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Æ SYNNEJYSK FORENING 

Ny indmeldelser sendes tæ Æ Synnejysk Forening, att.: Karin Kaassgaard, Ribevej 38 
6500 Vojens, tlf. 2095 4350 (kun fra kl. 19-21 fra manda tæ toesda) 
E-mail:karin@synnejysk.dk 
Kontingente for 2007: 
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 2007 

Bestyrels: 
 
Gerda Loff (74 61 34 81) 
Heinz Saxburger (tlf. 74 65 05 74) 
Nis Christian Hansen (tlf. 74 68 74 59)
Jens Grostbøl (tlf. 74 82 16 69) 
Tage Lametsch (74 42 75 64) 
Eva Lauritzen (74 61 85 52) 

Formand 
Erik Haase 
Farverhus 4, 6200 Affenrå 
telefon: 74 62 04 44 
E-mail: erik@synnejysk.dk 
Bogchholder 
Karin Kaasgaard tlf. 2095 4350 (kun fra kl. 
19-21 manda tæ toesda) 

Returpost til: 
Æ Synnejysk Forening 
Att.: Karin Kaasgaard 
Ribevej 38 
6500 Vojens  
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Æ Blaj 
 

...tæ bevarels af æ sproch å kultue 
Januar 2007 

nr. 26 

Mælem nr. 2000! 
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Æ formands jørn 
Af Erik Haase, formand, Affenrå 

Atte æ et stoe åe i Æ Synnejysk For-
enings historie gaun. Det ha væt 
manne stoe øjeblik.  
 
Vi fik blandt andet uegihn voss CD 
Synnejysk Historie å 11 slaus synne-
jysk. Den blev desværre forsinket, 
men sål eve 1000 eksemplare å knap 
3 uche!. Vi besluttet å gi 140 CD’e tæ 
folkeskole å friskole i Synnejylland. 
 
It mindst va det en stoe oplevels å 
besøch Prins Joakim å Schackenborg 
i Møgeltynne i sommes. Det va dejle 
å høe, at han godt keen æ forening å 
voss bøche.  
 
Det æ helt klart at Alfreds stoe san-
gauten mæ 820 mand i æ Sønderjyl-
landshal, va æ højdepunkt. Det va en 
flot auten, som vi sjældent væ glem. 
En månt ætte ha Alfred mæddelt, at 
han trække sæ fra æ bestyrels å 
grund af æ helbred. Således ha vi it 
Alfreds kapacitet å træk å i æ besty-
rels mæe. Æ uemeldels kom bach å 
æ bestyrels. Han ha å meddelt, at 

han it væ stå for en eventuel sangau-
ten næste åe.  
Æ suppleant for Alfred blywe Tage 
Lametsch fra Ulkebøl. 
Endvidere ha voss næstformand Arne 
Ohlsen trukken sæ fra æ bestyrels å 
grund af at han vil start et firma i 
2007. Æ suppleant blywe Eva Laurit-
sen fra Løjt.  
 

Siest åe sot 
æ et mål 
om at vi 
skuld kom 
eve 2000 
mælemme. 
Det lykkes 
novembe, 

vå Jonna å Jens Jacob, Stubbæk  
blev mælem nr. 2000. Dehette kom 
det yderligere 100 mælemme, så vi 
endt å eve 2100 mælemme i 2007! 
Det æ en fantastisk opbakning vi ha 
oplevt gennem olle åe. 
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RESULTATOPGØRELSE FOR TI-
DEN BALANCE PR. 31.12.2006 

1. JANUAR - 31.DECEMBER 2006   
INDTÆGTE   AKTIVER   
        
Kontingente 167.197,95 DEBITORER   

Arrangementeind- 195.796,25     
Øvrige 2.703,00 I alt debitorer 121.604,96 

INDTÆGTE IÅLT 365.697,20 
LIKVID BEHOLD-
NING   

    Sydbank 46.426,67 
UGIFTE   Nykredit 278.777,56 
Kontorudgifter 5.207,14 Kasse 0,00 
Faglitteratur 500,00     

Æ Blaj 29.498,75 
I alt likvid be-
holdning 325.204,23 

Jemmesie 4.267,50     
Telefon 181,27     
Porto 26.658,04 AKTIVER I ALT 446.809,19 

Arrangementud- 177.403,65     
Gaue 2.886,00     
Møe 9.570,00 PASSIVER   
Annoncer 2.875,00     
Foredragsholdere 18.207,23 EGENKAPITAL 294.780,59 
Honorar 35.000,00     
Bankomkostnin-
ger 2.384,74 KREDITORER   
Forlagsregnskab 67.239,26     
    I alt kreditorer 167.706,55 
UGIFTE IÅLT 381.878,58     

