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Mojn igen. No æ æ etterår æwer
vos, mæ rein å blæst å kuel, naun
gang komme vi it uen får en dør pga.
æ væjer, men heldivis har det væt
nåen arrensementer i Æ Synnejysk
forening som ha væt væe å taj hen
te, det jene va o Trøjbå, en dejle
auten me rechte go unneholdning, æ
musik va hel i top, bodde de ung
menneske som spel te æ syngen, å
Pipes and drums fra Brauer me dæ
sækpifer spel hel fantastisk. Æ
bachetter blæv dæ bøjn o et rechte
Synnejysk kaffebord me torte å
masse a kache, det smacht tumbe-
godt.

Å så va der Glant auten i æ Synne-
jyllands hal d. 27.10., mæ Havbrus
som spele en masse goj musik, de
ku få folk te å syng mæ, Valdemarsk
mæ Valdemar (ham mæ æ mojn
sang) va å mæ det blæv te en strife
a hans æin sang o Synnejysk. De
blev te et par dejle stuen mæ en
masse musik å kaech. Mæ det vil æ
sæj at æ etterå it æ så ring endda,
det æ dæjle lyspunkter i æ etterå.
Fælles få det hele æ at de vær snak-
ket synnejysk ibland folk de æ me te
såen autner, det æ en ren fornøvels
å høe å.
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Unnevejs blæv vi unneholt a John med en masse dejle å
sjæve historier å Synnejysk, det æ bar synnejysk humor
nær den æ best. Vi haj yderligere den fornøjels å høre
Birgitte Fribo søng å synnejysk. Birgitte boe i Århus te
daule, men hun stammer fra Augustenborg, hun sang så
dajle å synnejysk så det vo en ren fornøjels.

En anden ting æ vel sæje æ at vort ælst mellem æ døej,
han boej i Randers, han het Peter Runkær-Hansen, han
bløv 96 år.

Mæ venle helsen.
Henrik Madsen
Fåmann

Æ Synnejysk Forening
Indkalder til ordinær generalforsamling

tirsdag den 16. marts 2010 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 2010.

Bestyrelsen

Peter Runkær-
Hansen bløv 96 år.
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Jeg er 21 år og
hedder Claus Løb-
ner. Jeg går på
første semester på
Journalisthøjskolen
i Århus. Jeg kom-
mer fra en lille by,
der hedder Frifelt,
nær Skærbæk i Sønderjylland. Jeg
gik i skole i Frifelt de første otte år.
Indtil jeg nu er flyttet til Århus har jeg
boet hjemme hos mine forældre og
to søskende. Min første rigtige opga-
ve på Journalisthøjskolen var at skri-
ve en artikel om bevarelsen af det
sønderjyske sprog. Jeg interviewede
derfor Peder Luckmann fra ”æ syn-
nejysk forening” og det kom der en
lille artikel ud af. Selvom jeg ikke be-
hersker det sønderjyske sprog særlig
godt, så har jeg alligevel prøvet at
skrive den på sønderjysk, så godt jeg
nu kunne. Her er min artikel:

Det lichmøj hvårn man staue tæ
flødebolle å synnejysk. Man ka
hverken snak eller skriw forkert å
æ sproch. Å det nåk jen a æ grun-
de tæ at æ synnejysk sproch stadi
snakkes manne staje.

For cirka hunne år sien haj æ spro-
chforske Otto Jespersen, den opfat-
els at ålle de dansk dialækte will dø i
løbet af en menneskealder. Han har
æt hel fån ret. Sjælom man må ær-

kenn, at der stoe set æt findes
æchte sjælandsk dialækt meje (åm
man dervej har lidt større tab kan jo
diskutejes), så trives æ synnejysk
sproch ganske fin endnå.

