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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@synnejysk.dk  
Kontingente for 2003: 
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 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, DK- 6270 Tønder 
Telefon: 74 72 00 07/23 41 00 45 
E-mail: erik@synnejysk.dk 
 
Næstformand 
Walter Petersen tlf. (74 67 87 22 
E-mail: walter-petersen@mail.dk 

Kasserer/sekretær/mælemsansvarle  
Karin Kaasgaard tlf. 73621010 (kun i dagtime) 
Bestyrels: 
Jenny Williams (tlf. 74 45 92 25) 
Carsten From (tlf. 74 63 10 25 
Arne Ohlsen (tlf. 74 52 52 52) 
Peter Asmussen Tlf. 73 62 10 10 
 
 

www.synnejysk.dk 

Gi et gaukort tæ Æ Synnejysk Forening 
. Gennem de siest par åe ha vi tæ-
bøjn voss mælemme å gi gaukort 
tæ deres nærmeste bekendt. 
For kun 100 kr. kan man få et mæ-

lemsskab af Æ Synnejysk Forening. 
Ring elle skriv tæ voss kasserer Ka-
rin Kaasgaard å tlf. 73 62 10 10  elle 
mail: karin@synnejysk.dk 

"Æ Blaj" blyve inløjst å lybånd af  
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Æ Blaj 
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60 mand tæ byvandring i Flensborg 
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Æ formands jørn 
Af Erik Haase 
 
Ætte en stoe gentegningskampagne, 
æ vi nå 1290 mælemme. De føest 
par månte af 2003 va vi bløwn æ lidt  
nervøs å grund af, at det va 300 
mælemme som it haej betalt kontin-
gent. Æ problem va it at folk it øn-
sket å fortsæt deres mælemsskab, 
det va nærmere det at vi it haej 
skrev æ beløb å æ girokort. Ak ja, 
det æ siest gang at vi sende genteg-
ningsbrev ue uen beløb å! 
 
Børnebogch sål i 3300 stk. 
Siest åe i novembe lanceret vi æ 
børnebogch ”Min føøst tusin’ oe å 
synnejysk”. Den gang fik vi sål æ 
hele oplau å 2000 stk. i løbet af 1½ 
uch. I marts haej vi næste oplau 
klart mæ 3200 bøche. Den føest uch 
sål vi endnå 1000 bøche. De ætte-
følgende månte ha vi sål 300 stk. Så 
olt i olt æ det bløwn tæ 3300 stk.! 
Tænk at det skuld gå så godt. Det 
bevis at det ha væt et stoe behov 
for å ha en bogch, vå man kan læe 
å snak synnejysk å en pædagogisk 
måe.  
 
Æ Familie Journal å besøch 
For knap 1½ månt sien haej æ be-
søch af æ Familie Journal. Selvom æ 
journalist boed i Århus vist det sæ at 
hun kom fra Synnejylland. Det ue-
viklet sæ tæ den helt stoe reportage 

fra hindes sie. It nok mæ at hun skrev 
omkring æ forening, så tau hun ue tæ 
Heve Børnehav for å skriv om æ børne-
bogch. Æ reportage æ desværre it 
brungen endnå i æ Familie Journal. 
Den skuld føest kom ætte uch 28. Mæ 
ol den omtal, kan det tænkes at vi sæl 
endnå 1000 bøche. Hvem væe? 
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Møestaj: Trøjborg Slotsruin (væ 
Visby) 
Kl. 14.30 Foredrag omkring Trøjs-
borg, væ tidligere borgme-
ster  Lauge Jepsen fra Bredebro. 
 
Kl. 15.15 Kaffe å kach 
Kl. 15.45 Spørgsmål tæ Lauge 
Jepsen 
Pris for mælemme å KlubXtra 
inkl.  kaffe mæ bolle, laukach å 
småkache: 50 kr. 
Tæmelding tæ Karin Kaasgaard 
tlf. 73621027 olle hverdau tæ kl. 
16.00 

Besøch å Trøjborg mæ Lauge Jepsen den 22/6 
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Program:   
Kl. 19.00 Heinz Saxburger: Fra 
landmandssøn te amatør, lad-
vognskunstner til proff og internati-
onal kunster mæ rejse æve e hele 
verden.  
 
