

blav kollt Fally å Molly. 
Herlev Møller vå maler. Han vå en fin
maler, ja kunstnerte sit fagh ku’ man
godt saj. Han dekore bl.a. æ spis’-
stu’ i Kolstrup 11. 
Di bou o Nyvej, å fra dæs vinnnere
ku man se ue aue æ fjo’e å laut tje`e
fra æ havn. Min moste Gedske ku
godt li` å besøgh dem. Det sket’ så
møj spændend, å tante Maren ku’
så’n få’teel. Hun krølled å sjel sit
hå`e. Det foregik mæ et krøljern aue
en spritflam å hun sku så’en pas å,
det ét blav få varm, så blav æ hoe
svejn. 
Di haj to husdye: en hvi puddel å en
pragtful grø’en papegøj. Den hvi
puddel vå oltins så ren å bløe, men
engang gik æ natue aue æ optug-
tels. Den språng op å det fi`n
mahogniboe å letted ben aue en skål
mæ kø`n julerose. Æ papegøj kom
fra kaptajn Fischers. Den ku’ snak, le
å greh, så helt utrole naturle. Den
døh ette sighend fådi den spist et pa
uldbaus. 
Dæs hau vå kun ski`l fra æ Møll`å ve
en mue. Dengang vå det en righte å
å` ét en murrebæk. Dejle sommeroe
å syren hång ue aue æ mu’e. Det vå
¨et stoe kastanjetre”. Å så vå det
sandle plads te bode grejsplet,
blomste å hvi`e haumøble. Det vå
Molly domæne. Men i et hjørn lå
Fallys ”malehus ” mæ æ stighe, pen-



sle å skabelone. Æ selve forretning
vå i æ få’hus. 
Dengang haj man ét brusebaj, men
en sto’e zinkballe ku gø’e et. Tante
Maren anbefål et isko’ld baj moe
søvnløshe’e. Hun vå også så go te å
strik. Hun sku le’e Gedske å strik fin-
gehandske. Det blav kun te jen
handsk, få tante Maren haj så møj
andt å se te. Gedske såt op å di 2

døtre Elly å Rigkmors værrels å vin-
ted o hin. He’e stau også H.C.
Andersens eventye, å Gedske fek
løjst me’e i dem end hun fek strik-
ked.

Dæ æ et pa a de manne fotælinger,
som æ bogh inneholle. Den æ temæ
me øvesættols tæ rigsdansk, so ål
vel ku forstå æ inhol. 
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Den 4. novembe hai vi en richte
intresant auten å æ
Kartøffelmelsfabrik ve Tautlund. Man
hai en goi præsentation af æ fabrik,
væ o væ opdelt i minne gruppe, idet
dæ vil væ umulicht å ha ål 140
besøchen ægemmel i jen flok. Man
va dæfoe delt op i 4 gruppe. Man så
æ foløb fra æ kartøfle komme in å æ
fabrik tæ å bliu laut om tæ katøffel-
mel å som naue nyt æ dæ bygget en
fabrik tæ å lau protein a æ fruktsaft
fra æ kartøfle. 

Frode æ jo vaist op dæ, idet hans
moe va bochholde å æ kontoe i øve
40 åe! 

Å jet af æ belde se`e I Frode sæt dæ
vå hans moe hai sin plas. 

Æ bachette va vi så å æ Brundtland
Golf & Hotel tæ æ kaffe. Vi va ål
bleun godt tør i æ hals af å gå runt å
æ katøffelmelsfabrik, så dæ va rift
om æ kaffe, da dæ kom å æ boe. 
Vi sang et pa sang å vi høe mee fra
æ katøffelmelsfabrik, fotåel af æ
direktøe, Jens Jørgen Nielsen. 
Frode kom å mæ et pa interesaint
beretninger fra hans barndåm å æ
fabrik, hvodan han sat æ hain fo et
røe mæ damp, som så resultee i at
fik klø å den nan hain af sin far. Ja
som om dæ it gøe ont nok i æ for-
vej…

Peder Luckmann
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Fra æ Katøffelmelsfabrik besøgh

Frode fortæl’.

Frode å æ kontoe.
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Synnejysk gustjenest i Gram

Synda d. træens novembe holt vi fo
åen gang synnejysk gustjenest i Sct.
Vincents Kirk i Gram. Æ præst Poul
Møller fra Bau, holt en præken å
synnejysk. Dæ gøe han verkle godt.
Tak fo dæ Poul Møller! Dæ va et
fremmøe å omkreng 250.
Bachette fek vi kaffe å gløgg å ævel-
skieve å Den Gammel Kro i Gram.
Hæe va vi omkreng 120.
Alfred å Dennis (Æ organist) spelt æ
sang. En rechte dejle dau me en
masse hygle minneske!

Ingrid Petersen, Gram
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Mojn Kedde, mojn Fidde

Jen – to – tre – fie – fem – sejs – sju. 
Olle moes børn he’e ond i æ lu.
Kom så se, hvo det gø vé.
Kom å få en lille kop the.

Klappe, klappe kagh
en kringel ska’ vi bagh.
Jen te’ fa’e å jen te’ mo’e 
å jen te’ lille bette bro’e. 

