
Æ Blaj
...tæ bevarls af æ sproch å kultue

Septembe 2011
nr. 45

Vi ses å Hasle Kultufesival
den 3. oktobe!
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Synnejysk Ambassades
10 års Jubileumsfest

Hvor manne ve at de ligge en synne
jysk ambassade i Kjøfenhavn? Men 
de gø de alså de ha åsse en hjemsie 
www.synnejyskambassade.dk å der 
kan i løs møje mer om dem.
Naue fra æ bestyrrelse blev bøjn 
æver for at feje æ jubilæum mæ dem 
å de var vi da glaj få  at vi måt væ 
mæ.
Synnejysk Ambassade ha ingen
forman nej di ha skam en Ambasse
dør å de er Hans Georg Møller å de 
holler ål deres møe o Landbohøjskole 
å Frederiksberg.
Tage å mæ mæ æ kunne va deræve, 
å de va glant å se så manne syn
nejyder å it minst der vå et hel bofuld 

ca. 40 mæ bare ung minesker så de 
mæ o fo fat i de ung de ka de.
Æ unneholdning vå helle it de bare 
pjat, de haj skam Willys Kaffeklup 
å ham Kalle fra Dynt å så va der en 
musikker som spil Kim Larsen sang o 
så va de dans få dem un træben
Vi kom i snak mæ manne få de va 
manne klige de kom fra Tynne å de 
va et hel bofuld fra Als så de gik it 
læng ind vor kunne va godt i gang 
mæ æ snaktøjk.
De blev en glant auten å henve minat 
gik ve hjem så de ung ku feste vier te 
høj musik.
Vi  håber fra Æ Synnejysk Forening 
at vi fæ mere samarbejde med hin
anden!

Kjeld Andresen
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I forbindels mæ Hasle Kultufestival, 
deltaje Æ Synnejysk Forening osse.
Kom mæ å Harmonien, kl. 19.�0 
den �. oktobe, hvo Karen Margrethe 
Petersen, lektor v/Syddansk
Universitet, Institut for Grænse
regionsforskning holle et foredrag 
um "Det Sønderjyske sprog og Den 
Sønderjyske identitet". 
De koste 50 kr å deltaj, å så gie dæ 
æ kaffe å laukach. 

Ålle æ velkommen, bare man tæ
melle sej tæ Ann. Itmelemme ska 
betal 100 kr for kaffe men tæbyes  
medlemskab ve æ indgang, å derme 
ka man få æ kaffe tæ en haltresse!

Melemskaf gælle for æ rest a 2011 
og hele 2012!

Indlæg til Æ Blaj – gern å dialekt – sendes tæ æ redaktøe
Peder Luckmann,

Synnegae 28 B, 6520 Tautlund
Tlf. 22 70 �0 84

mail: luckmann@email.dk

Hasle Kultufestival

Æ synnejye Per Vers som ses å æ 
forsie åbne æ kultufestival
freda den �0. septembe kl. 17 
å Gravene i Hasle, å det æ gratis,

“Der er mange, der mestrer spro-
get, men ingen som rapperen Per 
Vers. Han har fået 7 gamle sure 
mænd til at rappe i et tv-pro-
gram og vundet et hav af priser. 
Kulturfestvalen er derfor meget 
stolte over, at det netop er Per 
Vers står for den officielle åbning 
af Kulturfestivalen. Det sker med 
en gratis koncert på Gravene i 
Haderslev.”

Se mee å www.kvlt.dk 
om æ kultufestival.
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2011 startet mæ brask å bram, da 
vi den 13. januar fek besøch a æ 
Bonderøv fra Acheskov. De va naue, 
som ku få folk op a æ stoel å fin ue å 
æ Landbohøjskol. Det blev bårn stoel 
in, så det it va flee å fin. �50 va møet 
frem te en festle awten.

Nå gåe et slaw i slaw.
3 februar fik vi besøch a æ fobul
træner og tv kommentator Poul Han
sen fra Ulkebøl, som sat vos in i æ 
fobuls univers.

3 marts wa det æ ambassade
generalambassadør Gorm som sku 
fotæl om sit liv som journalist å um 
sin tie i Danmarks Radio, som var 
galt sjov å høe um.

7 april haj vi besøch a Jon Kaldan, 
som æ en kloch man wa angåe 
sproch og dialekte. Hans fae wa
dochte å æ tumpeanstalt i Augusten
borre i en del åe, å vi fik mann sjov 
ting å vee.

