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

Maj 2012
nr. 48

Besøg å 
Gråsten Landbrugsskoel 

onsda den 13. juni kl. 19.00



... stiftet tæ æ bevarls af æ synnejysk sproch å kultue2 

Nyt fra æ bestyrels
Den 7. marts vå vi gåt 200 
mælæmme samlet te general-
fåsamling å Acheskau Kro. 
Vi begynt som vanle mæ æn sång å 
solech. Æ solech æ no it så goej som 
dæm, vi fæ dæjæm, mæn de æ jo 
nok svae å lau te så manne folk.
Æ fåman fåtol så om, va vi ha 
laut i de fågangen åe. Ue æve vå 
ejn arrransjemange haj vi et par 
bestyrelsesmælæmme te 10 åes 
jubilæum ve Synnejysk Ambassade å 
Æ Landbohøjskoel.

Vi holle naulunne æ mælæmstal, 
mæn vi ve gærn væe meje kæn, 
så vi præve å kom runt å fåtæel 

om æ fåening, venne dæ æ anne 
arransjemange, f.eks. Fåemærken i 
Hæve, Mærken i Gram å Acheskau 
”by night”. Så vis dæ æ naue a jæ 
mælæmme, dæ ha naue fåslau te,vå 
vi ka kom, må I ænlæ si te.

Å æ generalfåsamling snakket vi å 
om, at æ kontingent sku stich æ lidt, 
da æ porto jo æ stechen.
Di flest a æ arransjemange gie 
unneskoj, mæn hælle de end å sæt 
æ pris op. Dæ vå it dæn heel stoe 
modstand moe å fåhøj æ kontingent 
fra 150 te 200 kr. pr. husstand å fra 
100 te 150 kr. få jæn.
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Di tre bestyrelsesmælæmme, dæ vå 
å valg, blæv ål genvæel, å så fik vi 
guel ært, å de ka di jo lau å Acheskau 
Kro!

Te sist fåtåel dydåchte Ole Caspersen 
fra Kloste om naue a sin oplævelse 
i fåbinnels mæ sit arbæ. De vå galt 
sjæv.

Æ vil slut a mæ å ønsk jæ ål æn 
richte goj somme, å så haus å inviteje 
jæ nabo mæ i æ fåening, så vi ka bliv 
naue fleje.

Ann Posselt

Vagn Rasmussen’s jørn

OM UNDEBÆWS Å RISENGRØE

Di wa o vej o ferje i Italien, det æ landt få æ bøen,
så di spield såen et paratviden spill i æ bil, det lye da køen.
Moe skuld find en beklædningsgenstand som begyndt mæ y
la mæ få et ny boegstaw soej hun, men æ dætte soej fy.
Jammen hun wa somænd et så hiel tombe stoe,
men ælliwel tøt hun, at hun wa klogee som hind moe.
”Tænk dej om moe, kan do da æwehoejet et hæws, 
at det æ næwe som hee faes lang yndebæws!”
Den historre fåtoeld æ moe te woss, hun wa hiel nee fra Løjt
å dæe æ Margit godt kæend så hun grien temle højt.
Men æ bachætte wa hun no såen lidtewette småsue,
hind riesengrøe wa blæwen swæjen æmens o æ komfue.
(den 15.2.12 da a soeld en bog)
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Stæreballet

Så ha’et væt onsde auten d. 28/3 
2012.

Å en auten mæ blæst å aueskyet 
møttes vi lidt aue 60 minnesker væ 
prins Joachim’s lade i Møgeltynne 
”Slotsfeldladen”.

Det æ en hel speciel uplevels at 
kom ind i æ lade – væe gang –. Som 
det ståe i æ turistbrochure: ”...en 
dansk Basillica, hvis bygningsteknik 
kendes fra Italien, men som 
herhjemme kun kendes fra kuplen 
på Christiansborgs Slotskirke....” . 
Mæ sin omtrent 20 meter fri højde i 
plankespær virke den imponerende 

å let i sin konstruktion å slet it tynget 
a sin alder å 150 år. Det æ virkle 
lykkes prins Joachim – mæ hjælp fra 
Realdanica – at få en kulturperle te 
Møgeltynne.

A ka slet it beskriv æ indretning i 
detaljer – de ska opleves, sæl æ 
toilet –.

