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Vi ses tæ ajventsgudstjenest
i Ulkebøl

Nyt fra æ bestyrels
Vi æ i gang mæ å udbyg vort medlems tal, vort ønske æ å få fleje yngre
med i æ forening, vi sku gern see
frem’a.
Vi hæ laue en tre md. spotaftale
mæ Radio Mojn. De ung hø en del
a de spot dæ komme i div. lokal
radioer. Vås spot kan høes fra Gram,
Harslæ/ Vojens tæ Tynne i vest
tæ Synneborre i øst å Gråsten å
Padborg i syd.
Dæ komme tre spot i æ tim fra æ kl.
14.00 tæ 15.00 fra manda tæ å mæ
synda.
Vi hæ indløst følgende tekst:
Æ - Synnejysk Forening
... tæ bevarels af æ sproch å kultur.
Masse af spændende arrangemente
å foredrag.
See meje å www.synnejysk.dk
Ål er velkommen.
De er it så tosse å ku synnejysk osse.

Information
Vi menæ at vi skal ha en pris forskæl
tæ vore arrangemente, er du/I medlem så æ æ pris fast f.eks. kr. 75,00
For jer som it hæ fot æ medlemskab
oprettet / fornyet ænå så æ æ pris
f.eks.125,00.
Haus æ mælemsbevis fremover, det
er æ adressefelt med æ navn, å æ
bachsie af Æ Blaj.
Ring elle mail tæ æ formand
å - 30744596
Mail: ka1403@live.dk
Me venle helsen å en richte goi Juol
og got Nyåe te ål vore mælemme!
H. C. Clausen

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

Æ Synnejysk Forening
Indkalder til ordinær generalforsamling onsda d. 6. marts 2013
Kl. 18.30 på Agerskov Kro.
DAGSORDEN:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning.
Regnskabsaflæggelse.
Indkomne forslag.
Valg af bestyrelse.
Valg af bestyrelsessuppleant.
Valg af Revisor eller revisorfirma.
Valg af revisorsuppleant.
Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på ordinær generalforsamling, skal være
bestyrelsen skriftlig i hænde senest den 1. januar 2013.

Onsda den 3. oktobe va vi ca. 70
persone å Folkehjem i Affenrå fo å
høe æ forfatte Erling Jepsen.
Erling, han æ en goi fortelle. Han
er huiløs ærle når han fortel om sin
opvekst, sin familie, søsken å om sin
bøche å film.

Dres Lautrup og mæ sjel ka haus
manne a de ting, som Erling fortåel
om. Nå var dæ jo it såen at han ha
ulevee naun, idet han i æ bøche ha
byt om æ navn å folk.
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Ingrid Pedersen
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Adventsguistjenest 2012
i Ulkebøl
Ulkebøl Kirk ha plads tæ 580 persone. Om å vi komme i et richte
got fremmøe, så sku vi savt ku
væe de. Æ kirk ha 800 år æ bach
se. Vi ska høe æ præst fra Løjt,
Kevin O Asmussen hol æ præken å
synnejysk.

kongernes tilbedelse, herover Marias
himmelkroning. Venstre sidefløj viser øverst den hellige familie, Anna
selvtredje, og herunder Katharinas
maryrium. I højre fløj ses øverst Marias
død, herunder Gregors messes.
Topskabene har statuetter af Barbara
og Katharina.

Æ bachette æ dæ kaffe mæ dæ
hele i Ulkebøl Forsamlingshus. Å æ
hjemmesie tæ æ kierk ha æ redaktøe
funnen følgende:

Altertavlen 2. stand
2. stand benyttes i fastetiden frem til
påskedag. Malerierne på altertavlens
2- stand forestiller fra venstre mod
højre: Antonius af Padua, der er den
mest kendte discipel af Frans af
Assisi. Billedet er et af de meget få
fremstillinger, der er af ham i Danmark.
Maria med barnet, Katharina, der
træder kejseren under fode, samt
Frans af Assisi, der modtager stigmata
(sårmærker) fra den korsfæstede
Kristus. Øverst ses Johannes Døberen
og Nicolaus.

