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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 rest af 2003 samt 2004: 
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.  

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 53 33 33) 
Peter Asmussen Tlf. 73 62 10 10 
 
 

www.synnejysk.dk 

Kom tæ generalforsamling den 29. januar! 

Voss årle generalforsamling finde 
staj toesda den 29. januar æ klok 
18.30 å Harmonien. Æ menu blyw 
som oltins solæch å ærtsupp. Vi 
har endvidere sørget for go under-

"Æ Blaj" blyve inløjst å lybånd af  

holdning. Hvem det blywe kan I se 
når når I moetaje æ program. I ha 
nau å glaj jæ tæ! 
 
Løjs mæe å www.synnejysk.dk  

Returpost til: 
Sønderjyllands Erhvervscenter 

Att.: Karin Kaasgaard 
Bjerggade 4 C  

6200 Aabenraa 
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Æ Blaj 
 

...tæ bevarels af æ sproch å kultue 
novembe 2003 

nr. 12 

Vi ha plads tæ 700 mand! 
Vi gentaje æ success mæ  

gudstjenest å synnejysk den 30. novembe 
 



...stiftet tæ æ  bevarls af æ synnejysk sproch å kultue 
2 

Æ formands jørn 
Af Erik Haase, formand, Tynne 

Atte et åe æ næsten gaun. Æ for-
ening æ it engang 4 åe endnå, men 
vi ha vind i æ sejl. Det æ dejle at vi 
kan blyw væ mæ det. Vi har naun 
spænden arrangemente, som uen 
tvivl væ træk en masse folk tæ. Vi 
ha f.eks. gudstjenest å synnejysk, 
som I kan løjs mæe om i det hæe 
blaj. Voss generalforsamling ha vi 
væt nøj tæ å flyt tæ Harmonien i 
Harsle å grund af plads probleme. 
Hvis det haej væt plads tæ flæe å 
Acheskau Kro var vi å bløwn dæe. Æ 
generalforsamling blywe den 29. 
januar 2004. Det blywe vel nok den 
bæest unneholdning vi naun sien ha 
haej i æ forening tæ voss general-
forsamling. Hvem det æ, blywe føst 
afsløe om ca. en månt. I kan godt 
glaj jæ! 
 
Tak tæ Peter 
Ætte at 
æ stiftet 
æ for-
ening 
sammen 
mæ Pe-
ter As-
mussen 
for knap 
4 åe sien, 
ha Peter 
desværre vål å træk sæ fra æ besty-
rels. Peter ha haej moj traffelt mæ 

sit arbe å Synnejyllands Erhvervscenter i 
Affenrå. Dehfor æ det æ lidt kjævt at 
han stoppe. Han ha oltins bidraget mæ 
manne goej idee tæ voss arrangemen-
te. It mindst kan vi tak Peter for æ ide 
mæ gudstjenest å synnejysk. Det æ 
voss størst succes i æ forening naun 
sien. Tak for din indsats! 
 
