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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 septembe 2006 

Bogchholder 
Karin Kaasgaard tlf. 73621010 (kun i dag-
time) 
Bestyrels: 
Alfred Pedersen (74 66 16 75) 
Gerda Loff (74 61 34 81) 
Heinz Saxburger (tlf. 74 65 05 74) 
Nis Christian Hansen (tlf. 74 68 74 59)
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ao@waow.dk 
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Bøche tæ Synnejyllands Prins Joakim 
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Æ formands jørn 
Af Erik Haase, formand, Affenrå 

Sien sidst ha vi besøcht Rinkenæs Gl. 
Kirk, som Heinz Saxburger vist voss 
rundt i. Det va en fornøjels å se den 
gammel kirk. It mindst va det flot å 
se olle lysekrone va mæ richte stea-
rinlys. Heinz væe utrole moj om æ 
kirk å dens historie.  
 
Vi kan it høe nau! 
I maj månt besøcht vi Krusmølle. 
Ottomar Loff fortål om æ historie 
bach de mølle, som liche væ Affenrå 
fjoe. It minde end 
100 mand va mødt  
op å den dejle 
sommeauten. Des-
værre haj vi pro-
bleme mæ at it 
olle kund høe va 
Ottomar fortål. Da 
det it æ føst gang 
at vi ha fot kritik 
for dårle ly, ha vi 
anskaffet et lydanlæch. 
 
 
Dødsfald 
Kort ti ætte voss generalforsamling 
måt vi desværre saj farvel tæ voss 
tidligere sekretær i Æ Synnejysk For-
ening. Kjeld Friis fra Ha’sle va et flit-
tich bestyrelsmælem, som oltins sør-
get for at de praktiske ting va å 
plads. Han va goj tæ å kom mæ go 
idee. Defor kom det som et stoe chok 

for voss olle, at han i en olde af 65 åe 
måt dø i en olt for tille. 
 
Ka do snak Synnejysk? 
Ætte at voss bogch ”Synnejysk Histo-
rie” ha såæ de føst 4000 eksempla-
rer, ha vi besluttet å løjs æ bogch ind 
å CD. Æ bogch ska løjses op å både 
rigsdansk å synnejysk. 
Den synnejysk del af æ bogch blywe 
låj ue å voss jemmesie, så man kan 
høe de forskellich kapitle. 
  
Vi ha i de sist par ugche søcht ætte 
naun, som væ løjs op å:  
• Alsisk 
• Affenråsk 
• Ha’sle 
• Tynne/Vestsynnejysk 
 
Æ forfatte Jørn Buch væ å fortæl om 
de forskellich kapitle.  
Vi afholde en dau, vå dem som ha 
meldt sæ, kan afgi en lypræv. 
Vi ha ollered eve 25 mand, som ha 
meldt sæ. Så vi kan it taj i moe flæe 
tæmeldinge. 
 
Synnejyllands Prins Joakim 
Tæ voss bogchpræmiere i novembe 
2005, haj Jørn Buch å Peter Heyden-
reich dedikeret 3 bøchte tæ de små 
prinse. Vi haj spue både Kronprins 
Frederik å Prins Joakim, om vi måt 
aflevere voss børnebogch ”Synnejysk 
Historie”. 
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Æ Synnejysk Forening 
Karin Kaassgaard 
Bjerggade 4 C  
6200 Aabenraa  
Tlf. 73 62 10 10  
fax 73 62 10 11  
E-mail:karin@synnejysk.dk 
 

Olle tæmeldinge å henvendelse tæ Karin 

3. decembe 2006 æ 
klok 14 Christiansfeld 
Gudstjenest å synnejysk 
væ Poul Møller i æ Brødre-
meningheds Kirk. Ifølge æ 
røchte kan det sit 800 
mand i æ kirk. Ska vi la 
det kom an å en præv? 

Gudstjenest å Synnejysk i Brødremeningheden! 
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Mæ Synnejye i æ Sønderjyllandshal den 2. nov. 
En sangauden af høj karat!!! 

Toesda den 2. novembe æ klok 19. 
 
