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”Glæle jul 
og got nyåe!”
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Nyt fra æ bestyrels

Æ Synnejysk Forening

No nærme æ Jul se me ol sin pracht 
o glimme. Man fornemme rask de 
mørk autne o æ ti hvo vi skat æ o 
pynt op tæ jul o i gang me o bach 
julkache. De føst juelkort e ollere 
koit. Æ kalgå æ vintekla so no må æ 
sne godt kom, for det er så flot me 
de hvie ache o træe dæ drysse me 
krystalklar sne, bae det undgær mit 
fotau!

Det blive osse ti tæ å tænk å o 
fokæel sin børn o børnebørn i æ 
skær fra æ juellys. 

Æ jueltræ ska skoves o pyntes for de 
æ jo æ børns fest. 

Her i Æ Synnejysk Forening ha vi 
hai traffelt mæ å planlæch og afhol 
arrangsjemenge å anne tætau, så æ 
vel læen mæ tebach å tænk å det åe 
hvo æ æ formand fo sist åe. 

Æ vel ønsk jo ålle en glædle juol å et 
lykkebringen Nyå.  

Me venel helsen, Æ formann, Kjeld.

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

Indkalder til ordinær generalforsamling onsda d. 5. marts 2014 
kl. 18.30 på Agerskov Kro.

DAGSORDEN:

Forslag der ønskes behandlet på ordinær generalforsamling, skal være 
bestyrelsen skriftlig i hænde senest den 1. januar 2014.
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VM i synnejysk
Lævda d. 31/8 vå dæ 
verdenspremiere i Guderup. Få føjst 
gång blæv dæ avholt VM i synnejysk.
I olt 60 pæsonæ haj mælt sæ, få å 
viis vå goj, di æ te synnejysk.
Vi møet ol op o æ tåæ, vå æ deltajere 
blev registreje. Så gik vi i samlet 
flok fra æ tåæ te æ forsamlingshus. 
Fårest vå dæ et hornorkeste mæ 
æ musikere sidden å halmballe 
o æn vuen trukken a æn lille røj 
Ferguson, så kom dæ æn fanebærer, 
å bachætte kom æ deltajere i gruppe 
ætte dæn kommuen, di kom fra, 
sæfølle mæ æn skiltebærer fåan væ 
kommuen. Dæ vå stil æve æt!
Vel ankommen te æ forsamlingshus 
fik væ deltajer uleveje æt papie mæ 
50 synnejysk oe. Dæ vå 3 fåslav te 
vært oe, å så sku man krys a, va dæ 
vå de ret.
Te å ret æ papier vå dæ 4 dommere: 
Elin Fredsted, prof. v. Universität 
Flensburg, Michael Ejstrup, 
forskningschef v. Journalisthøjskolen, 
Christian Petersen, Alsingergildet og 
Ann Posselt, Æ Synnejysk Forening.
Dæ vå 20 deltajer, dæ gik vire te 
opgav nomme 2 (di haj 46 ællæ fleje 
richte).
Ogav nomme 2 vå en lytteøvels. Heæ 
høj di ti lydklip, å så sku di krys a, 
våfra den person, man høje, kom fra: 
Øst el. Vest-Synnejylland el.  Als, å 
ås den kommun, som æ person kom 
fra.
De vå svar! Men 5 deltajere gik vire.

Di fik uleveje en tekst o rigsdansk, 
som skul ævesættes te synnejysk, å 
æ dommere sku no fin 3, dæ gik vire.
Di 3, dæ kom i æ finale vå: Jens 
Bejer Clausen, Rømø, Marie Hees, 
Himmark å Peder Duus Andersen, 
Sønderborg.
Føst fik di æ begynnels a et 
gammel sej, som di sku kom mæ 
æ fortsættels te, å som den sist 
prævels sku di lav : ”Bar få sjæv” 
(Stand-up) i max. 5 min.
Marie Hees blæv en suveræn vinne, 
mæ Jens Bejer Clausen o æ annen-
plas.
Så møj om æ sælle konkurrence, 
men æ forsamlingshus, Hos 
Risa, sørret å richte got få vås. Te 
mærre fik vi Skien æch, snysk å 
skræeduvels. Ja dæ vant it naue!
De vå et richte gåt arransjemang! No 
må vi se, venne de ska holles igen.