Altertavlen
Ulkebøl kirkes fornemste klenodie er
den nederlandske Maria-altertavle fra
begyndelsen af 1500-tallet.
Ulkebøltavlen har malerier og relieffer
af høj kvalitet fra et værksted i Antwerpen. Flere steder på skab
og figurer findes de indbrændte
kvalitetsstempler, som anvendtes af
maler- og billedhuggerlav i Antwerpen.
Der findes i Danmark fem helt eller
delvist bevarede Antwerpentavler,
hvoraf de største befinder sig i
Roskilde Domkirke og Viborg.
Ulkebøltavlen er en af de mindre, men
til gengæld den eneste med mere end
ét par fløje.
Altertavlen 1. stand
1. stand benyttes fra juledag til fastelavns søndag og igen fra påskedag
til kirkeårets slutning. Reliefferne i
tavlens 1. stand har jomfru Maria
som hovedmotiv. Midterfeltet viser
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Altertavlen 3. stand
3. stand benyttes fra 1. søndag i
advent til og med juleaften og igen på
Mariæ bebudelsesdag.
Ærkeenglen Gabriel er lige kommet ind
ad døren, vingerne er højt hævede, og
klædedragten er endnu ikke faldet på
plads. Vindstødet har påvirket lyset på
Marias læsepult, så flammen er ved
at gå ud og vægen oser. Maria vender
sig halvt om mod englen og indtager
en ydmyg, lidt tøvende kropsholdning.
Hun gør en håndbevægelse for
lydhørhed og accept, idet englen løfte
hånden til velsignelse.
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Køf din’ jul’gav’ på www.synnejysk.dk

Mangle du en jul’gav’idé, så prøv å besøch vo hjemmeside.
Hæ ka du køf synnejysk bøche å CD’er via æ webbutik.
Ælle hva mæ å gi et mælemskab te Æ Synnejysk Forening?
Hæ ka du se et lille uevalg fra æ webbutik
Min føøst tusin’ oe
å synnejysk
Ue’gien novembe 2002.
Skrevn a Elin Fredsted

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

Synnejysk Historie
Æ Synnejysk
Sangboch

Skrevn a Jørn Buch
Tegninger a Peter Heydenreich

Synnejysk historie æ osse
ue’gien å CD
– boks mæ 8 CD’er
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150 året for Slaget på Dybbøl
Af Jens Møller, Løgumkloster
Det sønderjyske udvalg – nedsat
på Dybbøl. (Lokalt udvalg)
Udvalg nedsat for at koordinere
og udvikle de historiske dage i
jubilæumsåret i 2014 - 1. Møde
afholdt den 10/5 2011.
Om to år er det 150 år siden, Danmark led sine skæbnesvangre
nederlag på Dybbøl Banke og ved
overgangen til Als. Resultatet blev,
at den dansksindede befolkning i
Slesvig mod sin vilje kom under tysk
styre i 56 år. Og Danmark skulle
genopfinde sin rolle i Verden – som
småstat i Europa og som ren dansk
nationalstat.
Allerede nu myldrer ideerne frem,
både lokalt, regionalt og nationalt.
Der er derfor fra starten brug for
koordinering af de mange initiativer
og udvikling af de mange historiske
dage i løbet af året. Som Formand
for Dybbøl Mølle, tog jeg derfor,
initiativ til et sønderjysk udvalg med
deltagelse af en række af de parter,
der kommer til at stå med ansvaret
for de historiske dage i 2014.
Udvalget består, af kasernechef
Viggo Ravn, Sønderborg Kaserne,
den danske generalkonsul i Flensborg, Henrik Becker-Christensen,
formanden for Historisk Samfund for
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Sønderjylland, Hans Schultz Hansen,
generalsekretær Uwe Jessen,
Bund Deutscher Nordschleswiger,
generalsekretær Jens A. Christiansen, Sydslesvigsk Forening, Poul
Valdemar Nielsen, Sønderborg
Kommune: Kultur og Fritid, Karsten
Justesen, Sønderborg Erhverv og
Turisme, Lorenz P. Christensen
Historisk Samfund for Als og
Sundeved, Bjørn Østergaard,
Historiecenter Dybbøl Banke,
Christian Kronika Grænseforeningen
og Inge Adriansen og Peter Dragsbo,
Museum Sønderjylland – Sønderborg
Slot. Desuden er Lene Borregaard
med som observatør fra Region
Syddanmark. Og mig selv, formand
for Dybbøl Mølle, Historiecenter
Dybbøl Banke og Museum
Sønderjylland.
Udvalget er nedsat for at sikre
koordinering mellem de mange
initiativer, der er på vej. Det skal
sikres, at begivenhederne ikke
”falder over hinanden”.
Udvalget vil så at sige føre kalender
over årets historiske dage og
begivenheder, bl.a.: Sankelmarkdagen 6. februar, Bøffelkobbeldagen
22.februar, bombardementet af
Sønderborg by 1.-2. april, stormen
på Dybbøl Banke 18. april,
overgangen over Alssund 29. juni,
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Røde Kors-dagen 22. august og
Wienerfreden 30. oktober.
Samtidig skal der sørges for, at
hver af årets historiske dage får
sin særlige karakter, hvor der
er plads til både højtidelige og
folkelige begivenheder i løbet af
året. Nogle af begivenhederne
udvikles af enkelte parter – f.eks. de
militære højtideligheder 18. april af
Sønderborg Kaserne, overgangen
over Alssund af Historiecenteret
og Kasernen i fællesskab og
foredragsrækker og seminarer
om 1864 af Historisk Samfund for
Sønderjylland.
Andre dage vil udvalget gerne være
med til at udvikle i samarbejde med
andre i organisationer, kommuner,
region og stat. Det er bl.a. udvalgets
ønske, at den 18. april også
markeres ved en eller flere store
folkelige begivenheder på Dybbøl
Banke og i Sønderborg by. Det er
begivenheder, som skal udvikles i
samarbejde med regeringen, f.eks.
om deltagelse af Kongehuset,
officielle repræsentanter for Danmark
og Tyskland osv. Udvalget har derfor
rettet henvendelse til Statsministeriet
og spurgt, om man i København har
gjort sig nogle tanker om 2014.Det
sønderjyske udvalg skal koordinere
rent praktisk, dels udvikle den
historiske del af jubilæumsåret med
markeringer af de historiske dage,
formidling af og debat om historien,
udstillinger, seminarer og bøger osv.