    
Moms afregnings-
konto -15.677,95 

RESULTAT FØ -16.181,38 Tilgodehavende -15.677,95 
Renteindtægte 5.854,58     
ÅRETS RESUL-
TAT -10.326,80 PASSIVER I ALT 446.809,19 
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Karin flytte olt administration tæ hindes hjem-
adresse: 
Æ Synnejysk Forening 
Karin Kaassgaard 
Ribevej 38 
6500 Vojens  
Tlf. 2095 4350 (kun mellem kl. 19-21 fra man-
da tæ toesda) E-mail:karin@synnejysk.dk 
 

Olle tæmeldinge å henvendelse tæ Karin 

Dausorden for generalforsamling den 7/2 2006 
 
1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Regnskabsaflæggelse 
4. Indkomne forslag 
5. Valg af bestyrelse 
 Gerda Loff (genopstille), Nis Chr. Hansen (genopstille), Jens Grosbøl 
 (genopstille) å Erik Haase (genopstille) 
1. Valg af bestyrelsessuppleante 
2. Valg af revisor  
3. Valg af revisorsuppleant 
4. Eventuelt 
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Alfred everække en ros tæ æ sanger-
inde Kirsten Vaubel tæ æ sangauten 
i æ Sønderjyllandshal. 
 

Å æ Brundlund Skol i Affenrå fik eve-
rakt æ CD i decembe månt. Det æ et imponeren å se en proppet 

Sønderjyllandshal op fra æ scen. 
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For at undgå misforståelser er det-
te ikke skrevet på sønderjysk. 
 
Bestyrelsen for Æ Synnejysk for-
ening vil prøve på, om det skulle 
være muligt at få Sønderjylland 
markeret ved skiltning. Det skal 
være skilte med navnet 
”Sønderjylland” og våbnet, de to 
blå løver på gul baggrund med 
Dannebrog oven over, som skal 
placeres der, hvor tidligere skiltnin-
gen med ”Sønderjylland Amt” har 
stået. 
 
Det er ikke fordi vi er imod den nye 
Region, vi vil blot gerne markere, 
at her er den landsdel af det nye 
område, som de sidste ca. 100 år 
er blevet benævnt ”Sønderjylland”, 
og som før den tid var den nordlige 
del af Hertugdømmet ”Slesvig”. 
Også for at fortælle, at det er den 
sidste del af det tidligere 
”Sønderjylland”, som strakte sig fra 
Kongeåen til Elben, der tilhører 
Kongeriget. Vores våben, de to 
løver, er da også en del af Rigsvåb-
net. 
 
Hertugdømmet Slesvig, d.v.s. det 
nuværende Sønderjylland og Syd-
slesvig, har altid været bindeledet 
mellem de to lande Danmark og 

Tyskland, hvilket vi stadig er. Dette 
har udviklet en helt speciel kultur i 
vores landsdel, som vi gerne vil 
bevare sammen med vores eget 
sprog, bl. a. ved stadig at være 
forbindelsen mellem de to lande. 
 
Helt fint ville det være, om Sydsle-
svig fik etableret en lignende skilt-
ning, med deres våben, som også 
er de to blå løver på gul baggrund, 
blot med det tyske flag oven over. 
Det ville være med til at markere 
det eksisterende samarbejde 
”Sønderjylland / Slesvig”, og syn-
liggøre denne grænseoverskriden-
de aktivitet, som ikke kun er til 
gavn for os, men for begge tilstø-
dende lande. 

Markering af Sønderjylland ved skiltning 
Af Heinz Saxburger, Rinkenæs 
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Generalforsamling å Acheskau Kro den 7. feb. 

Generalforsamling å Acheskau Kro 
den 7. februar 2006 æ klok 
18.30 
Æ menu steh som oltins å solæch 
å ærtsupp. 
Pris: 120 kr.  
 
Unneholdning væ OS2 fra Tynne 

samt Fidde 
Baltica 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tæmelding tæ Karin å Tlf. 2095 
4350 (kun mellem kl. 19-21 fra 
manda tæ toesda) elle  E-
mail:karin@synnejysk.dk 
 
Vi har plads tæ 300 mand! 
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Dem dæe snake synnejysk æ dom! 
 