Se nomal ha vi jet besøch i æ må
ned, men det æ et åltins vi ka få 
æ kalende te å gå up. Så plusle 
sku vi den 28. april gøe plads te æ 
hofmarchal Ove Ullerup fra Tautlund. 
Ja ja det æ richte nok. Han haj plusle 
fåt en friawten a Magrethe så han fik 
ti te å besøch vos. Intresant å høe 
um æ liw we æ hof.

Ålre æ uch ætte, den 5. maj va et 
fin besøch ægen. Den gang helt 
fra Slesvich, wo Jørgen Kühl fra æ 

A. P. Mølle skoel wa å fotæl um i 
sindelagsgrens i 1920. Det æ åltins 
gåt å få æ historie genopfrisket å det 
ska a low få vi fek.

Wa I måske et wee æ at æ ambssade 
hae 10 åes jubilæum i åe å det syns 
vi sku fejres. Øve 100 persone wa 
møt frem få å høe Willys Kaffeklub og 
Kalle Petsen fra Dynt. Ette æ spisen 
kom Pete fra Affenrå å sang Kim 
Larsen. Vi haj invitee æ fåman fra æ 

Nyt fra æ ambassade
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Adventsgudstjænest
i Graasten Slotskirk
Synda den 27. nov. 2011 kl.14.00

Det blyve sognepræst Kevin O. Asmussen fra Løjt Kirkeby der 
kømme og varetje den kirkelige handling å synnejysk.

Edde æ gudstjeænest synger vi den kommende Advent og Juul ind, 
og byde å gløgg å æfelskive tæ kr. 40.00

å Den Gammel Kro i Graasten.

Tæmælling tæ Ann Posselt, tlf.74669220 
Mail: pack@bbsyd.dk

Senest d. 22. Nov.

Synnejysk Fåening å han haj tawn 
æ kuen mæ. Æ næstfoman haj gøe 
det saem, så det wa fin besøch fra æ 
jemstawn. 

Naun dau ætte den fien fest fik vi 
en sørchle beske. Voes webmaster 
gennem 10 åe, Bent Falkenberg wa 
dø ette kort ties sygdom. Det kum 
helt bach å vos, da vi intet haj vist. 
Han ha gøe en kæmpeinsats få æ 
ambassade å han bliwe svæe å 
erstat.

Som sævanle afslutte vi æ sæson 
mæ å kejl. Det skeet den 18. juni å 
manne wa møet up, da det naun galt 
flot pokale å vin.

Som I ka løjs, gåe vi et å kjæve vos 
øve i æ staj. Det kumme ca mæl 40 
og 50 pæsone væ gang vi avholle 
naue, wa vi syns æ gåt.

Det va ålt få den gang å vi fortsætte  
den 1. septembe. Vis I ve ha mee å 
vee um de afholt arrangemange å va 
vi ha å æ program i æ etteråe, så gå 
in å æ jemsie 
www.synnejyskambssade.dk
å løjs naue mee.

En stoe tak ska sendes te Dorthe, 
som er møekoordinator og te Thor, 
som ståe få æ kejlen.

Æ Ambassadegeneralsekretæe
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Igen i or haj vi en vællykket sang
etemær mæ en masse glaj minneske.
Der ingen tvivl om at de elsker at 
syng, for de ca. 75 fremmødt ku saut

syng æ laj op, de skylles osse at vi 
haj fån fat i en musiker der kun spil
te ol vor sang han hejer Eddy 
Carstensen å så haj vi vor faste 
forsanger Andreas Lautrup som osse 
er goj foren lille vits.
Ette en del sang kom vi te æ kaffe
boe, å de er jo som sevanle mæ 
manne laukag å bækkenør, å så æ 
de lig de at man it sku haj taun de 
sist styk for æ øjn ka oltin ha me en 
æ lyv.
Ætte æ kaffe kom Carl Christiansen å 
vist vos en a sin naturfilm, den vi så 
var ue fra æ kov, de var en utrole flot 
film å æ tror at manne nøj den.
De var en skam at vår arangemang 
ramlet sammen mæ æ konsert å 
æ Skamlingsbankenog æ konsert i 
Augostenborg, de må vi se om vi kan 
undgå næste år for de skul da gern 
kom naue fleje te sån goj ettemær

Sangetemær å Trojborg
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Hyldest te æ synnejysk kaffeboe!

Heæ ska I høe lidt om et synnejysk kaffeboe,
 de vå hen ve Chresten Pæsens gammel moe.

Hon hai bojn æn masse fremme,
de vå et gild, æ alle glæmme.

Føst såt vi inn i æ daule dørns å snagge,
så gik æ døer op te di anne gemagge,

å vi kom inn te et boe mæ manne slaus kach,
få gammel Stinne Pæsen vå goej te å bach.

