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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 2006: 
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 marts 2006 

Bogchholder 
Karin Kaasgaard tlf. 73621010 (kun i dag-
time) 
Bestyrels: 
Alfred Pedersen (74 66 16 75) 
Gerda Loff (74 61 34 81) 
Kjeld Friis Hansen (tlf. 74 52 59 54) 
Nis Christian Hansen (tlf. 74 68 74 59)
Jens Grostbøl (tlf. 74 82 16 69) 

Formand 
Erik Haase 
Farverhus 4, 6200 Affenrå 
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 

...stiftet tæ æ  bevarls af æ synnejysk sproch å kultue 1 

Æ Blaj 
 

...tæ bevarels af æ sproch å kultue 
januar 2006 

nr. 22 

200 mand tæ  
bogchpræmiere å Folkehjem 
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Æ formands jørn 
Af Erik Haase, formand-Affenrå 

2005 bløw et åe wo i æ forening eve-
gik olle forventninge.  
Synnejysk Historie ha sål 3000 
Vi fik uegihn voss ny børnebogch 
”Synnejysk Historie” af Jørn Buch. 
Det kom 200 mand tæ æ bogchpræ-
miere. Det va en stoe dau for både 
Jørn Buch å æ tegne Peter Heyden-
reich.  It mindst va det dejle at de 
føøst tusind bøche va sål å forhånd 
ind æ boch va kommen i æ handel. Å 
knap 1½ månt sål vi 3000 bøche. Å 
den måe æ vi kun 1200 bøche fra å 
nå voss nulpunktsomsætning. Vi for-
vinte at de blywe sål i løbet af 2006.  
 
JydskeVestkysten laut en fin anmelds 
af æ bogch vå den fik 5 stjerne ue af 
6 stjerne. Det æ it hver dau det 
skæe! 
 
 
 

 

Arrangemente 
I det siest kvartal af 2005 holt vi 3 
stoe arrangemente. Føst haj Alfred 
Pedersen sangauten å Synnejysk mæ 
Hans Georg Møller i Nr. Hostrup. Det 
kom 250 mand. Dehette haj vi 
bogchpræmiere å Folkehjem mæ 200 
mand. Tæ sidste haj vi gudstjenest i 
Kloste Kirk mæ Paul Møller, vå det 
kom 350-400 mand. Olt sammen 
naun stoe arrangemente, vå det æ 
opbakning fra æ mælemme. 
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der som sædvanlig var diskussion om, 
hvordan grønlangkålen skal laves. Der 
var dog almindelig enighed om, at det-
te års kål var bedre end i fjor og at den 
næste år sikkert vil tilfredsstille endnu 
flere. 
Alt i alt et veldækket frokostbord, som 
fik de fleste til at fylde tallerkenen flere 
gange. Tak til restaurantchef Michael 
Selvig og hans  medarbejdere. 
  
De herligt oplagte musikanter, Sø-
mandsduoen Skipper Palle, sørgede for 
at skabe den helt rigtige stemning lige 
fra starten kl. 10 – og bankospillet hav-
de veloplagte Asger og drillende Gorm 
som opråbere. 
Det lykkedes til sidst at få alle til at 
forstå, at det ikke var de lodrette men 
de vandrette rækker, der skulle fyldes 

ud,  og at der kun måtte råbes ”pot”, 
når en eller flere rækker var fyldt. 
  
Sponsorerne havde gavmildt sørget for 
masser af flotte præmier, så både folk 
fra Tønder og andre egne af det gamle 
land kunne tage hjem belæsset med 
gaver. 
  
Der var masser af gode bøger fra Bog 
og Ide v/ Uwe Brodersen, en bog om 
sønderjysk mad fra Karl-Erik Ravn, en 

middag for to fra restaurant Bolden, 
afslapning i Frederiksberg Svømmehal, 
tøj og tasker fra Sydbank og Han Her-
red bank, HHB , ure, nøgleringe, radio-
er etc. fra reklamefirmaet Steka.– og så 
naturligvis Fuglsang øl. 
Jens Reggelsen sørgede for at de fleste 
af præmierne blev hentet og lagt pænt 
frem til skue. 
Alt i alt en yderst vellykket dag, hvor vi 
bød nye ansigter velkommen ,og hvor 
vi kunne ønske hinanden en god jul og 
et godt nytår 
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”A gleæ mæ te å se jæ og få en 
hygle daw”, skrev arrangøren af årets 
julefrokost, GeneralAmbassadesekre-
tær, Arne Fogt, et par dage før 26. 
november 2005. 
Og Arne blev ikke den eneste, der 
hyggede sig gevaldigt. Mange af de 
60 fremmødte til julefrokosten udtryk-
te stor tilfredshed med arrangementet 
i restaurant Bolden på Gladsaxe stadi-
on. 
De fik da også meget for pengene. 
Redaktør af ”Æ Rummelpot”, Sven-
Erik Ravn, causerede over 60 års le-
verancer af sønderjysk humor, 
som jo er en alvorlig sag – 
og som er noget sær-
egent på grund af det 
dansk-tyske forhold, der 
giver anledning til mange sjo-
ve bemærkninger og rammende teg-
ninger. Der var flere eksempler på det 
specielle dansk-deutche sprache – og 
der blev sunget bl.a. om sønderjyden, 
der har underlige vaner – en satirisk 
vise fra Fremmedherreddømmets tid. 
  