 
Ja, dem dæe snakke dialekt, altså synnejysk æ dom! 
Å hæe gik vi oldsammel å tøt te vi wa grom, 
få det te vi bewae æ sproch å æ kultue, 
men no komme dæe et pa kvindfolk å gø woss sue. 
Di hae lawet en undesøgels, å skaen kom i TV 
må di find næwe wræwel som æ sjornaliste ka se. 
Så old undersøgelse ska tæjes mæ et gram solt, 
et stoe gram, få di fåtæll wos nemle et oldt. 
Det æ det saem næe di skriwe en boeg om di kend - 
ja, så æet et pa sie som ska et bette wæend 
Nee i æ aeskskuf å hindt næwe postulate, 
som lissom ka wækk old Tordenskjolds soldate. 
Fo folk te å køef æ boeg, det æ west å markedsføe, 
å kom i æ fjernsyn, det ka kons la sej gøe, 
west dæe æ næwe sensasjone i et, skidt mæ om det æ løjn 
få det ska næmle åwen æ pæengpung å åsse æ øjen. 
Nå, men det a sæje hae jo ingen effekt 
få a æ jo jen a dem dæe snakke dialekt. 
(Vagn a Fjelstrup) 

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 2006, ska 
man it betal kontingent for 2007.  
 
Hvis man betal husstandskontin-
gent, væ vi gern ha olle naun i æ 
husstand. Eventuelt skriv vå manne 

Kontingente for 2007 
  

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 
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…picke en lille fosacht mand å æ 
dø`ve`æ sie a æ poot. Skt Peter of-
net æ glukgaf, å så soj den lille mand: 
”Æ æ skræe Jensen fra Nørre Nebel, 
å æ vil gjern ind i æ himmel”. Så soj 
Skt. Peter: ” Ja, men kan do it vint æ 
lit, å stel dæ æue i æ sie æ lit”. De 
gøe den lille mand så. 
  
Så blæu æ flach hejst å beche tårn 
ve`æ poot, æ poot blæu smækked 
op, å dæ blæu blæjst fanfare å trom-
pete – dæ ædde kom en landauer 
mæ fiespænd 
få full fart å 

Ve ´æ poot te himmerich … 
Af Heinz Saxburger, Rinkenæs 

køe ind. De ædde blæu æ flach 
taun nee å æ poot smække i. 
  
Så lukke Skt. Peter den lille dø å 
klem, å soj te den lille mand: ”Så 
kom do bae ind”. 
Da den lille mand va`kommen ind, 
soj han: ”Hvo kan de væe, te dæ æ 
sån forskel å folk? Æ hae da hele 
mit liv læved edde æ foskrifte i æ 
biffel”. He te svae Skt. Peter: ”Jo, få 
a din slau ha vi manne – men ham 
dæ lich kom va` sønderjyde, å sån 

jen ha`vi i 
thai sinn 
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Det startet mæ at a o jen a di føest 
generalfåsamlinge kam te å sæj, at vi 
skuld pass o mæ at synnejysk et 
blew et anekdote sproch, som vi kons 
brogt næee vi skuld wæe sjæw. A ga 
som eksempel at to a di mest 

populæe synnejysk foredragsholdee 
Frode Kristoffersen å Provst Lorents 
snakket fint te djer foredrag, men 
næe vi wa we å fold hen ræw di en 
vits a om æ stasjonsfåstande i Hæwe 
helle om Kløj fra Synneborre, å så wa 
vi wagen ægjen, soej åsse a min 
fåælde snakket et synnejysk få å 
wæe sjæw 
 
Da a wa o vej nee o min plads waet 

jen dæe 
soej om vi 
et kund få 
provst Lor-
ents te å 
hold en 
gujs-tjenest 
o synne-
jysk. Det tøt 
a wa en fin 
ide å det tøt 
di å i æ 
bestyrels å soej:" Do hae jo spield 
håndbuld mæ provst Lorents så det 
ordne do!" Det blew no et provst Lor-
ents men Christa Hansen dæe tæw 
æ tro o, å føst fyldt hun Tingle kierk, 
sinn æ kierk i Åwenrå å æ domkierk i 
Ha`sle. 
 
Men di siest tre åe æet knap kommen 
så manne, well nok fådet æ nyheds 

Gudstjeneste o Synnejysk 
af Vagn Rasmussen, Fjelstrup 
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interesse et æ dæe mee, å åsse 
fådet at æ medie et fokuser oet mee. 
Men at vi wa så let i æ 
Brødremenigheds kirke o æ Feldt 
skyldes no åsse, at det slet wa ble-
wen omtael i di lokael avise i æ 
Ha`sle område. Om det så æ fådet 
at æ Feldt ska te Kolding, at di helle 
et haej fyert i æ kierk å ingen strøem 

haej o æ 
højtalee we 
a et, det 
web a et. 
 
Men wo 
waet da 
glant at 
Povl Møller 
kund klae 
det hele 
sjæll å mæ 

så høj en stemmeføring så vi kund 
høe et. Ham å æ orgelspelle fra Fjel-
strup gøe et te en oplewels som vi et 
kan roes nok. 
 
Å endle Christa Hansen, Povl Møller å 
Jørgen Buch hae bewiest ægemmel 
djer gudstjeneste o synnejysk å den 
synnejysk historreboeg ,at en åsse 
kan wæe seriøs o vort sproch. 
 
Godt ny åe!. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


