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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 2005: 
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. 

www.synnejysk.dk 

"Æ Blaj" blyve inløjst å lybånd af  

Næste uegau af Æ Blaj komme i august 2005   

 
Bogchholder 
Karin Kaasgaard tlf. 73621027 (kun i dag-
time) 
Bestyrels: 
Alfred Pedersen (74 66 16 75) 
Gerda Loff (74 61 34 81) 
Nis Christian Hansen (tlf. 74 68 74 59) 
Jens Grostbøl (tlf. 74 82 16 69) 

Formand 
Erik Haase 
Farverhus 4, 6200 Affenå 
telefon: 74 62 04 44 

E-mail: erik@synnejysk.dk 
Næstformand 
Arne Ohlsen (tlf. 73 53 33 33) 
ao@waow.dk 

Returpost til: 
Æ Synnejysk Forening 
Att.: Karin Kaasgaard 
Bjerggade 4 C  
6200 Aabenraa 
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Æ formands jørn 
Af Erik Haase, formand 

Vi har som sævanle væt i gang mæ å 
gentegn voss mælemme. Desværre 
æ vi kommen tæ å send rykke ue 
uen girokort. Det ha betøjn at en del 
it ha fot sæ gentegnet. Vi ha dehfor 
sendt girokort ue tæ olle dem som it 
ha gentegnet sæ. Vi beklage det eks-
tra bævl, som det måt ha gihn voss 
mælemme. 
 
Ue eve voss manne arrangemente, æ 
vi å møj fokuseret å å få voss næste 
historiebogch af Jørn Buch gøe fær. 
Oprindle skuld både Jørn Buch å Re-
ne Rasmussen skriv æ bogch. Des-
værre har Rene Rasmussen ætteføl-
gende meddelt at han it har mulig-
ched for å væe mæforfatte. Dehfor 
blywe Jørn Buch æ bogchs jennest 
forfatte. 
 
For øjeblikket æ vi i gang mæ å ue-
vælg en tegne, som ska stå for olle 
illustratione tæ æ bogch. Selvom æ 
bogch it kan køfes føe den 11. no-
vembe 2005, væ vi tæbye voss mæ-
lemme å kund forhåndsbestil æ 
bogch. It mindst ha vi plane om å lau 
forskellich type bogchpakke, vå man 
fæ både ”Min føøst tusind oe å syn-
nejysk”, Synnejyllands historie å et 
mælemsskab af æ forening. Naturle-
vis væ vi å lau naun fordelachte tæ-
bøj tæ dem som ollerede æ mælem-
me. Olt det væ man kun løjs om å æ 

jemmesie, så snart vi ha de forskellich 
bogchpakke prisfastsotten. 
Da vi ha en del pæng å spil mæ æ uegi-
vels af æ bogch, ha vi besluttet at man 
kun kan forhåndsreservæe æ bogch 
hvis man betal inden man fæe æ pak. 
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 Arrangementer å Sjælland 

Lørdag den 11. juni:  
Årets sommerfest  
Festen afholdes igen i år 
på:                                                 
Lyngby Stadion 
Lundtoftevej 51 
2800  Kgs. Lyngby 
(Indgang ved svømmehallen) 
Festen starter kl. 10:00. Efter et par 
timers kegling - omkring 1300 - er 
der lækker spisning - der bydes på 
sydlandsk buffet. 
Deltagerprisen er kr. 150,- og heri 
er inkluderet deltagelse i keglekon-
kurrencen og den efterfølgende 

20. novembe kl. 14.00 
Gudstjenest å synnejysk 
væ Paul Møller fra Bov 
i Kloster Kirk 
Bachtte taje vi å æ Central Ho-
tel å fæ Kaffe, gløgg. æfelskive.  
Pris 65 kr. 
 
 
 
 
Generalforsamling å Acheskau 
Kro den 8. februar 2006 æ 
klok 18.30 

spisning. Drikkevarer betales sær-
skilt. 
Beløbet betales ved arrangemen-
tet. 
Drikkevarer afregnes separat - øl 
og vand koster kr. 10,- pr. stk. Vin 
fås for kr. 60,- for en flaske. 
Sidste frist for tilmelding er ons-
dag, den 8. juni 2005. På 
www.synnejyskAmbassade.dk 
 
Torsdag den 1. september: 
Poul Schlüter fortæller om sin 
tid i politik. 
Dørene er åbne fra kl. 17. 



...stiftet tæ æ  bevarls af æ synnejysk sproch å kultue 
10 

Arrangemente i 2005/2006 

4. septembe kl. 12 
 
Virksomhedsbesøch å 
Rens Ørred Dambrug. 
 
Bachette æ rundvis-
ning serveres Ørred 
filé å kartøffelsalat.  
Pris inkl. spisen å 
kaffe 65 kr. 