Det er mit store håb, at markeringen
af de historiske dage kan udvikles
med både respekt for traditionerne
og den nødvendige fornyelse, men vi
skal ikke udøve censur på alt, hvad
der sker. Vores vigtigste opgave
bliver at koordinere initiativerne.
Det der sker i løbet af året skal
respektere de enkelte begivenheders
karakter – så der f.eks. ikke bliver
rockkoncert den 18. april. Der må
gerne udvikles store og utraditionelle
kulturbegivenheder til året, bare
de ikke kolliderer med det, der
allerede er under forberedelse, f.eks.
overgangen til Als”.
Region Syddanmark har stillet
sekretariat til rådighed.
Syddansk Dybbøl- Forum
(Regionalt udvalg)
Region Syddanmarks tilgang til
markering af 150 års jubilæet
af Slaget ved Dybbøl vil have et
nutidigt og fremadrettet fokus, der
tager afsæt i at synliggøre det gode
dansk-tyske samarbejde og de
muligheder, det giver for at udnytte
grænseregionens særlige potentiale
for vækst og mellemfolkelig
forståelse. Aktiviteterne foreslås at
tilskynde til en folkelig og politisk
debat og involvering af befolkningen,
erhvervslivet, kulturelle institutioner,
uddannelserne, politikere m.fl.
Arbejdsgruppen vedr. 1864jubilæet i 2014 (Nationalt udvalg.)
Nationalt samarbejdsudvalg
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mellem museer i København/
hovedstadsområdet og provinsen –
især Sønderjylland:
På initiativ af Tøjhusmuseet (Statens
Forsvarshistoriske Museum) blev
der i efteråret 2011 dannet en
lille arbejdsgruppe vedrørende
1864-jubilæet med deltagelse
ud over Tøjhusmuseet også fra
Rigsarkivet og Det Kongelige
Bibliotek og Museum Sønderjylland
– Sønderborg Slot samt Fregatten
Jylland på sidelinje.
Vores største udfordringer er at
planlægge og koordinere alle de

gode kræfter og tiltag, der er i
forbindelse med jubilæet på en så
hensigtsmæssig måde at vi udnytter
alle gode kræfter og økonomien
bedst mulig. Hvor vi på en fælles
dynamisk hjemmeside vil blive en
vigtig del af formidlingen igennem
hele året.
Vi skal huske på, at krigen i 1864 ikke
kun var en sønderjysk begivenhed.
Den var lige så væsentlig set fra
Kongeriget i København, så det er
også en national dansk begivenhed,
vi markerer.