Å så vaet slet it det vi sku møes um, 
vi sku bare finn et staj å møes å. Vi 
sku jo ue å kig å æ ”stærebaletten”, 
så æ klok halvotte haed vi en aftale 
mæ ol æ fugl ue væ Hassberger See 
lidt øst for Aventoft. Å a må saj, æ 
fugl gøe sæ grov umach den auten, 
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å vi haed æ ”orkesterplads” lich 
foran dem. Så sæl um det va kolt å 
blajsende, blev vi dee en times ti.

Æ auten sluttet a å Rødbøl 
Grænsekro mæ en varm kop kaffe 
å et stoe styk lun kringel. Alle hae 

a høe så manne minneske snak så 
møj, som den auten, så ue aue et par 
sang, fik kun æ formand såed tak for 
et godt fremmøe!
                                                                                           

Mikkel

Dialekt
I fåbinnels mæ æ byfest i Søgå sist åe sat æ øve få en kjøfenhavner 
væ det synnejysk kaffeboe. Da soje han: Det er dog en skam, at alle 
dialekter forsvinder”. Æ fortoel ham så, at han sjel va bruche a en richte 
goej kjøfenhavner dialekt. Det tau lang ti å øvebevis ham om, at han it 
snakke rigsdansk.

Helsen  
Egon Adolphsen
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Dronningens 40 års jubilæum
Æ Synnejysk Forening var blevn 
invitee af DR te å deltaj ve æ Dron-
nings jubilæum på Amalienborg 
Slotsplads.

Som le i arrangsjemeng var der invite 
jen fra Vendsyssel o jen fra Born-
holm og så wos hvor Birgit og æ 
repræsentee æ forening.
Vi tau tille afstai synda d. 15. januar 
for å kom derøve så tile som mule 
da de va enorm manne minneske å 
Amalienborg Slotsplads både fra in 
og uland.
De mest a æ slotsplads var afspærre 
å grund af gardens optræden

med mars o musik, men da de var 
færre o æ afspærring bleu fjernet va 
vi så heldich å stå lich neden for æ 
balkonen hvo kongefamilien kom ue, 
et flot syn.
Æ formål me æ udsendels var dialekt 
som Dronningen har stor forkærlighe 
for, udsendelsens tilrettelægge Lillian 
Gjerulff interviewede vos om vor 
dialekter, det er også mæ tæ, at vi 
komme ud blandt folket  med vor 
sprog, det er moj vichte for at vi kan 
bibehold et.
Æ program bleu vist i TV.

Kjeld Andresen
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Vagn Rasmussen’s jørn
FÅ MANNE BEGRAWELSE
Næe en såen hae passe di femåhallfjers,
æet som ens liw begynde å gå o tværs.
Wæe jenneste daw ka en i sin avis konstatee
at manne a ens venner slet et æ hæe mee.
Så dæefå sæje a mæ en smuel beklawelse,
at a tøs dæe æ oldt få manne begrawelse.
Te gengæld æet småt mæ brølloppe må en sæj
dæet gå lidt ætte ”Jen a æ vej, å en anden i æ stæj!”
Så tænke a lidt o æ pieg som soej te æ professor hiel sø:
”Dæe ståe minsandten i Jydske at De æ dø!
Æ professor swae såen temle distræet:
”Så hæws endle å send en båre buket!”



... stiftet tæ æ bevarls af æ synnejysk sproch å kultue8 

Nær Heine kom bedugget hjem,
så gik han Kuen amok. 
Han haej jo slånn sæ å e Flask,
så vå lidt a et Pjok, 
men Stine hun vå ålltfor skrap,
ja, hun ku’ både krass og nap.

Han kæend hvert Kro og hver en Snask
rundt i e hel By,
og skidt med om han fik lidt Dask,
dem tov han urn å kny.
Nær bare Heine fik en Pons,
så glemt han Stine med-de-vons.

Om somme gik han lagns e Vej
og grejst sin gammel Ko,
og for det mest så søgt han hen
i Nærhed a en Kro.
E Ko den bånd han i en Port,
og sjell fik han så et par sort.

En Dav da bløv e Klok skam tre,
Han Mad gik te e Gris,
for Heine han vå it å se,
men no sku’ han få Ris.
Hun rustet sæ te å tej fat,
og e Krabask den støj parat.

Dan han kom hjem vå Stine væk,
han så hind rend astej,
og Heine bløv så glaj, så glaj,
for no ku’ han få Fjej. 
Han gik te Sengs med Træsk og Tøj,
hvor hun bløv a, vå ham limoj.