Oebøche å synnejysk
I følge Peder Luckmann, bestyrelses-
mælem i æ synnejysk forening, så
ært fordi man gør manne ting for å
bevare æ sproch og æ samfund. Æt
mæ lichmøj succes hver gång: ”Vi
prøve å apellere til æ undervisere å
æ synnejysk skoler å sån. Overalt
lær man jo å ska tal risdansk tæ æ
elever.” Å han mene at det skeje i ålt
for tille en alde:  ”Ållereje i æ børne-
have, der lær børn jo å ”tale” dansk.
Så det er svært å hold ve.” Men der
os en masse goej ting, der bevare æ
sproch. Der er ujgivn nåwn bøche å
synnejysk. Man ka kjøef knap fyrre
bøche å synnejysk. Å sjælom man
os ha ujgivn oebøche å synnejysk,
så er der æt nåwn rejle for, hvordan
det ska snarkes. Der er æn masse
egnsbestemte ord. Peder Luckmann
fortælle at nown steje saje man a, å
anne staje saje man æ i stejet for
jeg. Synnejysk det er jo sån en
masse dialækte der er sat sammen.

Sønderjyske Allgemeine
Det er æt kun i synnejylland man
dyrke å bevare æ sproch. Å Chri-
stiansborg ært en lille forening man
kålde Sønderjyske Allgemeine. Det

Fløebol eller fløjbol
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er en forening som kun er for synne-
jysk folketingsmælemme å ansat.
Defo ært æt mæe som knap 25 mæ-
lemme a den forening. Ifølle æ føje-
vareministe Eva Kjer Hansen er det
stadi æn tradition, man gæ op i. Hun
fortælle at man møjes to gånge år-
ligt: den elt i elt, æ afslutning å føest
verdenskrig, til gule ærte og igen den
tiens februar tæ grønlangkål. Hun
saje dog at æ restaurange æt ka lau
æ grønlangkål hel richte. Oprændle
blew æ forening stiftet fordi man æt
liche ku kom hjem mæ toch eller fly.
Så fik man nåwn kasser Fuglsang øl
fra Haslev sendt derover. Å æ meny-
kort stoj der kålspølse og guel ærte.
Det var os tæ jen a æ møjer her man
startede æ synnejysk forening.

Totusen mælemme
Æ synnejysk forening blew startet for
å bevare æ synnejysk sproch å sam-
fund. Sien æ start har æ mælemstal
væn støt stigende. I daw ært cirka
totusen mælemme. Det vel saje at
det er den støest dialekt- å sproch-
forening i Danmark. Æ yngst mælem
er ni måneder å den ælst er seis-
åhalfæms. Blandt andet hålde æ for-
ening gudstjenester å synnejysk. Det
skeje den føest sønde i avent. Å den
daw fylde de åltins ålle æ kirke op.

Æ richte sie af æ Kongeå
I en artikel te æ blaj Ny Viden, å
Syddansk Universitet, saje dialekt-
forske Michael Ejstrup, at nåwn æt
vil kendes væ æ dialekt: ”Både som
forsker og som privatperson oplever

jeg, at mange gør et stort nummer
ud af at skjule dialekten. Dem, der
ikke prøver, opfattes tit som provinsi-
elle, naive eller dumme.” Ifølle Peder
Luckmann er man som synnejyde
stolt a sin dialekt. Dog slåe han sjæl
over i risdansk nå han snarke mæ æ
svigemekanik fra kjøffenhaun. Det
var os naue man straks høje når man
snakke mæ ham. Han snakke æt
grov synnejysk, men man var be-
stemt æt i tviwl om, hvor han kom-
me fra. Det er æt naue han lægge
mærk tæ.

Æ fremti
Som tille nævnt troej sprocforske
Otto Jespersen, at ålle de dansk dia-
lækte will dø i løbet af en menneske-
alder. Det va for hunne år sin. Hva så
hvis vi ser frema idaw. Peter
Luckmann er æt i tvivl om, hvordan
han troe det vil gå: ”Æ troe, det
bliwe svær å bevare æ sproch. Vos
børn snakker jo os synnejysk når de
er hjemme å den her egn, men de
skifter jo væk frat igen når de
komme anne steje. Så det bliwe
svært at bevarefremover.” Han tvivle
å, hvorvidt man snakke synnejysk i
æ fremti: ”En generation frem, så tror
jeg æt det vil bliwe snakket længere.
Det tvivler æ å.” Hvordan det vil gå
fremove må æ vis. Så længe æ syn-
nejysk forening eksisteje vil man os
ku snak æ sproch. Å som Danmarks
støest dialekt- å sprochforening ka
man da håf å, at der vil gå manne
generatione endnå før æ sproch å æ
kultue er forsvunden
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Pga. forviklinger i æ postvæsen,
kom æ oplysninger o æ arren-
sement få silde ue, men trods
det vår de 83 de vå me te æ
sangauten, de bløw sungen en
masse synnejyske sange fra æ
sangboch, æ arransjør hai fåt et
par frisk ung minnesker te at
speel te, å det va glant. Brauer
Pipes and drums war bøjen å
de gav en flot demonstration o
dert musikkunnen. In imel va var
der så et stoe synnejysk kaffe-
boe mæ olt hva jen ku ønsk sæ
a kache, torte å kaffe. En helt
igennem vellykket auten, synd
at de gik galt me æ bøj.