Pers Awten
Biikebålet
Pers Awten elle som de hee å
norfrisisk: Biikebrånen e en folkefest
me bål og båltale, som fejres hve åe
den 21 februar ved den synnejysk
vestkyst. Æ Dau ette kåldes Peters
stol. Æ Oe biike eller biake henvise
tæ e begreb bake, der endnu
anvendes i æ sømandssproch o
betye fyr.
Æ fests røder stamme fra hedensk
tid. Dengang var æ flammer ment
som offergave tæ de Nordiske gude.
Me æ oe Vikke tåre! Vikke tåre
(Odin fortærer) tilråbtes Odin. I den
sener ti var æ ritual et symbol å æ
fordrivels af den kold og ufrugtbar
vinter. Da manne jye og frisere i det
17. og 18. århundrede begyndt å
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arbe som søfarende, blev æ ritual
tæ en stor afskedsfest for æ søfolk
på æ vadehavsøe, der skulle af stej
med de store hvalfangerbåde tæ
Grønland.
Pers Awtens traditionel festret er
grønlangkål.
Folkesange
Pers Awtens festsang er Waedtke
tar. (Finnes osse å Halvor Boghs CD,
som vi sælge å æ webbutik)
I æ sang fotælles biikebålets historie.
I Nordfrisland sy for æ græns synges
blandt andet Biikensung, hvor i nordfrisere opfordres tæ o bekind sig til
deres frisiske identitet og fordriv de
onde ånder.
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Waedtke tar
I nat jeg havde en underlig drøm,
jeg fløj bort over landet i tid og rum.
Jeg så på det sted, drømmen førte mig hen,
det var stranden ved Emmelev, jeg kendt igen.
Det var mørkt, det var ensomt og koldt,
Om bålet stod folk andægtigt og fromt,
væk var festen fra før, det føltes lidt tomt.
Jeg spurgte en præst, der hen til mig kom
Hvad er det, I gør, og hvad handler det om?
Han så på mig, og han sagde:
men så steg op fra sandet et blussende bål.
Det løb langs med kysten mod syd og mod
nord,
det lyst mod himlen, hvor guderne bor.
Weadke tar, Weadke tar
Og straks om bålet var folk i flok,
de dansed’ og fested’ og gik helt amok.
Jeg spurgte en pige, der hen til mig kom
hvad er det, I gør, og hvad handler det om?
Hun smilte til mig, og hun sagde:
Vi fester for lyset, for det, som vi tror.
Vi ofrer til Odin og Freja og Thor
og råber mod himlen, hvor guderne bor
Weadke tar, Weadke tar
Bikebålet for Petri vi brænder i dag,
Sankt Peter den helgen, på ham vi tror.
Folk hvisked’ mod himlen, hvor guderne bor.
Weadke tar, Weadke tar

Biikesang (på nordfrisisk og dansk)
Nordfrisisk Dansk
Kam jurt, we wan en iilj heer mååge.
Lätj üs da troole ferdriwe!
Da troole foon iirtids we wan ferjååge.
We wan da troole ferdriwe,
Üt önj e nåcht da troole we siinje.
En biiken sü häl as e däi wan we tiinje.
Kaame ja änkeltwis unti bai bunke,
We wan da troole ferdriwe!
Wi driwe jam wäch än üt önj e junke.
Frasch wan we weese än bliwe!
Kom, vi vil tænde et bål
Lad os ånderne bortjage
Fortidens ånder vi vil fordrive.
Ånderne vi vil bortjage
Ud i natten ånderne vi sende.
Et biikebål så lyst som dagen vi vil tænde.
De komme enkeltvis eller i hobetal,
Ånderne vi vil bortjage
Vi driver dem bort og ud i mørket.
Frisisk vil vi være og forblive!