Men Stine ræend fra Kro til Kro,
det haej hun gø’e så tit.
Hun fånd tesidst djer gammel Ko, 
men Heine vå der it.
Hun fo’e astej, for hun sku strøv
hjem te æe Pjok og varm hans Røv.

Da hun kom hjem, lå han og sov,
men det sku’ no blyv Løvn,
for hun haj ræend sæ træt og gall,
og no vild hun ha’ Hævn.
E Ko den fik e lidt å æd,
og no sku’ han heran, e Fæ.

Føst fløj e Træsk hen a e Goll,
og det gik i en Fart,
bagædde bløv det Heines Tur,
og han fik skam sin Part.
E Stok den brækket å han Æend
og han bløv både blå og grøen.

Men hvofor Heine gik te Kros,
det ku’ hun it forstå.
Te det vå hin, der vår for krass,
det tænt hun slett it å.
Vi’ ve’e åll te Jeppe dråk,
men Nille brugt jo osse Stok. 

Æ Skoelmestekuen

Heine
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Damgård Mølle arved i 2011 32 
traktorer fra Svend Aage i Bodum. 
der haj samlet æ traktorer gemmel 
hele sit liv.

Svend Aage Jensen såj ve æ over-
dragels af æ traktorer til Damgaard 
Mølle: Æ e blevn en ældre herre de 
ha samlet å gammel traktorer en stor 
del af mit liv. Æ lyst har æ stadig, 
men æ kræfter kommer der jo it fler 
af i min ålde.

Nå ska  æ traktorer å pension, å 
æ ha derfo besluttet at overdrach 
min samling af 30 veterantraktorer, 
petroleumsmotore og lidt andet til 
Foreningen til bevarelse af Damgaard 
Mølle og opstil følgende betingelser:

Samlingen må ikke gøres til penge, 
samlingen skal fremvises for 
offentligheden og samlingen skal 
stå under tag.

Disse betingelse ha møllefolket 
accepter ved å byg en ny flot hal på 
400 kvadratmeter. Det er derfo en 
stoe glæe for me å kunne gi jer æ 
nøgel som bevis på å at æ samling 
nu tilhø Damgaard Mølle.

Det er mit håf at I vil få moj glæe u a 
æ samling, og lov me å pass godt å 
æn. Telyk.

Kåm mæ tæ Damgå o se æ 
møll o den ny trakto samling

Den 8.8. kl. 18.30. Rundvisning å Damgård Mølle som læche mæ indkørsel 
æmel Raubjer å Hovslund stasjonsby elle direchte fra Røekro.
Vi få en rundvisning å se ål de gammel traktore, å æ møl, innen vi ska ind i æ 
laj å ha tarregrøe.
Det hele fås fo 75 kr. Max 80 persone ette føst tæ mølle... tæmelling tæ Ann.
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Kig ind å vo hjemmesie www.synnejysk.dk
– vi har manne goej tebøj

Hæ ka du køf synnejysk bøche å CD’er via æ webbutik.
Ælle hva mæ å gi et mælemskab te Æ Synnejysk Forening?

Marskens Guld

CD mæ spændende 
kompositioner mæ rø’er 
i den synnejysk marsk a 
Halvor Bogh samt æ datter 
Maja Bogh.

Min føøst tusin’ oe 
å synnejysk

Ue’gien novembe 2002. 
Skrevn a Elin Fredsted

I æ webbutik 
ka do blant andt køf:

Sønderjylland A–Å
Danmarks føøst 
landsdelsleksikon in-
neholle 1000 opslag 
om Synnejylland – å 
kryds å tværs
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Arrangemente for æ rest a 2012:

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

Bemærk nyt telefonnumme!

Onsda 13. juni 2012
Gråsten Landbrugsskole 
kl. 19.00.
60 kr. pr. mand

Onsda 3. oktobe 2012
Foredrag ve
Erling Jepsen
å Folkehjem

Synda 2. decembe 2012
Adventsgudstjenst

Synda 9. septembe 2012
Sangettæmerre å
Trøjborg mæ synnejysk kaffeboe
kl. 14.00

Onsda 8. august 2012
Rundvisning å Damgård Mølle
Pris 75 kr.
Max 80 persone ette føst tæ 
mølle... 



Næste uegau af Æ Blaj komme i august 2012

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 2012:

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

ID-nr. 47031

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