E forhold blant artiste, øvetro, tek-
nik og afsløring a kunstners kun-
nen, frem te forskelle i kultur... 
 
20.15 - 21.00: Kaffepause  
21.00 - 22.00: Trylleschow  
Stej: Centralhotellet,  Østergade 1, 
6270 Toftlund tlf. 74831011 
 
Pris for mælemme elle KlubXtra: 70 
kr. pr. person incl. kaffe + rund-
stykke m. ost eller kringle 
Pris for it mælemme: 85 kr.   
Tæmelding tæ Karin Kaasgaard tlf. 

den 28/10 i Tautlund  

Søndag den 1. juni 2003 fra 
10.00 til 15.00 
ved Lyngby Stadion, Lundtoftevej 
53, 2800 Kgs.Lyngby 
Ambassaden har lejet keglebanerne 
i kælderen under Lyngby Stadion.  
I et klublokale ovenover er be-
stilt  frokostbuffet til kr. 150, - pr. 
person. (Betales ved arrangemen-
tet) 

Der bydes på forskelligt kød, salater, 
brød og ost.    
Tilmelding på 
www.synnejyskAmbassade.dk 
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Åll min dav hæ æ boj i Synnejylland 
– min mand æ å hæfra, så de vå da 
helt naturle, at vås søn fik æ sproch 
ind mæ æ moemælk. 
De æ sket, at æ hæ vaue mæ uen få 
Synnejylland, men it få læng a æ 
gang – æ længsel ette hjemmen 
rykket gevaldig i mæ. 
Nå, men jen gang få manne å sin vå 
æ å besøch væ min søste, dæ ållere 
i sin grøn ungdom bosat sæ i Kjøf-
fenhavn. Vi haj et richte glant – æ 
snak den gik som ba patent, å innen 
vi så vos um, vå vi belvn hungre. Lidt 
i æ liv sku vi jo ha  a jen elle anden 
slau, så æ foreslau, at æ da godt 
kun gå te slautes å hint vås et pa goj 
lamkotlette – de ku vi særle godt li. 
Den ide tot min søste richte godt åm, 
så vå hun a mæ æ spektakel i en 
rum ti. 
Kæn i æ håjstaj vå æ bestemt it – æ 
vå jo kommen mæ æ toch fra 
Røekro - min søste hint mæ å æ 
håjbangå, å sin fulst vi av sammel 
hen te hvo hun boj. De vå føst nå, da 
æ vil gå te slautes, at æ indså, hvo 
stoe probleme æ kun kom ue få. 
De sku da vis sæ å væ let nok – æ 
haj nemle en god beskrivels mæ fra 
min søste, så hvo galt ku de gå? 
En richte fin og galt stoe butik haj æ 
slaute. De vå lække sache han haj i 
æ disk, så de vå naue få en sulten 
synnejye å kich å. 
Som æ nå stau dæ i æ kø, tænt æ, 
at æ vist helle måt øu mæ å de, æ 

Lammekottelette 
Af Karen Bach 

skul saj te æ ekspedient. Æ må be-
stemt ha set helt stiv ue i æ håj, som 
æ nå stau dæ å øue mæ få mæ sjæl. 
Langt om læng blev de min tue. Æ 
kech stivt å æ mand bach æ disk – gø 
mæ umach å såj sin å mit ållebæst 
rigsdansk: ”Jeg vil gerne bede om to 
lammekotteletter!” 
Æ troe it han fåstau mæ, da de kom 
promte fra den anden sie a æ disk: 
”Hvad be’ har’!” 
Æ stilt mæ helt åp å æ tæ, kech ham 
lich i æ øjn, å hæve æ røst: ”Jeg vil 
gerne bede om to lammekotteletter!” 
De vå en mærkle ekspedient, få han 
fåstau stadi it et suk a det æ såj. 
Et øjeblik tænt æ, om vi it ku nøjes 
med en kjøløs unnen, men de vå æ nå 
it møje få. 
Helt åpgin mæ haj æ slaute guskelov 
it, få han spue lidt let irritee: ”Hvad er 
det De vil have?” 
Æ kun lich se få mæ, hvo skuffe min 
søste vil bliv, hvis æ kom hjem uen kjø, 
så æ tænt væ mæ sjæl, at nå vil æ 
skie å å snak rigsdansk, så æ såj ba: 
”Æ vil gjern ha’ to lamkotlette!” 
”Så gerne!” kom de mæ de samm, å æ 
fik et pa goj hinkle, dæ smacht tumbe 
godt. 
Siind den åplevels hæ æ kun i nøste-
fælle begin mæ ue i ant end synnejysk, 
hva der bestemt ka ha sin fordel, men 
de vil æ gjern fåtæl åm en anden 
gang, hvis I gie ven eve å løs et. 
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Byrundtue i Flenborg den 26. marts  