Alfred, den gammel høgge fra Nr. 
Hostrup, har beskæftiget sig meget 
med sang og musik i sin fritid og ved 
derfor, at sangen er værdifuld for 
alle sønderjyder. 
Sangen skaber fællesskab og ikke 
mindst samvær. 
Siden 1970 har han arrangeret sang-
aftener  hvert år i Nr. Hostrup for-
samlingshus og aldrig under 140 
gæster til en sådan aften. 
En stor sangaften blev også Radio 
Syd`s udsendelse ”SÅ syng da Dan-
mark”, hvilken Alfred, sammen med 
Jørn Buch og to kendte Nr. Hostru-
per lavede i oktober 1991,. En sang-
aften som vi høstede megen ære af 
og med 230 sangglade gæster. 
Med alt dette i æ hoi`, lavede vi æ 
synnejysk forenings første sangau-
den i 2004, osse i æ hus, som vi 

populært kalder vort snart 100 årige 
forsamlingshus ( 252 gæster) og i 2005 
samme sted,. (266 gæster) og så so`i 
min kuen Sofie nej te`104, som gjen vil 
mæ`. 
Hva`gø`han no`, den gammel høgge !! 
Fløt æ sangauden te`en hal !! 
Det er hvad vi gør i 2006,. I samråd 
med Hans Georg Møller (Gorm) og sin 
kuen Kirsten Vaupel, besluttede vi, at 
lave sangaften med megen underhold-
ning,. Men ikke mindst  en aften, hvor 
alle 750 gæster kan være aktiv medvir-
kende med fællessang og samvær.. 
Der bliver rift om billetter til denne aften
(allerede nu er der bestilt 182 billetter). 
Pris 150 kr. 
Beløbet bedes indbetalt på vores konto i 
Sydbank 7910 1139677, hvorefter disse 
bliver tilsendt. 
Billetter kan også købes på æ forenings  
jemmesie butik.synnejysk.dk.                       
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Desværre fik vi it lau tæ å aflevere æ 
bogch tæ Kronprins Frederik. Vi ha 
defor sendt den tæ Amalienborg.  
Vi bløw galt beæret eve at Prins Joa-
kim gern vil ha besøch af voss.  
Den 24. marts va Jørn Buch å mæ å 
fint besøch å Schackenborg i Møgel-
tynne. Det va et forholdvis kort be-
søch å små 20 minutter.  
Æ holt en lille tale for æ prins. Æ 
nævnt blandt andet at vi i Synnejyl-
land betrachte Prinsen som Synnejyl-
lands Prins, lichsom at Dronning Ing-
rid bløw kolt for Synnejyllands Dron-
ning.  
Prins Joakim fortål at han ollered haj 
løjst ”Min føøst tusind oe å synne-

jysk”. Han glajt sæ tæ å løjs ”Synnejysk 
Historie” op for Prins Felix å Prins Nico-
lai. 
 

Foto: Palle Lauritsen, Tønder Ugeavis 
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Sinn a Blaj sist bløv sendt ue, hae 
vi haj to møe i æ Synnejysk Am-
bassade. 
Det føest var den 6. april ,vo vi haj 
æ Knud-Erik Therkelsen fra æ 
Grænseforeningen ue å snak um 
va de gik å lauet. 
De fick vi et galt fin foredrach um 
og det va utrole spænnen å høe. 
De ha laut kort te et spil som vi 
blew høe i, å vi va galt goj. Å en 
CD med Valdemars Orkester sku vi 
da å høe og fick mulehee få å køf. 
 
Næst gang vi va astaj va den 4. 
maj te en rundtur te fojs i Kjøffen-
havns gae. Anne-Marie Natusch føe 

an å en tue hun kålt i H.C.Andersens 
fodspor. 
Vi startet å æ rajhusplas å gick så å 
krys å tvæs a Strøjet nee te Kongens 
Nytor, vo vi ænle ku få slukket æ tøest 
i Nyhavn. 
 
Så æ æ møe i æ fååe fæer. Men vi ska 
lich ha overstoj vo kegleettemaje den 
10. juni. Å naun a vos ska sanle te 
Aabenraa te æ ringriefrokost den 3. 
juli. 
Vi starter op ægæn te september. 
Ve do løjs og høe me um vem vi æ, så 
kik in å vo jemsie. 
www.Synnejyskambassade.dk 

Ambassade 
Arne Fogt fra Hasle, generalsekretæe  
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Å krydstocht mæ Torben Ølholm å Flensborg Fjoe 
Af Nis Chr. Hansen å Heinz Saxburger, Rinkenæs 

Toesdag d. 7 sept. 2006 
æ klok 18.00 

Krydstogt på Flensborg Fjord, 3 
timer med skibet MS ”Feodora”. 
 
Afgang Graasten. 
Torsdag d. 7 sept. 2006 kl 18.00. 
Tilb. Graasten kl. 21.00 
 
Der serveres en dansk anretning 
om bord som står klar ved afgang. 
Pris i alt 150 kr. 
Drikkevarer afregnes med persona-
let ( favorable priser). 
 