Væ do mæ i æ bestyrels? 
Vi hofe dehfor at det æ naun af voss 
mælemme, som ha lyst tæ å stil op tæ 
æ bestyrels. Vi ha både en bestyrelspost 
å to supleantsposter ledich. Vi holde 
møe ca. 4-5 gang i æ åe, å så forvinte 
vi å at man komme tæ æ arrangemen-
te. Hvis man ha lyst tæ å stil op tæ æ 
bestyrels, ska man skriv en lille beskri-
vels af sæ sjæl å va man ha tændt sæ å 
gøe i æ forening. Den kan man send å 
mail elle send den mæ post tæ mæ. Æ 
adresse steh å æ bachesie af æ blaj. Æ 
ska ha æ tekst senest den 10. januar.  
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Æ Synnejysk Forenings årle jule-
gujstjenest o synnejysk, dæ jo klart æ 
vos ollestørst´ kulturelle arrange-
mennt væ jennest oe, bliwe i oe af-
holt i Ha´sle Domkirk den fø´st sønde 
i advent. 
De si´st to oe hæ vi vet i Tingle o Af-
fenraa vo dæ i begge kirke blev helt 
overfylt, o dé æ da dajle dæ komme 
så manne. Men fo å gi enno fle´e mu-
lehe fo å væ mæ, hæ vi i oe fon lov 
te o afhol vos julegujstjenst i Ha´sle 
Domkirk dæ jo æ den størst´ kirk vi 
hæ i Synnejylland. Det æ plads tæ 
700 mand! 
Som i de anne oe æ det igjen lykkes 
vos o fo Pastor Christa Hansen fra 
Tingle te o hol´ æ gujstjenest fo vos, 
å det æ vi møj taknemlé fo. 
Komme do te e kirk en lille ti´m fø ka 
do o fo den oplevls o høe vos dom-
provst i Ha´sle spil´ en lille orchelkon-
cert o de tre vitke´n orchle dæ æ i 
Ha´sle Domkirk. Ha do olle høe or-
chelmusik i Ha´sle Domkirk ha do en 
oplevls te goe, fo e Domkirk æ møj 
keén fo sin´ goe akustik te koncerter. 
Ette e gujstjenest ska vi ue o goe en 
lille tue fo sin ska vi hen o Kultuehus 
Harmonien o ha kaffe o hjem´laue 
effelkach. It nok mæ dé så hæ Midde 
fra Als lauet o kom´ o sto fo en richte 
hyglé juleunneholning o nau dajle 
sang´ som vi oll ka syng mæ o.  O 
sæfølle ve vos formand Erik slut vos 
nok størst´ arrangemang naue sin a 

mæ et pa kø´en 
oe. 
It nok mæ dé. Da 
Æ Synnejysk For-
ening ha hae et 
richte got oe, no vi 
æ blevn over 1400 
mælemme, hæ e 
bestyr´ls besluttet 
at vos mælemme o 
ska ha en ekstra 
julegav´. 
Vi æ så helde´ at man i Ha´sle lich hæ 
inviet Den Slesvigske Vognsamling, dæ 
æ en utrole flot samling a bl.a. manne 
gammel he´stvun´ dæ igemmel en hel 
mensk´alder æ bleven samlet he´e i 
Synnejylland, té en richte flot ustilling.  
Oll hæ nok høe om den langt uen fo 
Danmark ke´n samling af richte møj 
gammel lertøj o Æ Ehlers Samling, så 
den behøf nok it meje omtal.  Te di mæ-
lemme dæ, nå de no alliv´l ska te 
Ha´sle, ve kom´ et pa time fø, ha vi den 
julegav´ at de kan kom gratis ind o beg-
ge æ samlinger o fo den oplevls mæ o 
fo et kich o hvodden man levet den-
gang. Da manne så nok ve ve´e lit 
brøflow æ dæ o mulehe´ fo o fo lidt 
unnen o Harmonien innen man ska op i 
e Domkirk. Dæ æ parkeringsplasse nok 
omkring Harmonien, men ve e kirk æ 
dæ næsten ingen. O e kort ka do se o e 
numre vo de foskelle ting æ. 
Haus o témel´ jæ i goe ti. 
O gensyn i Ha´sle 

 

Vi ha plads tæ 700 mand tæ æ gudstjenest!  
Af Arne Ohlsen, Ha’sle 
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Æ program for Æ Synnejysk For-
enings juledau 2003 i 
Ha´sle  den 30 novembe:  
 
 kl. 10–12: Mulighed for besøch o 
Slesvigske Vognsamling 
kl. 10 – 12: Mulighed for besøch o 
Ehlers Lertøjssamling 
kl. 12–13: Muliched for unnen o Kul-
tuehus Harmonien tlf. : 74 52 37 20 
kl. 13.15: Orchelkoncert i Ha´sle 
Domkirk v/Domorganist Svend Prip 
kl. 14.00: Synnejysk Gujstjeneste i 
Ha´sle Domkirk v/ Pastor Christa 
Hansen 
kl. 15.30: Kaffeboe i Kultuehus Har-
monien 
kl. 16.00: Unneholdning Kultuehus 
Harmonien v/Jenny Williams 

