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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 27 el. fax 73 62 10 11)  
E-mail:karin@synnejysk.dk 
Kontingente for æ rest af 2004 å hele 2005: 
150 kr. som privatperson. 200 kr. pr. husstand (par m.m.) 
80 kr. hvis man æ unne 20 åe.  200 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. 

www.synnejysk.dk 

"Æ Blaj" blyve inløjst å lybånd af  

Næste uegau af Æ Blaj komme i januar 2005   

Bestyrels: 
Alfred Pedersen (74 66 16 75) 
Arne Ohlsen (tlf. 73 53 33 33) 
Günther Jacobsen (tlf. 75 95 42 43) 
Hans Chr. Hansen (74 58 46 09)  
Nis Christian Hansen (tlf. 74 68 74 59) 
 

Formand 
Erik Haase 
Ribe Landevej 11, DK- 6270 Tønder 
Telefon: 74 72 00 07/23 41 00 45 
E-mail: erik@synnejysk.dk 
Kasserer/sekretær/mælemsansvarle  
Karin Kaasgaard tlf. 73621027 (kun i dag-
time) 

Returpost til: 
Sønderjyllands Erhvervscenter 
Att.: Karin Kaasgaard 
Bjerggade 4 C  
6200 Aabenraa 
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Ueflucht tæ København 
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Æ formands jørn 
Af Erik Haase, formand, Tynne 

Så småt æ somme væ å væe 
evestaun. Desværre ha det væt en 
svingende somme mæ en go blan-
ding af regn å sol. Trods det svingen-
de væe ha vi it mistet æ lyst tæ å lau 
en masse god arrangemente i æ for-
ening. Vi ha blandt andet voss 
ueflucht tæ København, som vi olle-
red ha 40 tæmeldinge tæ. Alfred Pe-
tersen fra voss bestyrels ha laut en 
sangauten å Nr. Hostrup Kro den 9. 
novembe. Han har væddet en halv 
flask snaps om at det komme eve 
200 mand. La voss se om han it vin-
ne! 
Ny bestyrels 
Vi ha desværre væt uefor lidt måløe i 
voss bestyrels. Walter Petersen å 
Harald Gefke ha beche trukken sæ 
fra æ bestyrels. Det skyldes dels 
sychdom å et trafikueheld. Vi ha væt 
uetrole glaj væ å ha dem i æ besty-
rels. Vi hofe at de å et senere tids-
punkt ha fot deres helbred å plads, 
så vi ægen kan se dem i æ bestyrels.  
 
Endvidere ha Karin Kaasgaard, voss 
kasserer gennem de siest 4½ åe, 
besluttet sæ for å stop væ næste 
generalforsamling. Karin ha gøe en 
utrole stoe styk arbe for æ forening. 
Hun har væt mæ fra æ start vå vi 
ingen mælemme va, tæ vi æ dau æ 
1580 mælemme. I gennem tyk å 
tyndt ha hun formået å yde en for-

nem service eve for voss mælemme. 
Karin æ en bløwn en institution i æ for-
ening, som blive svae å erstat. Vi hofe 
at vi kan find en afløser for Karin, som 
er i stand tæ å taj li så godt vare å voss 
mælemme. 
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Ueflucht tæ København den 4. septembe 

Levda den 4. septembe taje vi å en 
heldausueflucht tæ København mæ 
SydVest Bus.  Vi ska blandt andet å 
rundvisning å Christiansborg. Senere 
å æ dau ska vi å den helt stoe by-
rundtue Vi ha plads tæ op tæ 120 
mand.  
Pris inkl. bustue, daue i æ bus å un-
nen å restaurant Hercegovina:  
400 kr. 
Tæmelding æ bindende å føst regi-
steret væ indbetaling å kontonr. 
7910 1139677, Sydbank (haus å 
skriv navn å adresse). Ring endvide-
re tæ Karin Kaasgaard å tlf. 
73621027 for tæmelding.  