Den 26. marts haej vi 
byrundtue i Flenborg. 
Knap 60 mand kom tæ 
æ arrangement.  De to 
guider forstøj å fortæl 
olle de interessant 
historisk detalje om-
kring æ by. Vi kom å 
manne spændende 
taje, som man normalt 
alle pleje å kom, når 
man æ i Flensborg. Å 
det va it ”Rote Later-
ne”, for den æ lukket 
for manne åe sien! 
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Af Marie C. Jessen fra Lild Jes Høkke 

Akvarel af Bente Gellert 



...stiftet tæ æ  bevarls af æ synnejysk sproch å kultue 
8 

En synnejysk historre 
Af Vagn Rasmussen, Fjelstrup 

A hae en tante Anne - ja, a kund 
lisse godt haej koldt hind faste 
Anne, få hun æ min faes søste. 
Hun wa blomstepieg ewe we Fre-
derikshøj den 10. juli 1920 da 
"Kedde Kryds" rej ewe æ græns o 
den hwie hest. Hun blew alle 
giwt, i æ stej fo blew hun hushol-
de få en enkemand i Aarhus - å 
da han døe tew hun sej a hans 
bøen, navnle æ dætte dæe het 
Rigmor. Hun gøe et så godt, at da 
Rigmor sjæll blew moe - ja, så 
uenæwnt di tante Anne te bedste-
moe. O hind gammel daw fold 
hun å brækket æ låeben et pa 
gang, å Rigmor fek hind ue o et 
plejehjem i Solbjerg wo hun sta-
digvæk særre i en køestoel. Hun 
æ åsse blewen dement, det æ et 
wæe gang kun ka kind woss næe 
vi besøge hind. Men den 
7.nov.2002 fyldt hun 100 åe, å 
sjæll om hun et west et, tøt Rig-
mor at det skuld markeres ælliwel 
- så hun bøj beboee, personale å 
di siest familiemælemme te toert 
å kaffe. Å så spue hun mæ om a 
et wild fåtæel let om hind da hun 
wa fresk, få det anet di jo et ne-
we om o Solbjerg. Det wild a 
gjænn, få tante Anne hae oldtiens 
wæen goej we mæ - å så sluttet 

a mæ å foreslå, at vi skuld søng vor-
res nationalsang "Det haver så nyli-
gen regnet" - å så skej det fåundle, 
at tante Anne sang mæ, endda o old 
æ vers, så di må jo ha satt fast o æ 
hartdisk. Æ plejehjemsfolk sa å pegt 
o hind om vi no old loej mærk te at 
hun sang "Det har slet ingen hast for 
den som tror!" 
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Ætte æ byrundtue gik vi næe tæ æ havn å Cafe Bellevúe, vå vi fik smacht 
å den lokal øl .  
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Å besøch væ NDR’s Talk Op Platt 

Igennem de siest 21 åe ha den 
tysk TV-station NDR produceret 
et talkshow å plattysk. Da vi i Æ 
Synnejysk Forening oltins ha 
haej et ønsk om å få en tæsva-
rende uesendels i TV-Syd elle 
Radio Syd, bløw vi utrole glaj 
væ at NDR inviteret æ bestyrels 
tæ deres uesendels.  
It minde end 34 mand haej 
brucht en hel uch å lau æ ue-
sendels i den lille landsby Böel. 
Ætte æ optagelse fik vi en snak 
mæ æ studieværte Gerlind Ro-
senbusch å Falko Weerts. Endvi-
dere fik vi å en snak mæ æ re-
daktionschef a æ uesendels. 

Ette den snak æ vi nå parat tæ å taj 
kontakt tæ Tv-Syd å Radio Syd. Hvis 
æ tyske kan, så kan vi å i Synnejyl-
land! 
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Artikel fra JydskeVestkysten den 15. maj 2003 


