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Æ SYNNEJYSK FORENING 

Ny indmeldelser 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+2003: 
120 kr. som privatperson. 180 kr. pr. husstand (par m.m.) 
80 kr. hvis man æ unne 20 åe.  180 kr. pr. mælem i æ ueland. 
500 kr. for firmaer (inkl. annonce å æ jemmesie) 
Æ beløb ka indbetales å kontonummer 7910-1139677.  
Haus å skriv navn å telefonummer væ æ indbetaling. 

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 tlf. 73621010/74 59 15 25 
Bestyrels: 
Vagn Rasmussen (tlf. 74 56 62 94) 
Arne Ohlsen (tlf. 73 52 52 52) 
Walter Petersen (74 67 87 22) 
Gunnar Hattesen (74 74 57 35) 
www.synnejysk.dk 
 

www.synnejysk.dk 

Æ Rummelpot  
Æ Rummelpot uekomme æ joe 
den 30. novembe. Vi ha fra æ 
forening laut 4 sier tæ den. Vi ha 
gøe va vi kund for at den blive væ 
mæ å ha tekste å synnejysk.Man 
kan løjs om den å 
www.rummelpotten.dk.  
Den kan køefes å voss jemmesie 
www.synnejysk.dk elle tæ voss 
arrangemente tæ 100 kr.  
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Læ din børn synnejysk 
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Æ formands jørn 
Af Erik Haase 
Ætte en endnå et godt åe i æ for-
ening, kan vi kig tæbach å en masse 
goej arrangemente. Det ha væt en 
fornøjels å kom hele Synnejylland 
rundt. Vi ha oltins bestræbt voss å å 
læch æ arrangemente rundt i hele 
Synnejylland. Vi hofe således at I 
olle føle at Æ Synnejysk Forening æ 
laut tæ olle synnejyer.  
Vi slutte æ åe mæ siest åes stoe 
success: Gudstjenest å synnejysk. 
Den hæ gang ha vi sikret voss at det 
blywe plads tæ olle. Siest åe kom 
det 285. Den hæ gang skuld det væ 
plads tæ 5-600 minneske. Da 
Christa Hansen gøe sin prædiken så 
godt, ha vi bedt hin om å gøe det 
ægen. 

1200 mælemme! 
It mindst ka vi gaej voss eve å væe 
1200 mælemme. Det æ næsten 50% 
flæe i forhold tæ siest åe, vå vi sluttet 
å 850 mælemme. Ue af de 1200 mæ-

lemme, æ det eve 
130 som boe å Sjæl-
land. Tæ dem laut vi 
en forening i Køben-
havn. Det æ klart det 
æ swart å lau tæsva-
rende arrangemente, 
som vi ha Synnejyl-
land. Å den anden 
sie, kan man dyrt sit 
sproch å en anden 
måe i København. De 
flest æ li som tvun-
gen tæ å snak rigs-
dansk tæ daule. Så 
det må væ en hel 
lettels å kund snak 
det richte sproch. 
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Generalforsamling den 30. januar 2003 
Atte engang kan vi hold generalforsam-
ling å Acheskau Kro.  Det foregeh som 
det oltins plejer: 
Kl. 18.30: Solæg 
Kl. 19.00: Ærtsupp å kålpøls 
Kl. 20.00: Generalforsamling 
Kl. 20.45: Igor Vlassow musikalsk top  
    unneholdning. 
Pris for mælemme å JydskeVestkystens 
KlubeXtra mælemme: 120 kr. 
Pris for it mælemme: 140 kr. 
Vi ha plads tæ 280 mand, dehfor ska 
man tæmeld sæ tæ Karin Kaasgaard. (se ovenfor) 

Gudstjenest å Synnejysk den 1. decembe 

Vi gentaje æ success fra 
siest åe mæ Christa Hansen 
i Sct. Nicolai kirk i Affenraa. 
It minde ind 285 mand duk-
ket op siest åe i Tingle kirk. 

Kl. 14. 00 Offentlig gudtje-
nest i Sct. Nicolai Kirk i Af-
fenraa. 

Kl. 15.30 Kaffe å æffelskive 
(pandkache) å æ Folkehjem 
i æ Kongesal. 
Aabenraa og Omegns Folke-
danser Forening unne ledelse af Lone Schmidt laue opvisning. 
Pris for mælemme å JydskeVestkystens KlubeXtra mælemme: 60 kr. 
Pris for it mælemme: 70 kr. 
Det kræves kun tæmelding tæ Folkehjem æ klok 15.30. Det kan ske tæ  
Karin Kaasgaard å tlf. 73 62 10 10 mellem æ klok 9 å 16.00 elle privat ætte 
æ klok 18.00 å tlf. 74 59 15 25. Send evt. en mail tæ: karin@synnejysk.dk. 
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Fuglsang å synnejysk 

Lich sien vi bløw stiftet ha æ Fugl-
sang bryggeri i Harsle væt mæ-
lem. Ætte et styk ti kom vi å den 
ide at man kun sæt synnejysk 
tekste å deres flaskehalsetikette. 

Det resulteret i 12 forskellich etikette, 
som Else Christensen fra Skærbæk 
ha væt mæ tæ å lau. Æ etikette æ 
trykt i 3 mio. eksemplarer. 
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Ætte lang tids forberedels 
komme voss bogch i æ 
handel den 20. novembe. 
Den æ bløwn trykt i 2000 
eksemplarer. Ollerede nå ha 
det væt stoe interesse fra 
både voss mælemme å folk 
som ha løjst om den. Den 
ha blandt andet væt omtalt 
i JydskeVestkysten å Der 
Nordschleswiger. Det ha 
resulteret i at folk æ be-
gyndt å spøe ætte den i 
bogchhandel rundt i Synne-
jylland. 
 