Ann Posselt
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Æ syng-ettemeje å Trøjborg
Igen i åe prøv vi åch læg æ 
”Synnejysk-kaffeboe” å en ettemeje, 
istaj for en auten – det æ lant ue tæ 
Trøjborg (åch mørk æet osse). Vi var 
lidt flere end sist åe, så hvis vi it høe 
naue dårle, så vil vi fortsæt næste åe.
Så synde d. 8. september haed vi 
bøjn ind tæ en glant ettemeje mæ 
masse a sang – och it dem ål sammel 
å synnejysk – Vi haed fån Andreas 
Lautrup fra Hasle tæ och syn for, och 
Eddy tæ och spil tæ. Mæ di to tæ och 
stå for æ syngen, kaet kun gå godt. 
Vi sang tæ æ tach å æ laed løjt sæ – 
næsten.
Johanne Clausen haed igen i åe 
fremtryllet et ”kachboe” så sæl den 
mest forslugen kun bliv mæt.
Det va olt va man kun ønsk sæ – o 
møje mee. I åe haed vi måske synget 
lidt læng, for di sist kache nåjet it och 
kum å æ boe, før æ gæste begyndt 
och taj fra den annen ende.

Bachette æ kaffeboe och innen ål æ 
kaffe var drukket, haed vi – lichsom 
sist åe - utrækning a gevinster å æ 
indgangsbillet, och tre glaj mælemmer 
fik en gave mæ hjem.

Æ ettemeje sluttet a mæ at 
Jens Møller fra LøgumKloster 
(regionspolitikker og 
bestyrelsesformand for Museum 
Sønderjylland) kom och fortål um 
”DYBBØL-dagen 2014” och ål 
de arrengementer, som vil væe i 
forbindelse mæ æ 150 års-dau for æ 
slau um Dybbøl.
Och da lauet han vos at vi vil få naue 
och glaj vos tæ.

Mikkel

Per Kresjan kør’ te’ stajs.  
Indsen af Leif G Thomsen i St. Anslet

Den jæhe titel er ke’end av oll’, det 
er jo Martin N.Hansen, der skræv ’en 
og gør’ en ke’end. Den hæ lævet i 
den alsisk tradition, å den finds o’ en 
and’n måe end Martins.

Den jæhe er skrøvn nen ette 
en alsingeku’n, der jet Mimmi 

Rosenberg å boi i Synneborre. Æ 
kan hovs hin fro æ 40ere, hvont hun 
kunn spring op o en stol å sinn føre 
an i fællessang om Per Kresjan. Læg 
mærk te, at her er æ omkvæ mæ 
”molak molak tralala”, det lye nemle 
richte sangvinsk som alsisk jo er.
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Her kømme den:

./. Per Kresjan kør’ te stajs ./.

Mikmak

Per Kresjan kør’ te stajs.

Han kør’  te stajs mæ fie tynde rov, 
Molak molak tralala,

Han kør’ te stajs mæ fie tynde rov,

For han ho’ pæeng behov.

Inden han fæk stoppe’ å tæend’

Så kam der en dreng mæ boi fro 
mo’e

Han sku kom’ før æ klok bløv tue.

Æ klok den bløv tue,

Per Kresjan var ej no å se,

Hans kuen hun sat å var vre’e.

Æ klok den bløv tre,

Da kam Per Kresjan hjem å var fuld,

Hans kuen hun sat å spandt uld.

No kømme æ lill’ moe,

Æ hæ rechtenok fåt mæ e lidt i æ hoi,

Men derfor ska do vær’ goi.

Do er en forbandede karl,

Do drikke jo op, hva vi eje å hæ,

Te sidst så sælle do vor’ klær.

Æ hæ da kuns so’l min hat,

Å køjt mæ en splinterny kasket,

Den klaje mæ så net.

Æ hæ pæeng i min fik,

Hvor manne æ hæ, det ve’ æ it,

For vi drak leikøf tit.

Per Kresjan kør’ te’ stajs.  
Indsen af Leif G Thomsen i St. Anslet
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Rederi Jebsen å Kinakysten
Freda den 25. oktober 2013 va dæ 
mødt 106 mællemme op o Folkehjem 
i Aabenraa fo o høj akivar dr. phil 
Lars Henningsen fortæl æ historie 
om Michael Jebsen som han kålt en 
¨Havkat i æ hytfa¨.

Dæ va en intresant historie om en 
mand, dæ vist va han vil, o it va bang 
fo å arbe, o fik oparbe et stoe firma. 

Æ firma ledes æ dau a Hans Michael 
Jebsen.  

Vi sang et par sang, å fik så kaffe 
eller the o kach. Bachette ku vi stel 
spøsmål innen vi slutte en hygle 
auden.