Trøjbår d. 9.9. kl. 19. 

Brauer Pipes and drums.
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Hæ e bilde fra æ Synnejyllandshal, som æ fåmann føe omtalt i æ Blaj, mæ
stemning fra æ hele forsamling, som Birgitte Friboe fik tæ å syng me.s

Glant auten i æ Synnejyllands hal



Det er lang ti sin a sist ha skrøvn lidt
um va vi fåe æ ti te å gå mæ å æ
Staj. 

Som naun a jæ måske ka haus, så
haj vi i decembe sist åer besøch a æ
bormeste fra Affenraa, Tove Larsen.
Det wa fjernsy å møj ant teknik, å ol
vi ha bilde a Asger. Nå, vi fik fin kach
og naue øl å gløg, som Erik Møller å
sin kuen haj laut.
Vi va vel omkring 100 persone å i
bland dem var dæ manne ung folk.
Dem kom vi fra æ ambassade i snak
mæ å de va galt søde. De kom in fra
æ landbohøjskol, vo de æ manne
synnejye dæ studeer.
Få å gøe en lang historie kort ent æt
mæ, at vi ha oprettet en ungdoms-
afdeling å æ møe i æ fremti vil bliv
afholt å æ landbohøjskol.
Det va vi glant glaj få, da vi ha føe en
umtumlet teværels de siest pa
åer.Men te sidst fant vi tebach til
Herford Bøfhus i Stoe Kongensgae.
Men æ huslej wa dye så vi gøe ålt få
å kum et ant staj hen. Så no ska vi te
å opføe vos ordtle te æ møe.

Nå vi nå æ ve æ møe. De bliwe jo
holt den føst tisde i væ månet. Hvem
det ska kum å snak ælle lau naue
ant, det sørge Dorthe Moldt fo. Å a
ska saj, at det æ hun goj te. 

Vi ha haj besøch a æ fåfatte Erling
Jepsen, ham mæ æ film, å æ gang
ætte kom Asger Reher å fåtål om sit
liv innen han bløv ørkensøn. Da vi vi
gåt nok manne de to awtne.
En annen gang haj vi Calle Petsen
fra Dynt, han hee Lars Thiesgaard te
dawle, te å fåtel um stemme te teg-
nefilm. Det wa gåt nok en glant
auten vo han å vist naun filmklip.
De sist vi laut innen æ sommeferie
va kejlen. I Lyngby æ dæ fie kejleba-
ne å Thor Skrumsager see te at det
go richte te. Vi kejle et pa time å så
up å spis å få pokale øverrakt.

No æ æ etterårssæson gåt i gang å
vi loj ue mæ en kvis å sangauten,
som Gorm stau få.
Næste stoe fest æ vores juleafslut-
ning te novembe, vo vi skal ha grøn-
langkål mæ tilbehøe lissom fø vi
emmigree. Kalle Petsen komme å
optree å a rejne mæ at vi bliwe øve
100 i åe.

Vis I ve se bilde fra æ arrangemente
å løjs mee um vos, så ska I gå ind å
æ jemsie Synnejyskambassade.dk.
Så ka I se naue me uførle.

Mojn Mojn fra æ ambassadegeneral-
sekretæe!
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Nyt fra Æ Synnejysk Ambassade
ve ambassadesekretæe Arne Fogt



Den føst synda i Ajvent, som ålleree
æ den 29 novembe, æ dæ synnejysk
gudstjenest i Løgumkloste Kirk æ
klok 14. 
Pastor Paul Møller vel ægen afhold
æ ceremoni. 