Snurre Snups Søndags-
klub 
Vi æ af den evebevisning at 
voss børn ska bæe voss 
sproch videre. Da børneha-
ver, skoler å medier æ mæ 
tæ få dem tæ tale rigs-
dansk, vil vi vend den ue-
vikling mæ voss børne-
bogch. Så ha både æ forældre å 
æ institutione en chanche for å 
læe dem æ sproch å en pædago-
gisk måe mæ voss bogch.  
Da vi væe at det æ manne famili-
er som sæe tegnefilm om syn-
daen i Snurre Snups Søndags-
klub, ha vi fot lau tæ å præsente-
re voss bogch i æ uesendels. Det 
blywe sendt den 1. decembe 
mellem kl. 10 å 12.00. 

Læ din børn å snak synnejysk! 
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Gåsspil å biksema i Holbøl den 20. septembe 

Det kom 115 mand tæ 
voss arrangement å Holbøl 
Landbohjem.  
Vi startet mæ å få bikse-
ma. Det bløw spis i ret 
stoe mængde.  
 
Dehætte skuld vi spil gås-
spil. Harald Christensen 
støj for å øef æ tal op. Vi 
haej indføe den regel at 
hvis man it råft pot nå 
man haej en plae fuld, 
haej man it vunden! 
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På mødet blev man også 
enige om at nedlægge kon-
taktgruppen, idet Den søn-
derjyske Ambassade har ind-
gået en samarbejdsaftale 
med ”æ synnejysk forening”. 
På billedet ses to af de stif-
tende ambassadører, Hans-
Georg Møller, alias Gorm og 
Asger Rehr. Fremover vil 
ambassaden udover det må-
nedlige arrangement med 
spisning og skatspil også repræsentere æ synnejysk forening ved enkeltstående 
arrangementer som foredrag, ekskursioner etc. Alle medlemmer er velkomne til 
at komme med forslag, og kan sikkert også få lov til at medvirke ved et arrange-
mentets planlægning og gennemførelse. 

Et hjertsuk 
 
Af Lauge Nielsen Jepsen, tidl. borg-
mester i Bredebro 
 
 Æ somme gæ å hæld, den kønnest 
i mands minde. Æ etteårs farverig-
dom pryje mark, skau å have. Det æ 
møje inspiration å hint tæ positiv 
tanke. 
 Selvom vi boe i et æveflodssam-
fund, gæ æ debat å det vi gern vi 
ha’ væ siden af. Det fokuseres å at 
naun egn har en langt højere vækst 
end den, dæ æ hæ. Å æ Vesteregn 
gæ det å det vi hele ti miste i form 
af offentlige arbejdspladse. Ål ære å 
respekt for de ildsjæle dæ ligge 
kræfte i å fasthold dem, dem det 
fylde altså for møje i æ synnejydes 
hverdau. Jen negativ historie ka 

blyw fortål så manne gang at den fortræn-
ge ålt andt. Det æ synd især for de virk-
somhede å enkeltpersone dæ trodse æ 
negativitet å kaste sæ ue i store ricici å 
hårdt arbe for å skaf sæ en fremtid i ”æ 
ødemark”. 
Men det æ å synd for æ enkelt mand som 
hvedau overdænges med opgienhed å 
negivitet. 
 De synnejyske købstaje blew velforsyn 
mæ statslich arbespladse i æ år ette æ 
Genforening å vi ska væ glaj for at vi har 
behål dem så læng. At æ tid nu æ kom-
men til effektivisering å rationalisering 
indenfor den offentlige sektor må vi taj 
mæ åfen pand. I hvert fald bø det it væ en 
overraskels for æ politikere å ande mæ 
samfundsindsigt. 
 Gid den offentlige debat i høje grad vil 
handel om de tiltag man vil foretag sæ for 
å sikke en god uvikling å i minne omfang 
om at ”æ ulv komme” 
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Mødet i det sønderjyske værelse på Christiansborg var velbesøgt. Der havde 
været lidt kludder med den elektroniske tilmelding på hjemmesiden, så der 
var tilmeldt 18, og 32 mødte frem. Vi kunne lige være der. 
 Billedet i baggrunden er malet af Harald Sloth-Møller og forestiller den inter-
nationale Sønderjyllands-kommision, der blev nedsat på Vesaillekonferencen 
og sad i 1919-1920 for at træffe afgørelse om en ny grænse mellem Danmark 
og Tyskland. 

Mødet var arrangeret af den kontaktgruppe, der blev nedsat på mødet på 
Petersborg den 28. marts 2002, i samarbejde med Sønderjyske Allgemei-
ne. Billedet viser formanden Poul Quist Jørgensen, MF, i færd med at 
trække nogle aktuelle sønderjyske hovedlinier i Folketingets arbejde op. 

Besøch i Sønderjyske Allgemeine å Christiansborg 
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Foredrag mæ Bent Jensen fra Linak den 24/10 

Det kom 100 
mand tæ voss 
møe å Skovby 
Kro. Vi lå i kon-
kurrence mæ et 
vinsmagnings-
kursus Synne-
borre sam au-
ten. Så vi va 
godt tæfrejs 
mæ æ frem-
møe. 
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Bent Jensen fortål å et uforfalsket al-
sisk sproch, om sin barndom å op-
vækst i Synnejylland. It mindst bløw 
det richte spændende å høe om vådan 
han fik stiftet Linak. Mæ en omsæt-
ning å 2 mia. å 1200 ansat æ det im-
ponerende va han ha gøe for gøe for 
Als å Synnejylland.  


