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Æ SYNNEJYSK FORENING 

Ja tak, æ/vi væ gern væ mælem af æ forening 

Navn 

Adresse 

Tlf. E-mail Fojt 

Sendes tæ Æ Synnejysk Forening, att.: Karin Kaassgaard, Bjerggade 4 C 
6200 Aabenraa (Tlf. 73 62 10 10 el. fax 73 62 10 11) E-mail:karin.kaasgaard@sjec.dk 
 
Kontingent for både 2001 å 2002: 
                                120 kr. som privatperson.             180 kr. pr. husstand (par m.m.) 
                                70 kr. hvis man æ unne 20 åe.      180 kr. pr. mælem i æ ueland. 
                                500 kr. for firmaer.  
Æ beløb ka indbetales å kontonummer 7910-1139677. Haus å skriv dit navn å telefonummer væ æ 
indbetaling. 

Ja tak, æ/vi væ gern høe mæe om æ forening 

Formand 
Erik Haase 
Ribe Landevej 11, 2, 6270 Tønder 
Telefon: 74 72 00 07/23 41 00 45 
E-mail: erik@synnejysk.dk 
 
Næstformand 
Peter Asmussen      Tlf. 73 62 10 10 
E-mail: peter.asmussen@sjec.dk 

Kasserer/sekretær/mælemsansvarle 
Karin Kaasgaard (74 82 65 67) 
Bestyrels: 
Vagn Rasmussen (tlf. 74 56 62 94) 
Elin Fredsted (0049 4125 608) 
Lis Langelund (74 78 20 23) 
Walter Petersen (74 67 87 22) 
Gunnar Hattesen (74 74 57 35) 
www.synnejysk.dk 

Siest indleveringsfrist  for næste blaj: 1. novembe 2001 

www.synnejysk.dk 
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Æ Blaj 
 

tæ bevarels af æ sproch å kultue... 

Augustenborg Slot 
 

Å en regnfuld synda kom 60 mand  
tæ rundvisning å Augustenborg Slot. 
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Æ formands jørn 
Af  Erik Haase 
 
Ætte en lang sommeferie æ vi ægen 
tæbach. Vi ha haej et godt arrange-
ment i Augustenborg den 12. Au-
gust. Desværre dukket det kun 60 
mælemme op. Det skyldes højst 
sansynle at vi haej stoe konkurrence 
fra det kongle symfoni orkeste å æ 
Skamlingbanke saem dau. Samtidich 
mæ det haej det stojn en stoe mold 
eve synnejylland æ hele dau. Heldic-
vis foregik æ hele rundvisning inden-
dørs å Augustenborg Slot, så det va 
begrænset vå voe vi bløw. Æ troe at 
vi kan konstatere at august måske it 
æ den bæest månt å afhold uendørs 
arrangemente. Da vi siest åe afholdt 
byrundtue i Christiansfeld kom det 
helle it mæe som knap 60 mand. 
Trods det ha æ it indtryk af at det 
gør nau at det komme unne 100 
mand tæ voss arrangemente. Æ 
program æ jo stadichvæk det saem! 

I siest numme skrev æ at vi æ kom-
men mæ i æ redaktion for Æ Rum-
melpot. Vi ha nå holdt voss føest re-
daktionsmøe, som foregik å æ     

Folkehjem i Affenrå. Det æ en ganske 
fornøjle affærde å deltag i såhn et 
møe. Det æ godt nok it manne synne-
jye som æ mæ i æ redaktion, å det 
blyw stoe set kun snakket rigsdansk. 
Selvom det æ trist at det ska væe å 
den måe, så æ det nok begrænset va 
vi ka gøe for det. Æ æ i hverfald glaj 
væ at det æ naun som væ væe mæ 
tæ hold liv Æ Rummelpot. Det æ nok 
de færeste som tænke eve hvilket arbe 
det liche i å uegik Æ Rummelpot. Hvis 
vi it ha Æ Rummelpot i synnejylland 
mæe, væ det væ som en juleauten 
uen ris á la man. 
De siest par åe ha æ oplau af Æ Rum-
melpot kun væt å 3.500 eksemplarer. 
Desværre æ det et tegn åe at det it æ 
så manne som køef den mæe. Vi hofe 
at vi Æ Synnejysk Forening ka væ mæ 
tæ å fåe æ oplau op ægen. Dehfor væ 
man kund køef den gennem voss 
hjemmesie www.synnejysk.dk, så 
snart den æ uegihn. 
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Program for æ rest af æ åe  

2. decembe 
Gudstjenest å synnejysk mæ Christa Hansen. Æ gudstjenst foregeh i Tingle kirk. 

Æ Blaj å lybånd 
I samarbejde mæ KLO i 
Vejen væ vi nå kun tæ-
bye voss mælemme at 
de kan få "Æ Blaj" op-
løjst å lybånd. Det betye 
at folk som enten æ 
oeblind elle som æ 
svachseende, væ kun få 
"Æ blaj" å lybånd. Hvis 
man væ tæmeldes gratis 
tæ æ ordning, ka man 
taj kontakt tæ Karin 
Kaasgaard tlf. 73 62 10 
10.  
 