Rundvisning i København væ Heinz 
Jacobsen: 
Fra Christiansborg te æ Istedløve ge vi 
te fods, defra omkring Bibliotekshaven å 
den Sort Diamant tebach te Børsen vo 
æ bus holle. Så taje vi æ bus fobi Ho-
vedbanegården gennem Istedgade te 
Carlsberg Bryggeriet Valby (afhængich a 
æ ti fe vi et besøch og en pils). Tebach 
gjennem Frederiksberg å Vesterbrogade 
fobi Tivoli å Rådhuspladsen te Christi-
anshavn. Defra gjennem Kongens Ny-
torv å Nyhavn te Amalienborg parke-
ringsplads (he æ dæ å et dash te di 
som trænge) vo vi stich ue å ge langs æ 
havn op te æ slot. 
Så fobi Toldbodhavnen, Frihedsmuseet 
å Kastellet te Den lille Havfrue. Tebach 
igen gjennem Østerport, Nyboder, Kon-
gens Have, Rosenborg å te Nørregade 
mæ Rundetårn å Fruens Kirke (Vos 
kronprintz 
bryllupskirch). 
Viæ a Nytorv, 
Vestergade 
(vo H.C. An-
dersen boed 
som ung 
man) tebach 
te Rådhus-
pladsen, vo æ 
bus ka hol å 
vi ka stich a.  

Program 
Kl. 5.45 Afgang Tynne øst - busstation 

Kl. 6.30 
Opsamling Rødekro - væ 
McDonalds  

Kl. 7.30 
Middelfart, føest rasteplads 
ette æ bro (Strib-rasteplads) 

Kl. 11.00 Rundvisning å Christiansborg 

Kl. 12.00 
Unnen å Restaurant Hercego-
vina 

Kl. 13.30 
Byrundtur i København væ 
Henz Jacobsen se program) 

Kl. 16.30 Strøgtur 

Kl. 19.30 Nahe (ingen fælles spisning) 

Kl. 22.00 Afgang fra Kbh. 

Kl. 2.00 Ankomst Rødekro  

Kl. 2.45  Ankomst Tynne øst  
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Sangauten å Synnejysk i Nr. Hostrup den 9. novembe 

De’ små hunne å’ gammel forsam-
lingshus i Nr. Hostrup, skal dan ram 
om æ Synnejysk Forenings sangau-
den, den 9. novembe kl. 19.30. Æ 
hus æ’ godt rosted tæ’ en sor’en 
auden, seje Alfred Pedersen fra 
Rødkro, som jo ha’ ven høgge o’ 
campingfohandle i gømmel 50 å i Nr. 
Hostrup.  Han ha å væt fomand fo’ 
æ’ hus i 30 å’ o’ hae bl.a. i den ti’ 
laud utallig sangaudene i æ’ hus. Så 
de’ æ’ ihverfol kla’ tæ ’o tæj imoj æ 
forening. 
Tæ’ æ’  huses egen sanguden si’en 
1969, oltins 3. tisde i januar, ha det 
væt mel’ 120 tæ 180 sangglaj min-
neske. Så Alfred, den tombe karl, ha’ 
væt så letsinne o’ lau’et  vær’æmål, 
at vi blyve onne 200 minneske tæ Æ 
Synnejysk Forenings sangauden, ha’ 
han taft en hal’ flask snaps! 
De æ’ æ’ forenings galt møj brugt 
mælem o’ døchde Jørn Buch fra 
Has’le, som ska’ ha den føst afdeling 
mæ’ oplæg tæ’ sang.  
Edde æ kaffe o laukach æ’ de’ vo’ 
gæste, som edde lojtrækning, fæ’ 
lov tæ’ o’ forslå en sang vi ska’ søng. 
Tæ’ æ’ forenings føst sanguden, ska 
vi indvi, o’ bl.a. søng a’ æ foening 
ejn sangbogch, som Alfred ha’ la’t 
lau og som selfølle ka’ bruches i an-
ne sammelhæng, vinne vi ska’ søng i 
æ forening. 
 

Pris: 60 kr. inkl. kaffe å kach. 
 