Julegujstjenest o synnejysk i Ha´sle den 30/11 
Af Arne Ohlsen, Ha’sle 

Temelding:Det kræves it temelding tæ æ 
gudstjenest. Kun tæ æ kaffeboe å Harmo-
nien: 
Senest monde den 24. novembe: te Karin 
o tlf.: 73 62 10 10 (9–16) eller o  
karin.kaasgaard@sjec.dk  
Æ kaffe å kach  å unneholning koste 60 kr.   
 
Unnen o Harmonien skæe direkte té  Hotel 
Harmonien tlf. 74523720. Æ unnen koste 
kuns  40 krone – o do blive mæt sku a lich 
hils o saj. Vi hæ o fon lovning o, at e spi-
sen ve ve´e flæskestech.  
 
Adresse :  
1. Ha´sle Domkirk, Domkirkepladsen 3 
2. Æ Ehlers Samling, Slotsgade 20 
3. Æ Vognsamling, Simmerstedvej 1-3 
4. Kultuehus  Harmonien, Gåskærgade 19 
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Jammen I wee nok dem som di 
koldt få "Synnejysk humor o vers" i 
æ Rommelpot engang. 
Å som a tit hae undeholdt jer mæ 
we æ møee i Æ Synnejysk Forening 
- tit æ folk kommen æ bachætte å 
spue mæ a om a et snae fek dem 
uegien? Mæ hjælp fra netop Æ 
Synnejysk Forening æ di no o æ 
trappe å komme  
1.nowembe som en bette boeg o 
godt 100 sie. 
Fåmand Haase hae skrewen æ 
foroe, å Ulla Lund ewe fra æ Feld 
hae lawet newe sjew tejninge i en - 
så hæe æ en sjangse få en Synne-
jysk juelgjæw te 90 krone. 
 
Å så æet et godt raej i en: 
La wæe mæ å løjs det hele i jen 
køe. Tej et pa støkke a æ gang å 
kom godt humøe! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kan køfes tæ 90 kr. væ de flest 
boghandle elle væ Vagn å  
tlf. 74566294 elle 
vagn.rasmussen@mail.dk 
 

Månn historre 
Af Vagn Rasmussen, Fjeldtrup 
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 I vos vetæchte  sté der direkte, 
at vos forening hæ te formål å 
bevar de synnejysk dialekte å kul-
tue. Men somtin hæ a lissom 
manglet lit å fo defineé  va det så 
overhovedet æ fo naue.  Vo kom-
me vos sproch, vos dialekte,  vos 
synnejysk kultue å vos synnejyé 
enle fra, å va æ vos kulturelle 
bachgrund å vo komme den fra. 
A ha ovetol  Jørn Buch dæ æ sem 
læktor ve æ seminarium i Ha´sle,  
te å skriv lit om dé å om va dæ 

els ka kom for, i 
vos blaj,  sjel´ om 
han it direkte æ 
fachmand inden fo 
dé hæ områj.   
Måske sitte naun a vos mælem-
me å mæ spørgsmål man gern 
ve ha belyst, uen at det défo 
alliv´l sku bliv té en brevkas.   
Vi ka jo se va dé uvikle sæ té.   
Vi vé fremove koll Jørn´s ind-
læch i Æ Blaj  fo  ”Jønne´s Jørn”  
-  ja, wa essen ?  