BØRNEREMSE O SØNNEJYSK

Do ka da æssen tro Fidde, te Kloej
han va stolt a sæ sjoll æ gåe. Æ va
da et smut dæind fo å jels a dem.
Jo, ham å Midde haj da væt et smut
te stajs å haj køjt sæ en ny biol, ja
den va skam da fiin å flot, richde
såen lill jenn va di kund lich å fut
rundt i, no da han æ blæun pensio-
nist, såen lill Renold, do vée. Tyv
kilomede å æ lite, soej Kloej å slåu
ue mæ æ haen; Ja, føje Midde tæ,
olltælau hun stou mæ beche arm i æ
sie å prouste,å så hæ den fie fre-
magear å jet bakgear. Ja naturlevis
hæ den et bakgear, bemærked Kloej,
å så såen æ lidt fra oun å née å sin
kuen, vodant skuld æ æssen få en te
å stip? Naturlevis, ga hun ægjen,
men do æ da å olltins så kloech te æ
hal kund væ nok. Å så va hun æssen
godt nyks.
Do ska da liech mæ ue å prøu en lill
tue i en, mént Kloej så. Jå så køe vi
da en tue rundt i æ by, å de gik da
fint nok, Olle gear blæu auprøue, å
de te å stip mæ, å ollt fungsjenée da
som de skuld, men en klumme æ
han no te å køe biol,fo da vi kom

tebaech, å han vild parkée væ æ
kantsten, kom han fo tæt å, å så ga
de et knald, å så va de jenn fodæk
øjlåej. Ja, å så kom Midde jo faren, å
så ka do tro, så brucht hun mund. Æ
stræue å soej mojn å kom astej, æ
skuld it ha noue i klem dæe. De
kjæuest va, te no gik den puns fløj-
ten, va Kloej haj snakke om ynne-
vejs, den gik min næes fobi.
Jamen de va da krapéle nok fo dæ,
va Kedde. No vil æ fotæel en lill vits
te erstatning. Æ Kuen haj væt skran-
ten læng, å no mén hun nok, te de it
vard læng før te hun måt astej.
Sørn, soej hun te æ mand, venn æ
no æ væk, vil do så gyut dæ ægjen?
Jamen Lise da, vo kan do da kom
mæ såent spøssmål? Jo, æ tænt
bare Sørn, om do så vild gi hind den
fiin pels æ fæk te jul? Din pels,
jamen den æ da møje fo stoe te
hind, Lise.
Ja så må do da ha mojn ægjen
Kedde å tak fo æ snak. Mojn mojn
Fidde, vi ses.

Æ Pensionist



Æ æ født i 1926 øve å Kegnæs, o da
æ va barn, skuld æ mæ min moe tæ
sønneborre, de va noe dæ it sket så
tit, men æ saw da nove børn, som
gik med en slikpind og spue så moe,
om æ it å mot få sån, å dæ dæk æ
så, men moe so, do ka da gem en te

vi komme hjem, og så put hun en i
æ task. Men ak og ve, da vi kam
hjem, va den smolten, for dæ vist sæ
at dæ va en ispind, og dæ kend vi jo
it, så dæ va den synneborretue…

Helsen fra Dinne Lassen,
Nygade 2, Felsted
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A Æ ÆLLIWEL ET SÅ GAMMEL

Æ sporwuen wa æwefyldt, di hang i æ
strop – ja, dem dæe ingen særplads haej
di staj jo da op.
En olding dæe sa nee, han gnej sin øjen
en lårkort godte få we ham, det æ et
engang løjn.

Han gnækket:Frøken a æ blæwen et gammel
fæ, det skee et næwe we om do sætte dej o
mit knæ.
Hun satt sej nee, det wa sgi så frejle; men
plusle så fik den gammel et næwe så dejle.
Han stammet te hind hiel røi sit hoej:
“Rees dej helle op ægjen, a æ et så gammel
som a troej”.

Vagn Rasmussen’s jørn

Gammel dau

Tiesda Generalforsamling i Solæch,

17. februar 2009 SI-centret i Nr. Hostrup Guel ært mæ æ

kl.18.30 hele svineri, Kaffe.

Unneholdning ve

Villys Kaffeklub

Arrangemente:

Tæmælling:

E-mail: karin@synnejysk.dk elle tlf. 20 95 43 50 tiesda - toesda 19-21
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Æ Synnejysk Forening
www.synnejysk.dk

Ny indmeldelse sendes tæ Æ Synnejysk Forening, 
att.: Karin Kaasgaard, Ribevej 38, 6500 Vojens, 
tlf. 20 95 43 50 (kun fra kl. 19-21 tiesda tæ toesda)
E-mail: karin@synnejysk.dk

Kontingente for 2009:
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. 

Næste uegau af Æ Blaj komme i april 2009

KLO
Torvegade 1 · 6600 Vejen

Tlf. 75 36 31 78

“Æ Blaj” blive inløjst å CD af

Afsender:
Æ Synnejysk Forening
Att.: Karin Kaasgaard
Ribevej 38
6500 Vojens

Forman: 
Egon Adolphsen, Ringløkke 18, 
6400 Synneborre, 
Tlf. 74 48 60 36, 
E-mail: egon@bbsyd.dk

Næstforman: 
Tage Lametsch, Ulkebøl, tlf. 74 42 75 64

Bochholder:
Karin Kaasgaard, tlf. 20 95 43 50 
(kun fra kl. 19-21 tiesda tæ toesda)

Bestyrels: 
Ann Posselt, Røjekro, tlf. 74 66 92 20
Verner Beck, Torp, Affenraa, tlf. 74 61 39 65
Frode Sørensen, Dyffel, tlf. 74 48 64 28
Ingrid Petersen, Gram, tlf. 74 82 18 55
Peder Luckmann, Tautlund, tlf. 74 83 02 84