Hæette æ dæ kaffe, gløgg å æfelski-
ve å æ Centralhotel o vo vi vel syng
et par sange. Det fås fo 90 krone. 

Tæmelling tæ Karin. 
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Hvis man mangle idee tæ jule-
gave tæ æ børnebørn elle hvem
dæ essen ku væe, så æ det en
oplov ide å køf bøche fra æ fore-
ning. 
Di ka køfes via vores hjemmesie,
elle I rette henvendels
tæ jen af æ bestyrel-
sesmedlemme, som så
vel skaf je æ material

HAUS Å BETAL 
FOR KONTINGENT 2010

Helsen, Karin.

Synnejysk gudstjenest i
Løgumkloste Kirk

Indlæg til Æ Blaj – gern å dialekt – sendes tæ æ redaktøe
Peder Luckmann, Synnegae 28 B, 6520 Tautlund

Tlf. 74 83 02 84    mail: luckmann@email.dk



Hæ æ to sandfærde oplevelse fro
det virkle liv, som æ selv ha opleved,
skrive Broder Petersen, Synneborre:

Æ va for en diel å sien te skak i Riif
en hiel week-end. Da kom Godtfred
(Han pleje å si: ”Det æ it Skidtfred!”)
i sin gammel tøf tøf som haj fåt
smarret æ forrue i øsende reenvæ.
Æ soj så te ham at æ hæ et nummer
han ku ring te, så vil de kym å sæt
en ny rue i mens vi spille skak. 
Så soj Godtfred te mæ dem skal a it
hæ ringe te, a hæ nemle en bil mach
te dæ hjem med en hiel forrue så
den skivde a nå a kymme hjem.
Om synnadaen køe han så hjem i sin
åfen tøffe i øsende reevæ…

En gong få manne å sien haj æ en
sjov oplævels ve det lille ringrien i
Tingle. 
Den gong haj Tingle også en skak-
klub å jen av æ medlemme (Vagn)
skul så spil mod Godtfred å det stoe
bræt. (3x3 mete)
De mødt så hveranne ind å æ bræt å
snakke å gik ue te hver sin sie for å
start æ spil. 
Ynne æ kamp va Godtfred så ufor-
sigte å taf sit bebis mit å æ bræt
som Vagn så med sin springe plante
å æ felt vå æ tænde de lå, så æ
tænde fløj te old sie. Godtfred råft så
oh mit gebis mit gebis, å æ folk om
æ bræt blev sue å Vagn, det va jo it
nøvenne å smarre æ mands gebis.
MEN: Det som sket va at Godtfred
haj vælt et gammel gebis ue af æ fik
som Vagn så skul smarre, det va den
aftal de haj alue ind å æ bræt.
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To sandfærde oplevelse

Ingrediense:
150 g smø
500 g hve’emel
3 æch
1 reven skal af 1 citron
175 g sukke
3 spsk. fløe
1 tsk. hjorttaksalt
Palmin

Sukke å smør røres godt. Det
øvrige tilsættes, å æ dej æltes å
rulles ue. 
Mæ en kachspore afskæres små
aflang stykke, der snittes og 
vrie’es til "dræng’". 

Koches i palmin te de æ lyse-
brun.

Vrejn dræng’ (klejner )



Æ Synnejysk Forening

... stiftet tæ æ bevarls af æ synnejysk sproch å kultue 11

Synda Adventsgudstjenest Tæmelling af hensyn
29. novembe 2009 Løgumkloster Kirk te æ æ kaffe
Kl. 14.00

Tiesda å æ SI cente
16. marts 2010
Kl. 18.30

Toesda Besøch å Fuglsang Max 50 persone
15. å 22. april 2010 Bryggeri hve gang

Løda Besøch å Gram Slot 
3. juli 2010
Kl. 18.30

Arrangemente:

Tæmælling:

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



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 februar 2010

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: 
Henrik Madsen
Elmevej 44
6880 Tarm
40 15 41 50
mail: madsen_57@hotmail.com

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
Kjeld Andresen, Acheskau, tlf. 74 83 34 00
Frode Sørensen, Dyffel, tlf. 74 48 64 28
Ingrid Petersen, Gram, tlf. 74 82 18 55
Peder Luckmann, Tautlund, tlf. 74 83 02 84