Jønnes jørn - en ny fast sie 
Af Arne Ohlsen, Harsle  

Drones & Below 
Af Erik Haase, Tynne 

Den synnejysk folkemusik-
gruppe Drones & Below ha 
igennem et godt styk ti 
væt i gang forbered deres 
kommende CD. Den næ-
ste CD blywe å 5 forskel-
lich sproch hæ i blandt 
synnejysk å frisisk. Vi tot 
at det va et godt initiativ, 
som vi godt kund støt i æ 
forening. Dehfor ha vi gien 
10.000 kr. tæ æ CD. Det 
blywe spændende å høe 
æ resultat. De har lauet å 
optræd tæ for voss tæ 
næste åe. 
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Det er os en stor fornøjelse at kunne 
invitere dig til julefrokost i den Syn-
nejyskAmbassade  
den 30. november kl. 13.00. 
Frokosten finder sted: 
Uddannelsescenter Nykær 
Nykær 44, 2605 Brøndby 
Prisen for at deltage er 150 kr. som 
skal indbetales på nedenstående 
bankkonto, senest den 21. novem-
ber.Det er ikke nødvendigt at være 
medlem af Ambassaden for at delta-
ge i julefrokosten. Så der er rig ulig-
hed for at tage venner og bekendte 
med.Det er vigtigt at I får skrevet 
navn på jeres indbetaling, ellers ved 
vi jo ikke hvem der har tilmeldt sig! 

Julefrokost i æ ambassade den 30. nov. 
Af Vibeke Riis - www.synnejyskAmbassade.dk 

Reg.8075 kontornr.000015306-8 
Program: 
13.00:  Ambassadørerne møder op. 
13.30:  Vi spiser grønlangkål, flæsk og 
kålpølser direkte importeret fra Fid-
desvinhoved i Åbenrå.  
15.00:  Underholdes vi af Willys Kaffe-
klub. Enhver ikke 
immigreret Sønder-
jyde vil være mis-
undelig på os over 
at vi skal opleve 
dem.  
16.00:  Spiller vi 
banko(pot). Hvis I siger banko, så høres 
det ikke, det skal være pot. 
17.00:  Slutter festen for de fleste. 

Æ ambassade i København haej 
kom sammen den 6. novembe. Da 
æ va i København i æ forvej, tau æ 
eve besøcht æ ambassade. Det va 

Synnejysk Ambassade 
AF Erik Haase, Tynne 

en graue glant auten. It mindst va det 
spændende å høe et foredrag om de 
synnejysk nødpæng af Arne Fogt. 
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Æ høkke 
Af Poul Hansen, Braue. Phansen@post6.tele.dk 

”Det ha vi it” svare æ 
”Æ ska ha en balle” soj den gammel 
jen gang te 
Æ spekulee å uhøfle vil æ jo hællet 
vee, så spue æ: 
”Ska den ve a plastik elle ska det ve 
en zinkball?” 
I det sam kom gammel W. P. elle Hr. 
Schmidt som han blev tetal, å han 
kikke stramt å mi å soj: 
”Det æ da en Ballerom han ska ha !”  
så forstoj æ et moj bæ, å fik hurtig 
den ekspedition afslutte. 
Hvis æ hause richte så sket 
auenstående i 1966. 

Fra den ti vo man it ken te selbetje-
ning ve æ kømand (i Affenrå soj vi it 
høkke). 
Æ va i lee ve kømand W. P. Schmidt  i 
den butik de loj op å æ top a æ gå-
gae i Affenrå. Det va dengang man ku 
få ost, katøfle, spechsild, undulatfrø, 
rosine, semp å møje mee i løsvæcht. 
Jen dau kom de en gammel mand ind 
i æ butik: 
”Va måt det vee?” spue æ ham 
”Æ ska ha en balle” svare den gam-
mel 
Man ku godt nok køf møje ve W. P. 
Schmidt men en balle det haj vi it.  