Tæmelding tæ Karin Kaasgaard å tlf. 
73621027 elle karin@synnejysk.dk  
senest freda den 5. novembe 
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Æ Skaus dau å synnejysk den 12. juni i Kværs 

Den 12. juni afviklet vi for føst gang 
æ skaus dau å synnejysk. Det fore-
gik i Kværs plantage. Det haej des-
værre regnet en del inden æ rund-
visning. Heldichvis stoppet det da æ 
rundvisning startet! 
Vi haj fot Jes Jessen, (Varnæs, He-
deselskabet), Torben Ravn 
(Plantningsselskabet) å Jørn Steen-
berg (tidligere forstfuldmægtig i 
Affenrå Statsskovdistrik) tæ å fortæl 

om æ skau. Ca. 35 mand va mødt 
op tæ æ arrangement. Taun i be-
trachning af at det å va Kliple Mær-
ken, va det fint fremmøe. 
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Kasserer/Bogholder søches 

Ette 5 år i æ bestyrelse for Æ Synne-
jysk forening har æ besluttet mæ for 
å gi æ tøjle videre tæ andre interesse. 
Æ har væt moj glaj for de fem år som 
sekretær å kassere å kan varmt anbe-
fal at man overveje om dette sku væ 
nau for dæ. 
 
Do skal lau følgende opgaue som se-
kretær/kassere i Æ Synnejysk For-
ening: 
• Taj imod indmeldelser pr. tele-

fon å email Send giro å vel-
komstbrev ue tæ folk Send øn-
sket vare ue tæ folk med op-
krævning 

• Send Æ Blaj ue tæ folk i ueland 
• Send Æ Blaj tæ KLO å etteføl-

gende send ue tæ folk som ska 
ha lydbånd Vedligehold æ mæ-

lemsdatabase Styre bogholderiet 
å aflæg regnskab 

• Taj referat tæ møe å send ue 
• Sørge for æ kass væ arrange-

mente 
• Væ mæ tæ å planlæg arrang-

mente 
Tæ ålt dæ vil dæ væ en goj ide at du 
har computer dæhjem mæ internetfor-
bindelse å en masse gå på mod. 
Hvis do æ interesseret kan do skriv en 
mail å erik@synnejysk.dk elle ring tlf. 
74 72 00 07 

To ny bestyrelsesmælemme 

Vi har desværre haj to uemeldelse 
af voss bestyrels. Det dreje sæ om 
voss næstformand Walter Peter-
sen, som å grund af sychdom, ha 
væt nøj tæ å træk sæ. Endvidere 
ha Harald Gefke væt ue for et al-
vorle trafikueheld.  
Heldichvis ha vi vål to supleante, 
som æ trådt ind i æ bestyrels. 
Vi glaje voss tæ et godt samarbe. Nis Chr. Hansen, 

Lundtaut  
Hans Chr. Hansen, 
Årø  
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Gudstjenest å Synnejysk den 28. novembe 

Synda den 28. novembe æ klok 
14.00 afvikle vi for 4. gang 
gudstjenest å synnejysk. Æ 
gudstjenest komme tæ å foregå i 
Sct. Marie Kirk i Synneborg (væ 
den gammel bro). Vi æ bløwn laut 
at det kan sit omkring 500 mand i 
æ kirk, så vi kan it garantere olle 
en sitplads. Det æ som sævanle en 
offentlig gudstjenest, som olle kan 
kom tæ. Dehfor æ det helle it tæ-
melding tæ æ gudstjenest. 
Desværre besluttet pastor Christa 
Hansen å stop siest åe ætte å ha 
afviklet gudstjenest 3 åe i træk. Vi 
har i æ mellemti væt så heldich å 
ha funden sognepræst Paul Møller 
fra Bov, som ettefølge. It nok mæ 
han kan synnejysk, så har han å æ 
mod tæ å prædik å æ sproch. Ette 
æ gudtjenest æ det kaffe Ulkebøl 
Forsamlingshus (Kaplinvej 1). Pris 
60 kr. for laukach å kaffe. Tæmel-
ding tæ Karin K. tlf. 73 62 10 27 
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Æ forening ve u’gi’ en 
historieboch. Det ska væe 
en boch om den synnejysk 
historie, o den ska ve’ 
skrewn o synnejysk. Men 
hva’ ska de’ sto i en? 
Den ska’  skriwes af René 
Rasmussen o mæ. René æ 
ansat o æ arkif o Dansk 
Centralbibliotek i 
Flensborr’, så han arbe 
mæ synnejysk historie væ 
dau. 
Æ startet mæ o spøe, hva’ de’ skal 
sto i sån en boch? Ja, synnesjysk 
historie, se’følle, men hva’ æ det 
ve’ den synnesjysk historie som 
ska’ mæ? Vi ka’ jo it ha ållt mæ, så 
vi ska defo vælg’, hva de’ æ rele-
vant. Det gælle olt hva’ dæ’ blive’ 
skrøwn, at det æ et valg. Vi ve’ 
gern ha’, at folk ka forstå, hvoffo’ 
Synnejyllan’ æ dau se’e u’e som det 
gør. 
René o mæ ha’ naue forestillinger 
om, hva’ vi tøs de’ ska mæ, og det 
blive’ te ca. 75 smo fortællinge’. Vi 
vil føhst fortæl om, hvorfo 
Synnejyllan’ blev te et særle land - 
hvorfo Synnejyllan’ blev te naue ant 