På turen vil jour-
nalist Torben 
Ølholm ( Radio 
Syd ), fortælle 
om det pulse-
rende liv langs 
Flensborg Fjord. 
Flensborg som 
drivkraft, til lands og til vands de 
sidste 150 år. 
Om skibstrafik i fast rutefart. Faste 
sejlplaner, med anløb og afgang 
mange steder langs fjorden. 
Om handels og erhvervsaktivitet. 
Kejserlig post og telegrafstation 
ved Sønderhav og meget, meget 
andet. 

Torben Ølholm er selv boende i 
Holbøl Sogn, hvorunder Rønsho-
ved, Sønderhav og Okseøerne hø-
rer under. 
Det kan kun blive godt. 
 
Tæmelding tæ Karin. Se sie 10. 
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Vi ska tæ ringeridden å se å picheben! 
Af Erik Haase, Affenrå 

3. juli 2006 æ klok  11.45 Ring-
ridderpladsen i Arena  
  
Æ Synnejysk Forening ha reserveret 
150 billette tæ æ ringriefrokost i Af-
fenrå. Vi komme tæ å sit væ to boe 
som specielt er reserveret tæ voss.  
(Vi vild å gern haj væ mæ tæ æ fro-
kost i Synneborre, men det va umule 
å få bilette.) 
Underholdning ved OS3 og Kaj Rie-
del. 
Æ Menu for æ ringrierfrokost æ: 
 
• Marineret sild på isblok med 

kartofler og smør. 
• Gyldenspjæts livret (sprængt 

oksebryst med gammeldaws  
hvidkål,kartofler og rødbeder 

• Brieost med frugt  
 

Pris 250 kr. 
 
 
Æ billette kan køfes å voss webbutik å 
butik.synnejysk.dk elle væ å eveføe æ 
pæng tæ Sydbank 7910-1139677. 
Haus å skriv hvem æ billette ska sen-
des tæ.  
Senest bestilling den 28. juni! 
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Et foredag af en snart 92 årig 
oplever man sjælden Det erfa-
rede lidt over hundrede med-
lemmer fra Æ Synnejysk For-
ening på Krusmølle den 17. 
maj. .  
 
Foredraget startede med en 
udendørs vandring af Ottomar 
Loff der fortalte om ''Mølle å 
teglværke væ Affenrå fjoe. Før 
anden afdeling indenfor, bød 
indehaverne af Restaurant  
De fire årstdider, Ninna og 
Henrik Loff på en skøn sild og 
pølseplatte til hver enkelt per-
son-med lun brød der minde-
de om det sydlandske.Uhm. 
det var lækkert. En frisk vel-
komst af Ninna Loff satte hyg-
gerammerne på plads fra be-
gyndelsen.  
 
Som suppleant til Æ Synne-
jysk Forening får det mig til at 
frembringe ønsket om, at 
denne  yngre frishhed ville være rart at 
få med som medlemmer i foreningen. 
Vi ældre nyder de unges kræfter og 
som arvtagere til ikke mindst Æ sprogs 
bevarelse. Nyt og gammel forenes fint. 
Det mindede denne kultur aften om. 
 

Besøch å Krusmølle den 17. maj 
Af Eva Lauritzen, Løjt 
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Dæn historie a vil fortæl, æ om-
rindle æt lille dicht i æn gammel 
almanak, å foregåe nee å Als, 
men a ha' brygged viæ - loed 
naue te og laued om te æ 
språch heæ å æ Vojens ejn.. 
Dæn foregoe få manne år sin', 
å a forestille mej, at dæ godt 
ku' væ' hee å æ ejn. Så hee få I 
æ historie om: 

Æ bræt. 
Jens Pede va ungkal, - it forde han it 
ku' li' piche, - å som ung, haj di da 
osse tøt got om ham, fo han haj ven 
æn richte køen knejt - men han va 
jo it så rask te å beslut sig. Å det 
gi'er æ piche it vint å. 
Så nu boed han sjæl i æt lille hus æt 
styk fra æ by. Å det var kuns æt lille 
hus - æn fåstau, æt bette køchen og 
æn stu'e - ingen sovekamme - men i 
æ stu'e haj han æn alkov', såen æn 
indbygget sæng mæ loche få. 
Dæ va da også richte køent hjem ve 
ham, men dæ manglet no sådn æn 
kvindle hand te å skaf lidt hyg’ i æ 
hus. 
Bach ve æ køcken va dæ æn lille 
gang ue te æ stold, hvo dæ va der 
et par stier te naue gries og så plads 
te hans hest. 