Således husker jeg, at min far i 1955 
indledte en artikel i bladet 
"Sønderjyden". Det var samlingsor-
ganet for Sønderjysk Forening Søn-
derjyden. En hjemstavnsforening for 
sønderjyder i København. Min far - 
typograf Otto Wehnert fra Gram - 
stiftede foreningen i februar 1940. 
Bladet udkom i starten under navnet 
"Sønderjyden", men efter nogen 
snakken frem og tilbage med det 
sønderjyske dagbladet 
"Sønderjyden" enedes man om - ef-
ter vistnok en kontant erkendtlighed 
til sønderjydernes integration i Kø-
benhavn - de var jo datidens indvan-

Vi hæ de så gemyt'li vinne vi æ sammel! 
Poul Wehnert, wehnert@post11.tele.dk  

drere, at kaldet bladet for 
"Sønderjydernes blad - Sønderjyden". 
Det interessante var egentlig, at for-
eningens medlemmer - når de mødtes 
i Hjemstavnsforeningernes lokaler i 
Linnésgade i København -, altid talte 
sønderjysk indbyrdes, mens de - når 
de mødtes i Københavns gader - talte 
københavnsk. 
Selv har jeg egentlig altid følt mig som 
sønderjyde. Min bedstefar var indvan-
dret tysk i starten af 1900. Han blev 
gift med Marie Frank fra Gram. De fik 
tre sønner og en datter. En stor del af 
min familie er stadig sønderjyder.  
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Vofo snakke vi synnejysk i Synnejyl-
land? Vofo snakke vi it tysk elle’  
rigsdansk? 
Ja, vi vee at dæ olti, så lant tebag’ vi 
vee,  ha’ væt snakket dansk i Synne-
jylland. Men vi ka itt vee, vinne syn-
nejysk blev sit ejet språch. For å ku 
sva’ å de, så sku vi ha nauen skriftle 
kille’ vo vi ku se, de ha’ snakket syn-
nejysk.  
Vi vee at i æ vikingeti’ blev der snak-
ket dansk. Det ka vi se o æ run’sten, 
å o di run’sten som æ funden i det 
synnejysk områ’e. Dem ha’ vi manne 
a’, å de skrive oll et gammel dansk. 
Ja, vi vee å, at æ inskripsjon o æ 
Guldhorn fra Gallehus ve Møgeltøn-
der va skrevn o æt gammelt dansk 
sproch. 
Efterhand komme det tysk te æ 
land, føst det plattysk, o sin det høj-
tysk. Det æ i det spænningsfelt mell’ 
dansk og tysk at det synnejysk vær 
u’viklet. Men tro kuns it, at det er 
naue dæ æ sket o en bestemt ti’. 
Nej, det er kommen sån hena’ æ vej. 
Det synnejysk vi snakker æ dau, æ 
hel anneluns æn det de snakket for 
100 år sin, som igen æ hel anneluns 
end det de snakket 100 år fø enno. 
Æ sproch er naue som u’vikle sæ æ 
hiel ti’! 
Naue a det gamlest æ væe o synne-
jysk, det komme fra æ biffel. Det æ 
vo ”fae’-woe”, som vi hae fra en 

præst i An-
gel:”Woer faar 
som er i e Him-
mel, dit Nauen 
wier hellet, la dit Rieg kom te 
wos, din wille la schie her o e 
Juer, saadant som i e Himmel, 
wort Dauwle Brüe gi wos e Dauw, 
o vergi wos woer Schüld, liesom 
wii vergi wor Schüldener, la wos 
int kom i Versüegels, men freii 
wos fra old und, for e Rieg er dit, 
o e Kraft o e Herrlehæed i 
Ewighæd. Ammen”. 
Det ka vi oll’ let forstå, og vi kan å oll 
se, at der æ mann tysk oe me’ i æ 
sproch. 
No vi it snakke tysk, så e det sel’følle 
fordet vi ollti’ ha snakket en slaws 
dansk. Men det dansk ha’ fåt manne 
oe fra tysk. O no vi itt snakke fin 
(Rigsdansk), ja, så er det sel’følle for-
det, det var der ingen der gøe før for 
200 år sinn. Det gøe de kunns i Køf-
fenhavn! Åll’ minske’ i Danmark  o i 
Synnejylland snakket sin egen egns 
språch. Det er føst da de fin o Sjæl-
land å i Køffenhavn komme til at be-
stemm’, hva’ dæ æ rigte’ dansk, at vi 
foe et rigsmål med et skriftsproch! 
Vinne æ regering va kommen til Tyn-
ne, haj det væt æ sproch i Tynne, 
som haj væt det rigte’ dansk. Det blev 
heldigvis it i Næstved, men desværre i 
Køffenhavn! 