Historiefortælleren Sven-Erik Ravn er 
i sig selv et eksempel på den sønder-
jyske underfundighed med masser af 
glimt i øjnene. Tilhørerne jublede be-
gejstret under hele foredraget. 
Vi fik anekdoter om stort og småt, om 
bl.a. Camma Larsen-ledet og Frode 
Kristoffersen. Og om, at jagtloven og 

færdselsloven kun er vejledende i 
Sønderjylland. 
Sven-Erik Ravn medbragte også en 
helt nyskreven sang til Christian XI, 
som den nyfødte prins jo nok kom-
mer til at hedde. 
Visen, der er skrevet af Leif Maibom, 
hedder ”Vuggevise til Kedde” og kan 
læses i dette års udgave af ”Æ Rum-
melpot”, som redaktøren netop havde 
hentet dugfrisk fra trykkeren i Køben-
havn . Mange benyttede lejligheden 
til at anskaffe sig både humørhæftet 
og en nyskreven kogebog fra Rum-
melpottens Forlag med sønderjyske 

retter krydret med sønderjysk 
kultur – om krig, fred, tysk 
og dansk og om livet i Søn-
derjylland. 

Et par tilfældigt udvalgte ret-
ter: 
Airsju- hvidkålsret fra den østlige del 
af Sønderjylland, en forvanskning fra 
det engelske Irish Stew,    
Banket skinke a la Armin Bruhn, 
Bjestbudding, 
Kartoffelklatkager, 
Kujesobb (ålesuppe), 
Snysk, 
Tarregrød, 
Solæg (naturligvis) 
Kålrabigrød, 
og Sønderjysk grønlangkål, som na-
turligvis blev serveret til julefroko-
sten, hvor Fuglsang gav øl og hvor 

Årets julefrokost i Synnejysk Ambassade 
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Karin forblive som 
kasserer 
Ette vi i det siest åes ti 
forgæves ha prævt å 
find en afløse for Karin 
Kaasgaard, ha hun tæ-
bøjn å fortsæt. Æ be-
styrels æ glaj væ at 
Karin fortsætte.   
 
1900 mælemme 
Voss mælemstal endt å 1903. Det væ saj 
en stichning å lidt eve 200 mælemme. Det 
ha væt en fornøjels at vi nå for 6. åe i 
træk kan præsentere en fremgang i æ 
mælemstal. 
It mindst kan vi se at Affenrå æ begyndt å 
evehal olle de anne stoe bye i voss mæ-
lemsstatistik. Det ha enle oltins væt æ 
mening, at vi skuld væe en forening for 
hele Synnejylland. Dehfor hofe vi at Syn-
neborre, Ha’sle å Tynne at de å komme op 
å sam mælemstal som Affenrå.  
Det kan nemt tænkes at vi i 2006 komme 
op eve 2000 mælemme. 

Antal Kommune 
263 Aabenraa 
156 Haderslev 
142 Rødekro 
113 Sønderborg 
93 Vojens 
61 Gråsten 
61 Kruså 
59 Padborg 
58 Tønder 
57 Tinglev 
50 Nordborg 
49 Løgumkloster 
37 Agerskov 
33 Skærbæk 
30 Højer 
30 Bredebro 
25 Broager 
23 Toftlund 
23 Bolderslev 
23 Rødding 
21 Augustenborg 
18 Christiansfeld 
18 Gram 
17 Bylderup-Bov 
14 Kolding 
13 Syd Als 
13 Egernsund 
13 Ribe 
9 Roskilde 
9 Fredericia 
8 København S. 
7 Sommersted 
7 Frederiksberg 
7 Randers 

år 

Antal 
medlem-

mer 
Nye med-
lemmer 

Mistede 
medlem-

mer 
2000 466 466 - 
2001 850 368 40 
2002 1250 462 72 
2003 1450 436 129 
2004 1703 415 203 
2005 1903 456 215 
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Generalforsamling å Acheskau Kro den 8. feb. 
Af Alfred Petersen 

Generalforsamling å Acheskau Kro 
den 8. februar 2006 æ klok 
18.30 
Æ menu steh som oltins å solæch 
å ærtsupp. 
Pris: 120 kr. for mælemme å 
KlubXtra 
 
 
 
 
 
Pris: 140 kr. for it mælemme. 
 
Unneholdning væ OS3 fra Tynne. 
Tæmelding tæ Karin Kaasgaard å 
73621010 elle å ww.synnejysk.dk. 
Vi har plads tæ 300 mand! 
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Dausorden for generalforsamling den 8/2 2006 
 
1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Regnskabsaflæggelse 
4. Indkomne forslag 
5. Valg af bestyrelse 
 Alfred Petersen (genopstille), Arne Ohlsen (genopstille) å Kjeld Friis 
 (genopstille it) æ å valch. 
1. Valg af bestyrelsessuppleant 
2. Valg af revisor  
3. Valg af revisorsuppleant 
4. Eventuelt 

Vi ha li som siest åe sendt girokort 
tæ folk, som ha væt mælemme i 
2005. Det kund tænkes at de blot 
haej forglemt å betal æ kontingent.  
 
Hvis man har betal kontingent i 
novembe elle decembe 2005, ska 
man it betal kontingent for 2006.  
 
Hvis man betal husstandskontin-
gent, væ vi gern ha olle naun i æ 
husstand. Eventuelt skriv vå manne 
mælemme det æ i husstand. 

Kontingente for 2006 
  

100 kr. som privatperson. 
 
150 kr. pr. husstand (par m.m.) 
 
60 kr. hvis man æ unne 20 åe. 
 
500 kr. for firmaer.  
 
150 kr. pr. husstand i æ ueland. 
 
Man kan å betal 
mæ Dankort å 
voss jemmesie 

www.synnejysk.dk 