Og atter drømmen tog mig hen
nogle hundrede år til stranden igen.
Om bålet stod folkene alt på ræd,
mændene fested’, mens pigerne græd.
Jeg spurte én, og hun sagde:
Per’s Aften det er, hvad vi fejrer i dag,
i morgen rejser vor mænd mod nord,
de rejser derop, hvor hvalerne bor.
Væk de tar, væk de tar,

Mel jet æ tæ å oplev æt ue
ve Emmerlev Klev. Se unne
arrangemente.
... stiftet tæ æ bevarls af æ synnejysk sproch å kultue
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Æ Lov om Sæltilli
Vi æ blævn opfordræt te å ævesæt
”Selvtillidsloven” te synnejysk. De
blæv te Æ Lov om Sæltilli.
Dæn æ opfunnen a Stig Elliot
Nyegaard, som boe i Holbæk. Han
tøt, dæ vå richte manne nasjone
repræsenteje i Holbæk, så di træen

nok te en omvæen jantelov, så de
blæv te æ lov om sæltilli. Dæn ka ses
o æ jæmmesi www.selvtillidsloven.dk
o manne fåskælle språch, deeimæl
synnejysk. Som logo ha vi brucht
Heinz Saxburgers fin mærkat få
Synnejylland.

Æ LOV OM SÆLTILLI

Tekst og ideudvikling: Stig Elliot Nyegaard · Lay-out: www.ludvig.dk

www.selvtillidsloven.dk

Sønderjysk

Do ska tro
o dæ sjal

Do ska tro o, at do
daue te naue

Do ska tro o, at do
æ li så møje som
anne

Do ska tro o, at do
æ li så kloch som
anne

Do ska tro o, at
inne æ beæ æn
anne

Do ska tro o, at do
vejæ mest om
din ejn
problemæ

Do ska tro o, at
anne it nøvænne
vejæ beæ

Do ska le sammen
mæ anne

Do ska tro o, at do
it ka unvæes

SÆLTILI

Do ska tro o, at ål
ka læe naue a
ænaen
Heæ sætte do æt køen bild ind a dæ sjal.

I æn ti, vå uhygle manne ung æve hele værden æ arbæsløes,
æ de vichte å gi dem værktøje te å skaef æn beæ teværels.
Æ samfond fåvente å belønne initiative, sælstænneheje å
sæltili å de gælle æ hele vej fra fåskolbøen te statsministæe. Æ tank om æ fællesskaf, æ værdi a den enkelts bidrag
te de stoe heel å æ nøvænneheje a å føel sæ ønsket å behævet, æ ås elemænte som må væe te stej, vis man fåestille sæ
å skaef heel minneske.
Sæltili æ et gåt reskaf å stæj å gå ue fra få æn multikulturel
dialoch - å snak mæ ænaen å it om ænaen. Ol minneske æ
vichte, så ol, dæ æ ”urnfå” a den jæn ælle annen gruun ha
bruch få å gænvin sæltili.
Veej te Sæltili insistær o dæn ænkelts tro o sæ sjal, såvæl
som o værdi få anne.
Stig Elliot Nyegaard

Selvtillidsloven A3 plakat.indd 1
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12/10/12 12:30:59

Arrangemente vinte og foråe 2012-2013
Sønda d.2/12 kl. 14.00
Ulkebøl Kirk. Adventsgudstjænæst å synnejysk ve
Kevin O. Asmussen, Løjt.
Gløgg o æfelskive å Ulkebøl
forsamlingshus. Pris 75 kr.
Wånsda d. 16/1 2013 kl. 19.00
Haderslev Borgerforening,
foredrag ve Jørn Buch.
Pris 85 kr.

Toesda d. 21/2 2013 kl. 19.00
Pers awden, Emmerlev Klev.
Kaffe, kach å farisæer å
Hohenwarde bachætte.
Pris 100 kr.
Onsda d. 6/3 2013 kl. 18.30
Generalfosamling
å Acheskau Kro

Tiesda d. 30/4 2013
fra kl. 16.00
Valborgs Awten i Hjemsted
Oldtidspark ved Skærbæk.
Pyntning af majstang fra kl. 16.

Tæmælling te ålle arrangemente:
Ann Posselt, mobil 52 24 16 17 elle å mail, pack@bbsyd.dk
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Næste uegau af Æ Blaj komme i februar 2012

Æ Synnejysk Forening
www.synnejysk.dk

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 2013:
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.

Mælemsbevis 2012
ID-nr. 47031
Afsender:
Æ Synnejysk Forening
att. Kjeld Andresen
Nørregade 8
6534 Agerskov