Jønnes jørn 
Af Jørn Buch, Harsle 
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Deltag i Æ Synnejysk Forenings stilekonkurrence! 

Til 7., 8., 9. og 10. klas-
ser i det sønderjyske 
område! 
 
At være  
SYNNEJYSK! - 
HVAD ER DET? 
 
Dialekterne forsvinder 
eller mister deres særli-
ge egns kendetegn – 
derfor kunne det være 
interessant at høre unge 
sønderjyders me-
ning/erfaring/forhold til 
den sønderjyske dialekt 
på sønderjysk – og de 
særlige kendetegn, de mener hører landsdelen til. 
Da der ikke er nogen godkendt retstavning, skrives 
ordene, som de siges, og stavning vil ikke blive vur-
deret. 
Første præmien er på 10.000 kr. til klassekassen, 2. 
præmien er 5.000 kr. og 3. præmien er 2.000 kr. – 
Præmierne vil blive overrakt ved et arrangement i 
Synnejysk Forening den 22. marts 2004 af Miljømini-
ster Hans Chr. Schmidt  
Vi håber rigtig mange vil benytte sig af muligheden 
for at lave en opgave på en lidt anderledes måde. 
Sidste indsendelsesfrist er den 28. januar 2004. 
Stilene vil blive vurderet af et dommerpanel beståen-
de af: Redaktør Gwyn Nissen, pastor Christa Hansen, 
lektor Jørn Buch og formand Erik Haase. 
Vil I vide mere så klik ind på www.synnejysk.dk 
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de ande i den stil – richte goj mu-
sik, tot æ. Æ vist va æ gik ind te 
men æ! 
Æ skul kom væ æ klok ni, haj æ fåt 
besken om a min broe, hverken fø 
elle sille. 
Det vå en fofærdle lan ettemirre 
inden det vå så vidt – æ 
ti snajlet sæ a staj. Halv 
ni stau æ i æ stue i min 
fin gul spinlonk-
jul uen ærme i 
, klar te å taj a 
staj. Nøj hvo æ 
vå spændt, å 
hvo æ glaje 
mæ. 
Om syndaen 
gik æ mæ avis-
se, å det ga æ 
lidt lompæng, 
men æ fik hele 
2 ti kronesæl a 
min fa, så æ tot 
æ haj richle mæ. Væ æ klok halv 
tolv vil han hint mæ igjen sam staj 
æ blev avleve. Om han soj æ skul 
åpføe mæ ordnle, kan æ it haus, 
men nau i den stil hæ han vel soj. 
Det hæ it sat så dyf spor i min be-
visthed, hva han soj, men det æ i 
hvert fald det æ sjal vil saj te min 
søn. 
Lidt beklemt vå æ nå ve æ hele – 
æ ken jo it jet jenest menneske ue 

øve min broe. 
Han haj såj te mæ, at æ bae skul 
kom ind, så skul han nok find mæ. 
Hva æ it vist vå, at han sammen mæ 
sin kammesjukke haj tanket dychte 
åp hjemfra, så de vå temle højryste 
å temle godt væ’et. 