I æ grænseforenings leksikon stæ 
dæ:

Jebsen, Michael, 1835-1899, 
skibsreder

Michael Jebsen stod som ung til 
søs. Han indtog tidligt et klart dansk-
fjendligt synspunkt i den nationale 
strid. Han var i nogle år ansat i Krupp 
og ledede virksomhedens spedition 
i Rotterdam. I 1878 begyndte han 
selvstændig rederivirksomhed, som 
han i 1882 flyttede til Aabenraa, 
hvor han var en energisk og dygtig 
erhvervsmand, der fulgte sine mål 
med energi og hensynsløshed.

Blev i 1890 valgt som national-liberal 
rigsdagsmand, genvalgt i 1893, men 
ikke i 1898, hvor han dog blev valgt 
som landdagsmand for Flensborg 
Amt.

Næstformand for ”Deutscher Verein 
für das nördliche Schleswig” og 
sjælen bag Knivsbjergselskabet.

Ved hans død skrev H.P. Hanssen:

Michael Jebsens død betyder et stort 
tab for vore politiske modstandere. 
Han var deres betydeligste mand i 
Aabenraa by og amt. Vi har med ham 
mistet en uforsonlig modstander, hvis 
kampmåde vi ikke billigede, men hvis 
overbevisning vi agtede, fordi den 
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Æ mandfolke

Insent af Bror Petersen, Synneborre.

Såen vo dæ en gong et pa vovsen mandfolke dæ begge haj 
vot givt, som boj væ si a hver onde i et villakvate’e. Di snakke 
it moje sammel te davle. 
Men så en dav mødt di hveronde ue ve æ kalgoflag å kigge 
ue i æ ba luft. 
Ædde en ti minuttes tid soj Pede så: Nå Jens, hva ska do så 
lav æ æddemerra? Jens tænt sæ om å soj så: It naue, hvo te 
Pede soj: Ja men dæ gøe do jo å i gå, hvo te Jens soj: Ja – 
men æ bleu da it FÆRRE!!

var ærligt følt og stod sin prøve i de 
for ham trange dage”.

Bystyret hædrede ham ved at 
give Skibbroen navnet ”Michael 

Jebsenstrasse”, men efter 1920 fik 
den atter sit gamle navn tilbage.

Michael Jebsen ligger begravet på 
Aabenraa Kirkegård.
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Mee end et fæ
Æ så en dyrfilm i TV,
i avs æ sor og gaft,
og fik en livve af å le
af olt det, Guj har skaft.
Han har da væn så fuld af spås
og blev kun ved å skaf:
En papegrøj og en gås,
en blåhval og en af.

Et næfdyr og en slangeørn,
en sprigbuk og en gee.
Han har så trole tavn sin tørn
og fyldt e intethee.
Guj sor der ved det stoe vand
og skaft en legion.
Æ er så glaj, æ blev en mand
og ijt en mutation.

Guj tav et an – for olt vå godt,
og det har havst mæ å:
En skal vær glaj, en ijt blev rott,
skarnbass ell øeklå.
Do er så eneståen skaft
og mee end et fæ.
og har ijt lov å gi fortaft,
så læng do har e vær.

Alfred Lanholz, Guderup.
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Nyt fra æ ambassade
Så æ det siest halåe gon å vi kan ål 
hål fri te æ foråe. Det goe æssen gåt 
hæe over i æ staj. Vi ha fon manne 
nye ambassadøer i 2013, som vi æ 
moj glaj få. Vi er næsten op å 200 no.

I september haj vi ægæn besøch a 
æ bochhandle fra Nørrebro, Uwe 
Brodersen. Wa den man it ka fortæel 
a røverhistorier æ it got å vee. Ham 
æ æ ambassadøer oltins glaj få å 
høje. 

En auten i oktobe kum Flemming 
Nielsen fobi, ham æ sjornalist fra TV 
syd, så troe a i vee vem a tænke å.  
Han haj sin kuffert mæ å så troj han, 
at nå han kom te æ staj, så ku vi it 
mee haus va æ ting het. Men han 
tow fejl. Vi ku næsten ål æ oe så vi 
fik vos ål et gåt grin.

Te wos møe kumme it omkring 
50-60 persone, men da vi holt 
grønlangkålsspisen  den 30. 
novembe, var omkring 110 persone 
møt frem. Manne flee ve gern mæ, 
men vi ha it så møj plas å så ska æ 
køkkenpersonale jo å kun føl mæ å 
lau kål te så manne.

Ætte vi haj spist Susannes Solæk, 
haj vi fån besøch a Alex Bødiker fra 
Willys Kaffeklub så det va gang ien 
lich fra æ start. Da vi va fæer mæ å 
grin a ham, så gik Sven-Erik Ravn 
fra Æ Rummelpot å æ seen å vi fik 

den siest ny versjon a  vi æ verdens 
bedste folk.