Te å begynn fik vi pumle mæ et tykt lau smø,
så vå dæ kringel, som de sæ hø.

Dæ vå ckokoladeplakach å søstekach,
å de hele sku vi da smach!

Da vi omsije o æ laukach tau fat,
da vå æ leeres Marie sat.

”Næj, ve do no va Marie, æ brøtårt ska do da smach”
soej Stinne, å gau hin et årnle støgg kach.

Æn ristårt vå dæ å, å æn laukach mæ fløje,
de vå da gåt, di både haj høns å køje,

få haj di sku køef åll de kræm te æ kach,
haj dæ nåk it væt manne peeng tebach.

Ændlæ noij vi te æ småkache
 de æ vist æn syvåt slau, Stinne ålti bache

æ ku næsten it få æn bi meje neje,
mæn Stinne soej” tai da æn knæbkach, dæn æ it så feje”

Te ållesist kom æ ingenting,
da vå æ mauskin lich ve å spring,

mæn Stinne gau sæ it, vi sku smach æt olt,
æ wunnert mæ ve, te æ mauskin holt.

Så wæn æn it æ suen å rask å ha æn mau så stoe,
ska æn it gå mæ te et synnejysk kaffeboe.

Mæn wæn I ha løist de heæ, ha I moske dåch løst å lau
et richte synnejysk kaffeboe som i gammel dau.
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”Vi ska’ da nok øve’lev!”

Inte’ no’ æ de’ jo da gaun he’el got 
fo’ vos!

Vi æ jo ætteha’en en he’el flok a’ 
dem hvo’ om vi ka’ sej’: ”Det æ dem 
fra fø’e førre” Altså ol’ dem a’ vos’, 
dæ æ føjt i den knap ti’, tebach i æ 
trærre, å de å’e dæ gik fo’u’e. 

Å de’ va’ da helle’ it lich netop den 
ålleveøst ti å ve’e føjt i dengång. Men 
så ol’t de’ dæ’ se’n æ passe’e si’n 
dengång, de’ æ en he’el annen sach.

Vos’ fra fø’e førre, vi ha’e da å opløvt 
temle møje. Prøv ba’e å tænk o’ at vi 

jo bløv føjt i æ ti’ fø’e æ fjernsyn, fø’e 
æ penecilin, fø’e æ plastik, å fø’e de 
hæ ny kontaktlinse, å så da slet it å 
fo’glem, å rechte lang ti’ fø’e at noue 
ke’en te’ æ Ppælle.

De’ va’ å rechte lang ti’ fø’e end æ 
piche de gik i strømpbaus, å æ kuen 
hun fek sæ en opvaskemaskin, å 
læng fø’e æ bøen de fek djes skriven 
i æ skoel øj’låej mæ æ kuglpen.  

Å kort å got så va’ de’ læng fø’e 
æ minnesk fandt å, te’ han å ku’ 
spase’e å æ må’en.

Å vi vejst si’en hen te’, å haj et da 
rechte got, å sjelom æ mand i æ 

Ha’  do’  høe den hæ’ føe?

Bøen i gammel dau ku savt få æ tie 
te å gå både ue å inn – osse uen 
teknik.
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hus, ham vi kolt vos’s far, han enno’ 
it haj funden o’ å gå o’ barselsorlov.  
Å dæ’hjem de’e bløv dæ helle alle 
soj så moj som jet jennest o’e om 
karriere å livsstil. Det ku’ da gott ve’e 
at bå’e moe å fae de arbe’t beche to, 
men så va’ de’ å kons fo’de te’de’ 
va’ nøvænne. Da vi va’ bøen ke’en 
vi helle it noue som helst te’ CD’ere 
mæ mosik o’ å PC’ere hvo’ o’ man 
sku’ ku’ se ol’t mule ve’ ba’e å trøk o’ 
æ tangende.

Vi vejst te’ i rimle goj fo’hold 
dengång, å da vi va’ gammel nok 
bløv vi givt å så boej vi sammel, it 
omve’en, de’ måt vi skam it. De’ haj 
æ præst sjæl  soej hen i æ kerk. Å 
fae å moe de holt fast o’ de’ sa’em. 
Å dengång da vest vi helle it noue 
som helst om ol’ den hjælp man si’en 
hen ku’ få, å måske te’ ållesist se’en 
å køm o’ et plejehjem.

Vi haj å dengång fo’ it så manne å’e 
te’bach, fåt infø’e æ åldesrente, å ku’ 
man it løv a’ den, se’n va’ man kons 
jen vej vist, å de’ va’ o’ æ fattegåe.