 

 
 
 

 
 

8. novembe 
Nr. Hostrup Forsamlingshus 
Synnejysk Sangauten mæ Alfred 
Pedersen å Hans Georg Møller 
(Gorm) 
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Sønderjyllands Amt  

Sponsorer tæ voss næste bogch om  
Synnejyllands historie 
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Godt 100 va tæ HC. Andersen auden 
å den Gammel Kro i Gråsten, vonsda 

d. 27 april. 
Med fællessang ”Jylland mellem 
tvenne have” indledtes æ auden og 
så blev æ oe´ overladt tæ Thora 
Nissen som fotål om H.C. Andersen 

Thora Nissen å Alfred Pedersen 
ue´fra sin nylig uekomne bogh 
 
”Da HC. Andersen besøght Au-
gustenborre å Gråsten slot. Thora 
indledte mæ å fotæl om Herugfami-

lien a Augustenborre, forståelsen for 
den politske sitiation de var i. Dæer-
re kom hun ind å da HCA besøght 

Synnejylland. Om hans glej øve den 
gæstfrihed hertugfammilien vist 
ham. 

Frode Kristoffersen  
 

HC. Andersen i Synnejylland 
Af Nis Chr. Hansen— Feldstaj—”Skovlyk” 
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kunne opleve et interessant fore-
drag om Sønderjyske Borge og her-
remænd i Middelalderen af muse-
umsinspektør Lennart M.Madsen.  
Der vil være adgang til den histori-
ske Tørning Mølle fra kl. 18 til kl. 19 
og Lennart Madsen vil væ-re med 
på møllen så direkte spørgsmål kan 
besvares.  
Vil man have en ekstra oplevelse 
kan man komme noget før til Tør-
ning Mølle og gå en lille kilometer 
mod øst for også at se det gamle 
vandkraftværk (i dag museum) i 
Christiansdal.  
Lennart Madsen skriver: 
Tørning Voldsted er et af de mest 
imponerende af de mange borgan-
læg i Sønderjylland. Det stammer 
fra årtierne omkring 1300 og har på 
mange måder spillet en stor rolle 
for hele det nordlige Sønderjylland. 
De første forsvarsanlæg i landsde-
len stammer fra kampene mellem 

jyder og anglere i den ældre jern-
alder, men det er først i middelal-
deren, at borgene kommer til at 
præge det sønderjyske landskab. 
Både kongen, hertugen og de 
mange herremænd opførte borge 
igennem perioden, men de blev 
bygget forskelligt, alt efter om de 
var beregnet til at forsvare herre-
manden eller vise overfor omver-
denen, at her boede en magtfuld 
person. Særligt 1300-tallets første 
halvdel var borgens storhedstid i 
Sønderjylland, hvor både indfødte 
og indvandrende holstenske herre-
mænd byggede forsvarsanlæg i 
stort tal. 
Foredraget vil beskrive borgens og 
ikke mindst herremandsstandens 
udvikling i Sønderjylland, komme 
med en forklaring på de mange 
middelalderlige borge i landsdelen 
og ikke mindst på, hvorfor der 
stort set ikke er borge og herre-
gårde tilbage i dag. 
 
Prisen for en gang Snysk efterfulgt 
af kaffe med småkager koster  
90,- kr. men 80,- kr. for medlem-
mer af c 
KlubeXtra og Æ Synnejysk For-
ening  
 
Tilmelding senest den 25. maj 
åå 7362 1027 eller på tæmelding 
Der vil desværre være en vis be-
grænsning i deltagerantal – så 
først til mølle. 
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Synnejyllands borge å herremænd den 26. maj 

 
Torsdag d.26. maj,  
kl. 18.00 Tørning Mølle 
kl. 19.30 Slukefter Kro, Vedsted  
 
Tema: Sønderjyske borge og herre-
mænd i middelalderen 
 
Dette er vort første arrangement relate-
ret til Æ Synnejysk Forening´s største 
satsning nogensinde, udgivelsen af en 
stor men lettilgængelig bog om vor søn-
derjyske historie.  
Det er lykkedes os at overtale Museums-

inspektør Lennart M. Madsen der 
med sit foredrag vil øse af sin store 
viden om vor sønderjyske fortid.  
Da emnet også drejer sig meget om 
Voldstedet og omgivelserne om-
kring Tørning Mølle har vi fået lov til 
at vise Møllen frem for de af vore 
medlemmer der på egen hånd vil 
bese møllen og den smukke natur 
den er placeret lige midt i, inden vi 
på Slukefter Kro i Vedsted kl. 19.30 
starter med at få serveret rigtig 
sønderjysk SNYSK for bagefter at 
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Hans beskrivels a de ture han kom mæ 
på  å Als og om æ omgivelse væ Grå-
sten senere. Thora beskrev  
hans begejstring få den køn natur og 
samtidig om den tilknytning HCA fik tæ 
Hertuginden og fornøjelsen over børne-
nes begejstring få ham. Om den ube-
hag han følt få den begyndende politi-
ske spænding i Synnejylland. Han brø 
sæ slæt it om nå det blev bøjn om 
hans mening´å det felt. 
Thora løst flee´a de dighte han haj 
skrevn ve foskelle lejlighee´mens han  

Hans Bille fra Gråsten Turistforening 
 
va å besøgh, å dem va det vist it man-
ne det keen i fovej. 
Det va musestille mens Thora snakket, 
å hun nåj møje, manne kun nok tænk 
se å vee´mee´, men så må de køf æ 
bogh. Synnejylland æ spændende. 
 