Så gik vi te de ættehånden 
verdensberømte grøenkål, lawr ætte 
opskrift fra Affenaa. Da bløw it stille i 
æ lokale. 

Ætte de wa spist, så haj Kalle Pet`sen 
fra Dynt skrevn et pa ny tekste 
te naun julesang å så sku vi grin 
ægæn. Føst sku vi syng Et barn æ 
foj i Bylderup Bov å bachætte Kalle 
Pet´sen æve fra Dynt de gik å æ 
melodi Juletræet med sin pynt. 

Vi sluttet a mæ æ bankospil, wo 
Gorm ruft up å ål de haj Pot fik en 
præmie.

Så da vi lukket wa ål glaj og tefrejs.

Sponsore:

Bryggeriet Fuglsang 
Højer Pølser 
Æ Synnejysk Forening 
Historisk Selskab for Sønderjylland 
Æ Rummelpot 
Sportscafeen Bagsværd 
Uwe Brodersens Boghandel 
Sydbank 
Sønderjysk Kål 
 
    Æ Generalsekretæe
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Æ LUS O Æ NAK! 
Af Oluf Holm Winther.

Æ he’l famille sku te 
høstgudstjænæst, å mæ æ he’l 
famille væl et sej: fae å moe, beche 
bøen å så æ gammel bæssfae. Da 
di no komme in i æ kærk, da va dæ 
it møje plas me’e, å di ku defå it 
olsammel kom te å set o den saem 
bænk. Defå kom bessfae se’n te å 
set o æ bænk fåve di anne.
Den minst a æ bøen, de va lilli Jens 
Peter, kom o den må te å set lich 
bach ve sin bessfae.
No knef de natulevis ættehaen let 
få Jens Peter mæ å få æ ti te å gå. 
Æ præstes præken fåstøj han it 
så møj a, å let lang va den vel å. Å 
ættehaen kjævt Jens Peter sæ ren 
ue soej heelt ærbærmle.
Men no da æ præst stoj op o æ 
prækstol, å va kommen i gang mæ 
sin præken, seen seæ Jens Peter 
plusle et lille bette kryf, dæ kravle 
op a bessfaes tætkleppet nak.
”Bessfae, dæ æ en lus o din nak!” 
seje Jens Peter heel højt, så ol i æ 
kerk ku hø et.
Som mæ jet slav blev dæ o jen 
gang heel rolle å tyst i æ kerk, æ 

præst holt op i sin præken, å moe 
tysset de best, hun haj læe å Jens 
Peter.
Men Jens Peter va no engang 
bae heel optaun a de hæ kryf o 
bessfaes nak, å plusle seen seæ 
han jet kryf meje, dæ æ o vej op 
igjømmel æ nakhåe.
”Dæ æ satme jen te, bessfae!” kom 
de enno engang å lisså højt fra 
Jens Peter.
Å plusle så vil moe jæm mæ Jens 
Peter, læng innen æ kerken va heel 
øvestan.

Insent af Ann Posselt.
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Tæmælling te æ arrangemente:
Ann Posselt, mobil 52 24 16 17 elle å mail, pack@bbsyd.dk

Arrangement-kalender 2014

Freda d. 21. februa 2014:
Pers awden, Emmelev Klev

Kaffe, kach å farisæer å Hohenwarde 
bachætte.
Pris 100 kr.

Onsda d. 5/3 2014 kl. 18.30
Generalfosamling å Acheskau Kro

Æ Synnejysk Forening indkalder til 
ordinær generalforsamling 
onsda d. 5. marts 2014
Kl. 18.30 på Agerskov Kro.

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



Næste uegau af Æ Blaj komme i februar 2014

Forman:
Kjeld Andresen
Nørregade 8, 
6534 Acheskau
74 83 34 00
30 74 45 96
mail: ka1403@live.dk

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

Øvrich bestyrels:
Ann Posselt, Røjekro. Tlf. 52 24 16 17, 
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 36 56
Carl E. Michelsen, Tynne. Tlf. 74 72 50 63

Peder Luckmann, Tautlund. Tlf. 22 70 30 84, 
mail: luckmann@email.dk
Peder æ kasserer å redaktøe af Æ Blaj

Ny indmeldelse sendes tæ æ forman 
Kjeld Andresen.

Kontingente for 2014:

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
www.synnejysk.dk

Mælemsbevis 2014 
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Afsender: 
Æ Synnejysk Forening
att. Kjeld Andresen
Nørregade 8
6534 Agerskov