en Fyn eller Sjælland eller Nordjyl-
land. Men vi vil å fortæl om, hvorfo’ 
de u’vekle sæ føhst en dansk, men 
si’n o en tysk kultue, hvorfo’ Synne-
jylland blive’ et græns’lan’ imel 
dansk o tysk. 
Te sist ve vi sel’følle så o fortæl om, 
hvorfo’ Synnejylland blev del’ og 
hvaffo’ konsekvenser det ha hai for 
æ forhol’ imel dansk og tysk. 
Men ha’ do naue spørgsmål, som do 
gern ve vei’ nau om i den synnejysk 
historie, so ve vi gern ha et praj fra 
dæ, og så ka det væ’e, at det køm-
me mæ i æ boch. 
Stil spørgsmål å  

historie@synnejysk.dk 

Jønnes jørn 
Af Jørn Buch, Harsle  

Generalforsamling å Harmonien den 20 . jan. 2005 
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Årets sommerfest blev afholdt lør-
dag den 12. juni 2004 på Lyngby 
Stadion, hvor der var reserveret 
både keglebaner og et lokale til 
efterfølgende spisning og hygge 
Det blev en gemyt`le dag.    
Vi startede kl. 10.00, hvor vi mød-
tes på keglebanerne og lagde ud 
med træning i ca. 30 min. før tur-
neringen startede. Vi delte os så i 
hold af 4 personer. Herefter starte-
de turneringen for alvor. Mange af 
de 20 deltagere havde ikke prøvet 
det før, men det lykkedes alligevel 
for os at vælte et pænt antal keg-
ler.  
Vinderen af turneringen blev Falle 
fra Ha`sle med en score på 
232. Nr. 2 blev Bent, også fra 
Has`le, han scorede 211. Ib fra 
Tynne blev nr. 3 med 201. Thor 
scorede dog flest point men da han 
er prof deltog han ikke i konkurren-
cen.  
Efter kegling var der spisning. Vi fik 
serveret en lækker buffet tilberedt 
af den kinesiske kok på stedet. Ef-
ter spisningen var der kaffe, og det 
blev til et par meget hyggelige ti-
mer for alle deltagerne, med me-
gen snak både før, under og efter 
spisningen.  
Dagen sluttede ca. kl. 17.00, og vi 
takker Thor for et godt arrange-
ment.    

Sommerfest i Lyngby 
Af Wiggo Thomsen, Synnejysk Ambassade 
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Æ blå so 
Genfortål af Carsten Hansen, Løgumgåe 

De vo i Hønning i 1875, da boie de 
en moe me sin søn Hans.Di vo møje 
aam, fo de Hanses fa vo fol 
len i æ krig mellem Tyskland o 
Frankrig Men di haj da en blå so, da  
di kom i stoe mangl o pæng, be- 
sluttet di te æ blå so sku sæles. Do 
bliver nør te o gå me æ so te Kloste 
mærgen fo o sæl den. Ja men va ska 
den kost spue Hans, de ska æ mær-
gen si de,  soij æ moe. 
Så kom æ daw da de vo mærgen.Æ 
moe talt tille å Hans, fo det vo  long 
vej te  Kloste o æ davee 
sku 
han osse ha. 
Klok fie vo 
Hans 
klar te å tej 
aste.De gik got, o 
sna vo di i Lym, vo di 
møt  en mand, som 
soij  vo ska i hen in 
den fart, æ ska te 
mærgen me æ blå so, soi Hans, Va 
ska den kost spue æ mand, det ve æ 
it, de ska æ mærgen si mæ svart 
Hans, Æ er æ mærgen soi æ mand,  
Den ka vel kost  fem mark, o så æ 
de enda en stoe pris, ja men det va 
da godt soi Hans so ty æ it  go hel te 
Kloste. Hans fik di 5 mark, ven om å 
gik fløtende hjema. Det vo bare it got 
da Hans kom hjem å fotål om æ so-
handel, o vodan de vo gon te, jamen 

det vo da olt fo lit jamret æ moe. 
Hun græ i manne daw. Ja æ ve it 
va vi ska gøe. Do ka kanske få en 
plads å en gå he i æ nerhe, do æ 
jo temle stoe. 
  