Nå, virre – æ fik betal min 
entré å gik mæ fosichte skridt 
ind gemmen æ svingdø te æ 

musik. Der sat fyldt 
mæ folk eu det he-
le, men æ kend in-
gen, så æ fortsat 
længe ind i æ loka-
le. Æ kom forbi æ 
dansgulv, da min 
broe plusle fik øje å 
mæ, å så råft han, 
så hel Sommelyst 
kun høe et: ”Nå 
søste, hæ då tye å 

æ javten?” 
Et øjeblik stau æ stiv a 
skræk. Æ blev knaldrø i æ 

håj – ål kech å mæ tåt æ, men æ vå 
it i tvivl om, hvo min broe sat. Eue i 
hjø’n væ et stot boe sat han mæ et 
kæmpe grin å å vinket te mæ. 
 
 Det blev en glant avten å det vå 
min deby i det affenråske natteliv. 
Senere kun æ sjæl, å det æ blevn te 
mann gemytle avtne – både om fre-
da’en å om lørda’en. 
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Det er slet it så let å kom fra æ 
land a, å få føst gang væ te bal i 
æ staj. Heldigvis hæ æ en stoe-
broe, dæ æ 7 å ælde end mæ, 
så han kæn ål æ staj i Affenrå, 
hvo dæ vå nau væ å gå te bal å 
høe goj musik. 
Min broe haj laue mæ, å it 
mindst vos foælde, at han nok 
skul taj sæ a mæ, næ æ blev 
gammel nok te å kom mæ. Det 
vå ba’ den hach væ det, at æ 
skul få ”den gammel” – så’n kåldt 
han min fa – te å køe mæ ue å 
Sommerlyst. Så’n hed det staj, 
hvo dæ vå Jazz hver anden fre-
da. 
Hver lørda vå dæ almindle 
dansmusik, men det vå it 
nau få min 
broe. Det 
kom æ å te å 
stift beken-
skab mæ lidt 
ette lidt naue 
senere. 
Så dæfo da 
han nu så det 
som sin stoe 
åpgav, å indføe lillesøste, altså 
mæ, i det vild natteliv i Affenrå, 
skul det altså væ te jazzbal en 
freda avten. Min søste, dæ æ to 

Mit føst Jazzbal! 
Af Karen Bach (karen.bach@privat.dk), Affenrå 

å ynge end mæ, skul sam tue igen-
nem et pa å ette, vil æ lich ind-
skye. 
Den stoe daw, æ haj glaje mæ te 
richte læng, kom lich plusle. ”Nå 
søste, æ javten ska æ å Somme-
lyst. Då må gjen kom mæ, hvis 
”den gammel” vil køe dæ!” 

Æ blev himmenhenrykt. Mit 
hjat banket et pa eksta 
gang a bae spænding. Det 
tav mæ it lang ti å find min 
fa, å få ham spu a. Lidt be-
tænkle hæ han vel væt, 
men æ fik da omsie lav te å 
kom te mit føst bal i æ staj. 
Æ vist nok va jazz vå få nau 
musik, få det spel min broe 

få det mest å sin grammofon åp å 
æ værels. 
Hvis han haj sin kammesjukke å 
besøch, fik den æ hele arm – det 
vå Louis Armstrong, Pappa Bue å ål 
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Synnejysk tryllerier mæ Saxburger 

Den 28. oktobe haej vi trylleshow i Taut-
lund å synnejysk mæ Heinz Saxburger 
fra Rinkenæs. Knap 65 mand va mødt op 
tæ æ arrange-
ment.  
 
Heinz fortål æt-
te æ trylleshow 
om sin oplevelse 
som internatio-
nal tryllekun-
ster. Han har 
optrådt i 43 for-
skellich land! 
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Den 11. septembe 
besøch vi æ Andreas 
Andresen i Padborg. 
Ca. 50 mand mødt 
frem tæ æ rundvis-
ning. Divisionschef 
Jan Lauritzen å divisi-
onschef Manfred Muus 
støj for æ rundvis-
ning. 

Besøch væ Andreas Andresen 
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