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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 
 
Kontingente for 2002:  100 kr. som privatperson.             150 kr. pr. husstand (par m.m.) 
                                60 kr. hvis man æ unne 20 åe.      150 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. februar 2002 
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Æ Blaj 
 

...tæ bevarels af æ sproch å kultue 
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Æ formands jørn 
Af  Erik Haase 
 
Sien sidst har vi haej et richte godt 
arrangement å Gram Slotskro mæ 
Jørgen Poulsen fra Dansk Røde Kors. 
Det kom 100 mand, så æ hele sal va 
godt fuld. Endvidere va det musi-
kalsk unneholdning å synnejysk væ 
æ grup ”tre gange to plus en” fra 
Tautlund. Det va en utrole glant 
auvten, som nok de færeste vil 
glem. Desværre fik vi it taun bilde 
den auten, dæfor ha vi it som vi ple-
je bilde i Æ Blaj.  
 
Vi nærmer voss mæ hastige skridt 
vosses 2 åes fødselsdau. Det æ helt 
mærkle å tænk å at vi æ 770 mæ-
lemme, selvom vi kuns æ 2 åe gam-
mel. Det æ et mælemstal vi kan væ 
stolt af. Det ha væt swart for mæ å 
kund begrif vå manne mælemme 
det enle æ. Det gik føest op for mæ 
da for en månt sient va å Mors tæ 
en kongres. Å den kongres va det 
770 deltagere. Det va så manne at 
det kun fyld en sportshal op. Det va 
føest  da æ kom hjem at det gik op 
for mæ at vi æ lich så manne mæ-
lemme. 
 
Walther Petersen fra æ bestyrels æ 
det lykkes å få laut et klistemærk 
mæ voss slogan å jemmesieadresse 
å. Da det blywe æ lidt swart å admi-
nistrere hvis folk ska ha et enkelt 
klistemærk tæsænd, ha vi besluttet 

it å sæl det å æ jemmesie. Det blywe 
sål å olle voss møer tæ 10 kr.  Vi hofe 
at det ka væ mæ tæ skab endnå mæe 
opmærksomhed om voss forening å 
dialekt. 
Vi ses tæ både æ gudstjenest den 2. 
decembe å tæ voss generealforsamling 
den 23. januar 2002. 
 
Æ glaje mæ tæ å se jæ olle som 
mælem tæ næste åe ægen! 
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770 mælemme pr. den 1. novembe 2001  

Antal/By 
 
114                    Aabenraa 
72                      Haderslev 
56                      Sønderborg 
39                      Tønder 
34                      Løgumkloster 
33                      Agerskov 
32                      Kruså 
30                      Vojens 
29                      Rødekro 
26                      Padborg 
20                      Tinglev 
20                 Bredebro 
19                      Gråsten 

Antal/By 
 
18                      Bylderup-Bov 
14                      Nordborg 
12                      Højer 
12                      Syd Als 
12                      Skærbæk 
11                      Broager 
10                      Bolderslev 
9                        Augustenborg 
7                        Christiansfeld 
6                        Toftlund 
5                        Kbh. Nv. 
5                        Randers 
Å manne anne staje 
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Æ vætæchte  

Foreningens daglige ledelse og hø-
jeste myndighed mellem to årsmø-
der er bestyrelsen. Bestyrelsen be-
står af en formand, en næstfor-
mand, en kasserer, en sekretær og 
et menigt medlem. 
 
§ 1: Navn: 
 
Foreningens navn er Æ Synnejysk 
Forening. 
 
§ 2: Formål: 
 
Æ Synnejysk Forenings formål er at 
bevare og styrke den søndejyske 
dialekt, udbrede kendskabet til-
landsdelens kultur, traditioner og 
særlige identitet og virke for søn-
detjyske interesser. 
 
§ 3: Hjemsted: 
 
Foreningens hjemsted er Aabenraa 
Kommune. 
 
§ 4: Medlemsforhold: 
 
Æ Synnejysk Forening består af 
individuelle medlemmer, der tilslut-
ter sig foreningens formål. 
 
Stk. 2: Afgørelse om eksklusion af 
medlemmer træffes på årsmødet 
efter indstilling fra bestyrelsen. 
 
§ 5: Arsmøde: 
 
Årsmødet er Æ Synnejysk For-
enings højeste myndighed. Ordi-
nært årsmøde holdes hvert år in-
den udgangen af marts måned. 
 
Årsmødet indkaldes med mindst 14 
dages varsel ved udsendelse af 
dagsorden til foreningens medlem-
mer . 
 

Stk. 2: Dagsorden for det ordinære 
årsmøde skal mindst omfatte: 
 
1. Valg af dirigent. 
2. Aflæggelse af beretning. 
3. Fremlæggelse af det reviderede 
regnskab til godkendelse. 
4. Indkomne forslag. 
5. Valg: 
. Valg af formand. 
. Valg af fire bestyrelsesmedlemmer . 
. Valg af to kritiske revisorer. 
6. Eventuelt. 
 
§ 6 Bestyrelsen: 
 
Foreningens daglige ledelse og høje-
ste myndighed mellem to årsmøder 
er bestyrelsen. Bestyrelsen består af 
én formand, én næstformand, én 
kasserer, én sekretær og tre menige 
medlemmer. Bestyrelsen er valgt for 
to år ad gangen. 
 