Den davle avis, æ blaj, den gek o’ 
omskævt emellem æ nabo’e, å de’e 
u’e øve’ se’n haj vi jo it ant en de’. 
Vi haj nemle hælle alle nouensi’n 
høe noue om program � i æ radio, å 
ingen a’ vos haj jo noueesi’n høe om 
et fjernsyn. 

Men so kost’ et uchblaj mæ farreloej 
tegnserie å kuns en haltresø’e. Å de’ 
ku’ jo løjses inte’ fle’e gang. 

Vi vejst dengång op mæ sovs, 
katøfle å en klat smø’ i æ grøe om 

synda’en, å vi ke’en hælle it nouse 
te’ verken pizza, pofritte å brugere 
hen fra Mac Donald’s.

Det va’ å manne åe si’en hen, te’ 
de lavt en åldesrentenyde’ om te’ 
en folkepensjonist, å ga’ ham bå’e 
begge hinne å he’el hans te’værels 
fuld a’ mobiltelefone, fjernbetjeninge, 
å tast sjæl’ te’ bå’e bank å kommun, 
å hans gammel kariol a’ en bil, 
den bløv skøvt u’e mæ jen, mæ 
elektronisk tænding å ABS bremse.

Men så haj vi jo helle it hverken 
kiropraktike, supermærkne, strech
kode’, sychfo’sikringe å charterrejse 
fo’ pensjoniste. 

Å Tvind å Christiania va’ dæ helle alle 
noue dæ haj høe noue om. 

Å hælle it om hverken en 
kostpyramide ælle æ drivhuseffekt. 

Vi hæ løvt i æ tid bå’e fø’e å ætte æ 
mue i Berlin, å unne bå’e den varm 
å den ko’el krig, å oplevt, te’sist 
ægjern, å se’ æ mue vælt. 

Vi haøe å se æ picheskjørt he’el ne’n 
te’ æ ankle, op te’ æ kne’e å ægjen 
te’ got op o’æ låe, åse’n æ hel’el vej 
ne’n ægjen. 

Å manne anne ting, ka’ vi å hovs 
te’ vi ha’ opløvt, å så haåe vi endda 
øve’løvt, – i be’st vællevned!

Hvo’ må vi da ve’e taknemle fo’de’!!!

En artikel fra Jyske Vestkysten, 
Aabenraa/Rødekro sektioenen
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En lille flok var kommen så tile at de 
kun nye keen kop te/kaffe i de kørn 
væer å slotskroens terrrasse.

Æ klok fie blev vi så guidet rundt, 
føst en tue ti lslotte å slotshaw, æf 
flach å slottets flachestang, fortål at 
Prins Joachim var Rigsforstander idet 
Prinsen var den jennest a de kongelige 
som var i æ laann.

Vi så naue a den kongelige famille 
færdes å æ gåsplads.

Æ tue fortsat ned a æ Slotsgae, hvor 
vi blev orientere vedr. æ gaes flot o 
velholdt huus.

Den kørn kirk blev beundret både ue 
å inn, dæ æ jen a de størst kirke å æ 
land.

”En ettemerre i Møgeltynne”
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Arrangemente:

Manda 3. oktober kl. 19.30
foredrag på Harmonien: 
“Det Sønderjyske sprog 
og Den Sønderjyske identitet”

Pris 50 kr. for melemme

Tæmælling te ålle arrangemente: 
Ann Posselt, telefon 74 66 92 20 elle å mail, pack@bbsyd.dk

Synde 27. november kl. 14.00
Adventsgudstjænest
i Graasten Slotskirk

Ette æ gudstjænest æ der
gløgg å æfelskive tæ kr. 40.00

Onsda 7. marts 2012
Generalforsamling 
på Ageskov Kro



Næste uegau af Æ Blaj komme i decembe

Forman:
Kjeld Andresen
Nørregade 8, 
65�4 Acheskau
74 8� �4 00
�0 74 45 96
mail: ka140�@live.dk

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

Øvrich bestyrels:
Ann Posselt, Røjekro: tlf. 74 66 92 20, 
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 �6 56
Carl  E. Michelsen, Tynne. Tlf. 74 72 50 6�

Peder Luckmann, Tautlund. Tlf. 22 70 �0 84, 
mail: luckmann@email.dk
Peder æ kasserer å redaktøe af Æ Blaj

Ny indmeldelse sendes tæ æ forman 
Kjeld Andresen.

Kontingente for 2011:

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 
791011�9677.

Æ Synnejysk Forening
www.synnejysk.dk

Afsender: 
Æ Synnejysk Forening
att. Kjeld Andresen
Nørregade 8
65�4 Agerskov