Edde hen som æ ti gik fek di å vee 
va den mand he, som hai køjt æ 
blå so,  o vo han boii. Han he Pede 
Nikolaisen å boii i Tautlund, det er 
it så leunt fra Hønning.  
 Igen et styk ti  edde, gik de rychte 

om at Pede Nicolaisen 
vo møje syg å te de 
haj ven manne dokter 

å ande mirakelma-
gere haje prøvt 
dæ kunster, 
men det så ue 

te at de vo it naue te 
de jåbt. 
 Da fik Hans en ide. 

Han vild besøch Peter 
Nicolaisen som dokte. 

Hans køjt en vie kittel en kuffert o 
en hundpisk. Da ålt vo kla gik de 
astej te Tautlund.  
  
Peter Nicolaisen boet o en stoe gå 
lich ve si a æ kirk. Hans gik rask 
hen te æ køndør. o da han banket 
å kom æ kun ue, godaw soji Hans 
o spue,  æ de he Peter Nicolaisen 
boer. Ja de er de da, han ha fon  
forfærdelig ont i æ ryg, og de ha 

...stiftet tæ æ  bevarls af æ synnejysk sproch å kultue 
7 

ven manne doktoer å se å ham, men 
inne ka jorp. Bare rolig soji Hans, de 
er de fo æ er kommen, men vinne æ 
ska kure ham vil det kom te å gøe 
møje undt. Ja de er de så it naue å 
gøe ve soij æ ku bar Pede må bliv 
rask. Nå vis me så vo æ patjent er æ 
kuen vist ham vo æ sævkamme dør 
vå. . Hans gik ind te æ patijent å 
soij. Godaw æ er doktor Hans fra 
Hønnig a, æ ha høe te do er møje 
syg, ja helt foferdelig so en ve æ ha 
i æ ryg, ja det ska æ sna kure soij 
Hans. Føst låst han æ dør, så soij 
han te Pede,  at han sku 
lig se om å æ liv, så ob-
net han sin kuf 
fert o tau æ riipisk ue, o 
så begyndt han å slå 
Pede i æ ba rev å sie,  ka 
do haus da do naet me æ 
blå so 
fra, ka do haus da do naet 
mæ æ blå so fra, o blev ve 
mæ o slå, ja ja men vil do it 
nok hold op, så må do få 100 
mark, det et godt soij Hans, 
put æ peng i æ lom å soij fawel. De 
blev glæ i de lille jem da Hans kom 
jem.  
  
Et pa måneder edde Hanses optræ-
den som doktor, kom det naue fou-
rullet naue te syn å æ vej fra 
Arlt. De vo Pede Nicolaisen som vist 
se i de fjærn. No er goi råd dye tænt 
Hans. Do er nø te å be- 

graw mæ ue å æ askmøng soij 
Hans. De haj it møje ti, så Hans blev 
it begrej ret dyb.  
 Sna kom Pede Nicolaisen. Er de he 
de boe en dreng ve navn Hans? spue 

Pede N. J Ja gøe græ æ moe 
men han er dø for et pa daw 
sin.  Vo er han begravt spue 

Pede ? ue å æ askmøng græ æ 
moe, vi haj it 

peng te en ordenlig begravelse. 
Vis me de stej soij Pede, få så vil 

æ gå ue å ven baus vo han 
ligger,  

som soij så gøe Pede gik ue å 
æ mørg å begynt å ski. Men han 

ken it Hans, få Hans haj tavn en 
long spis jernstong mæ, og 

no da Pede haj sot se te ret, stok 
hans æ jernstong op i æ rew å Pede 
å øjt ka do haus da do naet mæ æ 
blå so fra ?ka do haus da do naet 
mæ æ blå so fra ? skreg Hans igen å 
igen å fortsat mæ å stek mæ æ 
jernstong.  hold op hold op skreg 
Pede så må do få 1000 mark så vo 
Hans å sin moe tefrejs.  