§ 7: Vedtægtsændringer: 
 
Vedtægtsændringer kan ske på et 
årsmøde, når mindst 2/3 af de frem-
mødte stemmer herfor. 
 
§ 8: Opløsning: 
 
Beslutning om opløsning af forenin-
gen træffes på 2 på hinanden følgen-
de årsmøder med mindst 8 dages 
mellemrum. 
 
Stk. 2: I tilfælde af foreningens op-
løsning skal der på det sidste årsmø-
de træffes beslutning om anvendelse 
af foreningens eventuelle formue i 
henhold til foreningens formålspara-
graf. 
 
Æ Synnejysk Forening er stiftet den 
27. januar 2000 på Agerskov Kro. 
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Synnejylland å æ fremti 
Ve æ næstformand Peter Asmussen, Affenrå 

Vi hø jo en masse om æ tilsand a vos 
landsdel, å det faktisk ollt få moje 
som æ negativ laj. Vi æ ette æ me-
ning a en masse klooch folk, få dum å 
få gammel, å lije a metaltræthej ifølle 
en artikel i æ Jydske Vestkysten synda 
den 4. novembe. Æ artikel reflekter å 
en unnesøchels som æ laue af æ 
Regional Arbejdsmartkedsråd (AF), 
Sønderjyllands Amt, Købmandsskolen i 
Aabenraa å æ blej Mandag Morgen. 
 
Det æ symptomatisk at olt mule ska 
analyseres, å det æ da it forkert å 
unnesøch ting så man veje vo vi stee. 
Det er jo æ grundlau få en politisk 
beslutningsproces. Men æ negativitet 
ka å go fo vit. Envæ statistik kan 
vendes å drejes så den passe ind i en 
argumentation, så den passe te det 
man gern vil opnå. Å den an side æ 
det jo såån at man it ska samlichen 
æfle å pære. Ven en løjs den artikel, 
ka vi i Synnejylland pak sammel, få 
ette den hæ vi jo ingen fremti. 
 
Æ tøs no vi it ska se så sort som det 
lægges op i den artikel, få vi Synnejye 
ka å tros olle di fiin udsagn fortsat got 
bruuch æ hoij. Å jen ting vi i vert fald 
hæ, det æ æ hjert få voses jemstaun 
Synnejylland. Defå må vi stå sammel 
å vi må å ka beviis at hjemstaun å re-
gional kulturel selvbestemmelsesret it 
æ gammeldaus, men fremadrettet.  

Vi ska bare te å erken vo egen styrke å 
vo identitet, å den ska vi lee å omgås i 
en 
selvbevisthej som i manne sammen-
hæng savnes, men som vi ska lee å 
bruuch. 
Ska vi opnå naue så starte det olti mæ 
en vision, å en ville, så ska vi nok 
fin en vej. Å vi ska it la vos kyys a unsø-
chelse som samligne David å Goliat. Æ 
hæ iøvricht alle se en boksekamp vo en 
letvægtbokser hæ stillet op moe en 
sværvægter. 
 
Synnejylland hæ en fremtid å den byg-
ge å starte mæ, en identitet, å æ stærk 
regionalkulte. Å den hæ vi særle sint vi 
hæ stifte vos Synnejysk Forening. 
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Synnejysk gudstjenest i Tingle Kirk den 2. decembe 

Det æ omsier lykkes Æ Synnejysk 
Forening å få en præst tæ å hold 
en gudstjenest å synnejysk. Det ha 
it væt hel læt å find en præst som 
tør å stå væ deres dialekt. Dehfor 
æ vi glaj væ at Christa Hansen fra 
Tingle Kirk væ hold en gudstjenest 
å synnejysk. 
 
Program 
 
Kl. 14.00 Gudtjenest i Tingle Kirk.  
 
Kl. 15.45 Æfelskive å Gløgg å  
Bajstrup Kro. 
 
Kl. 16.10 Musikalsk unneholdning 
væ Musik Skolen for Tinglev Kom-
mune anføe af John Sørensen. 

 
Pris for mælemme: 60 kr. 
 
Pris for it mælemme: 70 kr. 
 
Tæmelding tæ Karin Kaas-
gaard tlf. 73 62 10 10 
(karin@synnejysk.dk)   
elle å æ jemmesie:  
 
www.synnejysk.dk 
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Generalforsamling å Acheskau Kro den 23. januar  

Wonsda den 23. januar æ klok 18.30 
å Acheskau Kro holde vi woss 3. ge-
neralforsamling i æ forening.  

Program 
 
Menu 
Solæg 
Ærtsupp mæ kålpølse 
hætæ Fuglsang å Bommelunde 
 
Generalforsamling 
 
Marie Z. Sørensen fra Ribe fortæl 
om det å væ synnejysk å bo i et 
grænseland. Beretning fra 1914 å 
op tæ æ dau. 
 
Musikalsk unneholdning æ unne 
planlægning… 
 
Tæmelding tæ Karin Kaasgaard tlf. 
73 62 10 10 elle å æ jemmesie:  
www.synnejysk.dk 