Håndværkesang’  
 
Haderslev Håndværker 
og Industriforening ha 
bestemt sæ for at udgiv 
en håndværker sang-
bog. Det væ æ Synne-
jysk Forening gern hjælp 
mæ. Dehfor væ vi gern 
opfordre voss mælemme 
tæ å send sang tæ Arne 
Ohlsen fra Hasle. Både 
seriøs, sjaw, ironisk å 
personle sang ha inte-
resse. De behøvs it å væ 
å synnejysk. De sendes 
tæ ao@waow.dk elle mæ post tæ  
Heimdahlsvej 30,  6100 Hasle. 
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Jørgen Poulsen å Gram Slotskro den 19. oktobe  

Af Gunnar Hattesen 
 
Der venter medlemmerne af Æ 
Synnejysk Forening en stor oplevel-
se fredag den 
19. oktober kl. 19.30 på Gram 
Slotskro, når den kendte generalse-
kretær i Dansk Røde Kors, Jørgen 
Poulsen kommer på besøg for at 
fortælle om sin sønderjyske op-
vækst og journalistiske karriere. 
Jørgen Poulsen er nok mest kendt 
fra sin tid i Danmarks Radio, hvor 
han har indskrevet sig som en af de 
dygtigste og mest populære Tv-
journalister. 
Han er født og opvokset på en gård 
i Branderup, og blev i 1962 uddan-
net lærer fra Tønder Statsseminari-
um. Men hans evner rakte mere til 
det journalistiske, så han startede 
som journalistelev på Kalundborg 
Folkeblad. 
Han arbejdede sig op, og fra 1968-
1992 var han ansat i Danmarks Ra-
dio. I nogle år var han leder af Ra-
dioavisens folketingsredaktion. Han 
gjorde det utrolig godt, og det var 
naturligt, at han blev belønnet med 
en stilling på TV. Mest kendt blev 
han fra sin tid som TV-
korrespondent i Stockholm, Hong 
Kong og Washington. 
I 1992 blev han ansat som kommu-
nikationschef i Dansk Røde Kors, og 
to år 

senere blev han udnævnt til organisatio-
nens generalsekretær. Han har oplevet 
spændende år i Dansk Røde Kors med 
mange opgaver, og har fået opbygget en 
velfungerende organisation. 
 
Jørgen Poulsen er en fremragende fortæl-
ler, besidder en god humor og har en 
stor viden at øse ud af. Bestyrelsen er 
overbevidst om, at arrangementet har 
stor interesse blandt foreningens medlem-
mer, og de opfordres derfor til at 
tilmelde sig i god tid. 
 
Program 
 
• Foredrag mæ Jørgen Poulsen 
• Musikalsk unneholdning å synne-

jysk væ 7 mand fra Tautlund. 
Pris inkl. kaffe, laukach å kringel: 
75 kr. for mælemme 
85 kr. for it mælemme. 
Vi ha plads tæ 200 mand! 
 
Tæmelding tæ Karin Kaasgaard å tlf. 73 
62 10 10 (i æ dautime). 
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De føest 25.000 kr. æ bevilget tæ voss børnebogch. 
Vi ha manne projekte i gang i æ for-
ening. Vi ha sotten voss for å uegih 
en børnbogch å synnejysk. Den ska 
hed "Min føest 1000 oe å synnejysk". 
Det æ en bogch som æ laut af Hea-
ther Amery å Stephen Cartwright. Den 
findes æ dau å eve 40 sproch, hæ i 
blandt frisisk. Vi væ dehfor nå uegih 
den å synnejysk. Desværre ska vi 
bruch ca. 100.000 kr. tæ det projekt. 
Dehfor æ nå i gang  mæ å søch peng 
væ fonde, som kun ha interesse i å 
sponsorere det projekt.  
De føest 10.000 kr. ha vi fot bevilget 
af Synnejyllands Amts Kulturudvalch. 
Endvidere væ de køef bøche for 5.000 
kr. Fabrikant Mads Clausen Fonden ha 
å bevilget 10.000 kr. Vi forvinte å 
kund uegih æ bogch i novembe næ-
ste åe. 
 
It nok mæ at vi selv væ tæ å uegih 
en bogch, så væ vi å støt anne som 
væ uegih bøche å synnejysk. "Lild Jes 
Høkke" æ skrevn af Marie Jessen fra 
Braue. Da den kom frem for naun åe 
sind bløw den revn væk fra æ hylle. Å 
grund af den stoe ættespørgsel ha det 
væt et stoe ønsk at få den uegihn 
ægen. Vi væ støt æ uegihels væ å 
køef 50 bøche. Hvis det lykkes å få 
samlet nok peng ind tæ æ bogch, væ 
man kun køef æ bogch å voss jemme-
sie så snart æ bogch æ trykt.  
Vi væ i næste numme kom mæ 
smagspreve fra ”Lild Jes Høkke”. 
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Augustenborg Slot den 12. august 

Å en regnfuld å kål 
syndaættemæe 
kom det 60 mand 
tæ rundvisning å 
Augustenborg Slot.  
 

I tæknytning tæ æ slot æ det å en utrole flot kirk. 
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Ruth Forum  Møller å  Mogens Holm 
Petersen støj for æ rundvisning.  

Augustenborg va mæ tæ å bring 
ringeridden tæ synnejylland. I æ 
uestillingmontre ka man se naun 
af de forskellich trofæe å mædalje 
fra den ti. 

Å æ Fjordhotel fik vi kaffe å 
laukach. Vagn Rasmussen løjst 
historier å synnejysk. 

Midtals Musikskole støj for den mu-
sikkalsk unnejholdning. 
 
Olle bilde æ tawn af Jacob Lund.  
Se flæe bilde å  www.synnejysk.dk 