Dæ va lidt joe te æ stej, men 
dæ ku' han et lev' a', så han 
hjalp æ bynne rundt omkring, 
wo han så fæk æ kost, lidt 
peng' eller foe te æ gris å æ 
hest. 
Æ gris fæk han tit som pat'gris, 
- ved dæ, no æn so haj fån æn 
flok gries, ku dæ ske, at dæ va’ 
æn lille skravl, dæ it richte ku 
klar' sæ. 
Dæn fæk Jens Pede så mæ hjæm, 
wo han flasket æn op. Fo at dæn 
sku' hold æ varm, tov han æn mæ i 
sæng om æ nat, wo dæn loed ve 
ham - sammel mæ hans gammel 
hund - te dæn blæv så stoe, at dæn 
ku flyttes ue i æ stold. 
Da han it sjal haj æn ko, måt han 
køf æ mælk te sæj sjæl og æ gries. 
Han fæk jo naue, wo han arbied, 
men han ment’ no, at geedmælk wa 
dæt beest. Dæt ku, han få om ve’ 
Mette i dæn and'n ænd a æ by, - fo 
hun havd et pa’ geed. Hun wa æn 
halvgammel pich, som haj passet siin 
foælder å dje gammel daw. 
At Jens Pede gæk ind få geedmælk, 
skylltes nok, at han gjæn vill om te 
Mette, - foe hun så no æt så ring ue, 
haj jo æn flok gee, å vist nåk osse 

Æ Bræt 
Af Kaj Sandholdt, Jegerup 
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Tak for æ blaj nr. 23 fra marts 2006 
mæ æ bild fra æ generalforsamling 
å Acheskov Kro å æ forsi. 
Det føst æ foel æwe wå, at æ solech 
wå skårn æwe å tværs å it å långs, 
som æ ha leæ. 
Æ slau op i Inge Adriansens Synne-
jysk kockboch sie 108 for en sikke-
heds skyld og deæ ste æt at solech 
ska skeæs æwe å långs. Det passe å 
bedst te æ mund. 

pæng å æ kistbund. 
Han vil gjen ha, at Mette sku flytte 
om te ham, - å dæ haj han da osse 
spekuler møj å, men wo sku hun 
sow, få han haj jo kon æ alkov, - 
dæn haj han no godt nok mål - å 
hun ku osse godt wæ dæ. 
Å no haj han fån æn 
goj ide. Han wil sæt 
et bræt op midt i, så 
ku di læg dæ begge 
to - men hvodan 
fået så'e te hin. 
Æn daw, da dæ wa 
æt far’le skidt væe, - kom han om te 
Mette, wo hun klaued æve, at dæ 
rejnet neæ gemmel æ tach. 
I anne tanke kom han da te å sej, at 
hun ku’ da flyt om te ham, få hans 
tach va tæt. 
Dæ haj hun no vindt etter, at han 
sku’ få soej dæ sidst åe, så hun slaw 

te mæe sam. 
Æ folk i æ by grin nauwe a dem, men 
di haj æt glant i hve'annes selskab. 
Di jenest dæ wa utefrejs, wa æ 
smågries, fo dem wil Mette no et læg 
ve, så di blev 
låed ue te æ geed. 
Å så wa dæ da naue a de helle folk, 

som tøt, at dæ wa få 
galt, at di boed å soved 
sammel uen å ve givt, å 
de klaued så te æ præst. 
Dæ ænd så mæ, at han 
måt’ hen å snak mæ Jens 
Pede få å få red å dæ 

hele. Jens Pede forklar ham da, hvo-
dan di haj fån dæ hele stil’ an, - osse 
det mæ æ bræt. 
Æ præst vil så ha å vid: Hvad gør I så, 
når I ligger der, og lysten kommer op i 
Jer. ¨ 
"Ja, hr pasto", såj Jens Pede sin, "Så 
flyt’e vi æ bræt". 

Man ska jo pas å it å veæ olt fo møje å 
tværs, så defor 
ku æ grau godt tænk mæ at Æ Blaj 
lawet en ”videnskabelig” undesøchels å 
fund ue a, om det æ forskel å, hvodan 
man skær ech æwe – å longs eller å 
tværs -i de forskelle egn af Synnejyl-
land å om æ smach æ den saam? 
 
Venle hilsen Lissi Holm – født i Hæwe. 
Vork Bakker 21, Ødsted, 7100 Vejle. 

Møjn Synnejysk Forening 