Unne æ kaffepause fotål æ Turistfor-
eningsformand om Gråsten Slot og 

slotshaven. Mulighed for rundvis-
ning a Gerhard Schmidt og Hans 
Bille å dem det it kun fostå Synne-
jysk å Dansk, det kun de å klar. At 
man  å kun oplev æ skov omkring 
Gråsten mæ hestekøretøj, cykel 
elle gåben. 
 
Erre æ kaffe, så va det Ruth å 
Alfreds tur. Mæ musikalsk ledsa-
gels sang vi sang a HCA å 
Senere sang vi fra ”Det Synne-
jyske Sanghæfte”. Ind imellem 
fotål  Alfred historie fra sin studie-
tid å Klovtovt Akedemi-
gymnasium. 
Det va dejle at så manne  vil møe 
frem tæ det føst arrangement 
erre generalforsmling. 
Tak tæ Thora Nis-
sen,Turistforeningen Hans Bille å 
tæ Thora å Alfred. 

Alfred Pedersen unneholdt  
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Da vi gik fejl i Bulgarien 
Vagn a Fjelstrup 

 
Margit, æ bage å mæ wa i Bulgari-
en i 1980 - å da det wa det lokael 
luftfart-selskab dæe hindt woss i 
Billund, waet hen o æ awten ind vi 
nøej ue te vort hotel we æ 
Soerthaw, i en baejby som di koldt 
mæ det engelsk navn Sunny 
Beach. 
Da vi haej faen worres kammee å 
det wa bælmørkte wild Margit i 
seng - men æ bage å mæ tøt da 
lieg at vi skuld nee å dyp æ tæe i 
det hæ Soerthaw som vi kund høe 
loej å skwulpet i æ nærhee. 
Vi gik nee a æ gae å fand newe 
lunken hawwand å så en lille snask 
dæe et wa lukket æno. A fik en 
stoe beskidt konjak te et pa krone 
å æ bage en kop kaffe te billig 
pæeng, å så dasket vi hjem te 
wort hotel, no wa vi jo snae 
kæend i Sunny Beach tøt vi.  
Vi tew æ elevato op, a boej o 
6.etasje æ bage hiel op o nomme 
8.  Mit kam-menomme 10 wa det 
siest i æ raej, så det wa næem å 
find, men da a wild te å stik min 
nøjel i opdawet a, at døe et wa 
låst. Margit pleje æssen å smæk æ 
døe næe vi såen æ ue å rejs, men 
det mått hun jo ha glemt. Så a for-

sat ind i æ sewkamme å blew 
temle ewerasket - det lå en ung 
dame i Eva kostyme lieg met i 
min seng!! Hun så let fåbawset o 
mæ, men hun skreg et op - a 

ke`g o min nøjel som a haej i 
min haend å soej west "A æ nok 
gaen fejel"  - Ja, a soejet o syn-
nejysk, men a troe et hun haej 
fåstanden et sjæll om a haej 
snakket fient, få hun så ret uern-
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landsk ue, å wa hun soej fåstaej 
a slet et. 
A bakket såen let sinde ue - ja, a 
skuld jo da wæe hiel sikke o at 
det et wa min kuen! Ue o æ gang 
kikket  a ætte ægjen - jo, æ 
nomme o æ nøjel å o æ kamme-
døe passet sammel, men da a 
stak min nøjel i æ nøjelholl waet 
et hiel som det skuld wæe. Bæst 
som a staej å spekulee o om a 
skuld gå ind ægjen å spørr om a 
wa "gaen forkert" kam æ bage 
rændend nee a æ trappe mens 
han roft:"Det æ fame newe galt, 
dæe æ en mand op i mit kam-
me!" 
Så gik nee a æ trappe å wiest æ 
mand i æ reception min nøjel han 
griend å soej o uernlandsk, at det 
slet et wa det regte hotel, vi wa 
o. 

Det wiest sej at dæe 
loej tre hotelle i raej 
som wa hiel liegdan 
bårde uwendig å ind-
wendig, å det kan en 
jo sawt tej fejel a 
næe det æ mørkt, å 
en hae drukken en 
stoe beskidt konjak - 
(heldigwies wa æ 
bage hiel ædru!) 


