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www.synnejysk.dk 

"Æ Blaj" blyve inløjst å lybånd af  

Næste uegau af Æ Blaj komme i septembe 2007 

Næstformand 
Nis Christian Hansen (tlf. 74 68 74 59) 
 
Bestyrels: 
Ann Posselt (74 66 92 20) 
Verner Beck (74 61 39 65 ) 
Heinz Saxburger (tlf. 74 65 05 74) 
Tage Lametsch (74 42 75 64) 
Eva Lauritzen (74 61 85 52) 

Formand 
Erik Haase 
Farverhus 4, 6200 Affenrå 
telefon: 23410045 

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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Synnejysk film sætte ny standard 
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Æ formands jørn 
Af Erik Haase, formand, Affenrå 

I siest numme af Æ Blaj ha vi 
modtavn en del reaktione å de 
regnskabsmæssich forhold. Det ha 
væt en enkelt negativ reaktion å en 
episode for naun åe sien. Å den 
baggrund blive det konkluderet, at vi 
har rod i æ regnskabe. Det ha å væt 
en del henvendelse, som ha bakket 
voss op. Det ha væt dejle å få den 
opbakning, når vi blywe uesotten for 
så hård beskyldninge. Ætte voss siest 
numme af Æ Blaj, ha voss mælem i 
Norge Fred Thiesen indstillet sin 
kritik. Vi har stadichvæk en 
del punkte omkring æ 
regnskab, som voss tidligere 
næstformand Arne Ohlsen har 
sendt. Den æ vel å mærk 
sendt tæ æ revisorer å æ 
bestyrels, bortset fra mæ! 
Hva æ revisorer/bestyrels ha 
svaret væ æ evelad tæ dem. 
Forhåble kan vi ægen få lidt 
ro, så vi kan koncentrere voss 
om å driv æ forening. 
 
Kultueauten i Tynne 
Vi ha i åe sotten voss for å få 
flæe mælemme å æ vestkant. 
Dehfor ha vi blandt andet haj 
besøg å Synnejyllands 
Kunstmuseum i Tynne. Vi ha å 
planloj en synnejysk 
sangauten i Trøjborg lade væ 
Visby. It mindst ha vi fra æ 

butik Kong Christian d. X i Tynne fot 
en invitation tæ å væ mæ tæ æ 
kultueauten. Det resultæe i at vi den 
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Generalforsamling å Acheskau Kro den 6. feb. 08 

Synnejysk gudstjenest den 2. dec. - Braue Kirk 

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 

Gløgg å æfelskive 
bachette æ gudstje-
nest å Vemming-

bund Strand Kro. 
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Sangauten den 15. novembe i Alsion 

Lichsom siest åe holde vi sangau-
ten. Det blywe både en sangauten 
i øst å vest. Vi vild ollerede siest å 
haj besøch Alsion i Synneborre, 
men det kund it la sæ gøe, da 
den it va færre endnå.  
 
Vi væ føst blyw budt velkommen 
af A. P. Hansen. Dæette blywe vi 
vist rund i æ bygning. Senere væ 
det væe optræden å æ scen i det 
ny Alsion. Hvem det komme tæ å 
optræd æ endnå en hemmlehed. 
 
Det blywe en richte glant auten, 
som I kan se frem tæ. 
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1-2. juni støj i æ butik å fortål om Æ 
Synnejysk Forening. Vi fik tegnet to 
mælemme å sål et par bøche. Vi væ i 
den forbindels bring en stoe tak tæ 
Kirsten å Broder Lützen fra 
KongChristian d. X for deres initiativ 
tæ bak æ forening op. 

 
Når vi snakke om æ vestegn, så kan 
æ it la væe mæ å nævn den ny film 
”Kunsten at græde i kor”, som æ 
optaun i Hæve. Æ hele film æ 
optaun mæ å synnejysk mæ stoe set 
kun synnejysk skuespille. Det æ en 
fremragnende film, som å en 
humoristisk måe fortæl om en drengs 

barndomsoplevelse. It mindst spille 
Jesper Asholt uetroele godt. Det som 
æ fasinerende æ at han snakke et 
vestsynnejysk, som om han har boed i 
Synnejylland olle dau. Jesper Asholt 
komme rent faktisk fra Bjerringbro! 
En stoe ros ska det å væe tæ æ 
forfatte Erling Jepsen, som oprindle 
komme fra Gram. Hans gribende måe 
å fortæl historie å ha gien et nyt 
element tæ dansk film.  
  
Vi har lich sien vi stiftet æ forening 
haj en drøm om å lau en film å 
synnejysk. Det æ dau et så stoe et 
projekt, som vi nok alle vil kun ha 
økonomi å kræfte tæ . Heldichvis kom 
den hæe film voss i æ forkøb. Det 
findes vel it naun større opbakning tæ 
voss sproch væ å indspil en hel 
spillefilm å synnejysk. It mindst ha 
det væt flot at den it ha væt tekstet i 
æ biografe i Synnejylland! 
Æ tøs at æ film ha væt mæ tæ å sæt 
en ny standard ind for dansk film. 
Hvofor ska olle dansk film indspilles å 
rigsdansk? 
Det æ tankevækkende, at så snart 
folk ska fremstilles som værende 
minne klogch, så snakke de dialekt. 
Taj blot de gammel Morten Korch 
film, vå det blywe snakket 
vestsjællandsk, så snart æ persone 
ska væe sjaw. 
Kunsten at græde i kor æ et 
eksempel å at det godt kan la sæ gøe 
å væe seriøs å synnejysk. Æ kan kun 
hof å at vi i fremti komme tæ å flæe 
film af saem kaliber.  
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Debatauten å Folkehjem i Affenraa den 22. aug. 
 

Ætte at Synnejyllands Amt bløw 
nedløj siest åe, æ olle amtsskilte 
bløwn nedtawn fra æ motorvej å 
væe æ grens.  
Vi har ønsket å få sotten et nyt skilt 
op vå de Slesvigsk Løve æ åe. Vi væ 
gern betalt de 30-40.000 kr. det ko-
ste. Desværre ha det it væt politisk 
opbakning fra de 4 synnejysk borg-
mestre. Den jennest, som ha uetrykt 
at han væ tænk eve æ beslutning 
en gang tæ æ Vagn Terkel fra Tyn-
ne.  
 
Vi holde et debatmøe mæ de synne-
jysk folketingsmælemme, borgme-
stre å historiker å Folke-
hjem i Affenraa den 22. 
august æ klok 19. Heinz 
Saxburger fra æ besty-
rels æ æ oestye. 
 

Det æ Synnejysk Kaffeboe mæ i æ 
pris å 75 kr.  
 
Æ Kaffeboe besteh af: 
 
Hjemmebacht bolle 
Kringel 
Chokoladekach 
Synnejysk brødtort 
Lagkach 
Goj raj 
To slaus småkach 
 
Tæmelding tæ Karin—se sie 7 
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Sangauten den 20. septembe å Trøjborg Lade 
 

Sangauten 
I den gamle Lade på Trøjborg, 
med Synnejysk kaffebord. 
torsdag d.20-9 kl.1830.  
Musikken leveres af  
al - Sang - duo-  Haderslev 
Aftenens konfrencier' 
Bestyrelsesmedlemmer 
Eva og Verner.     
Der vil være indslag, om synnejysk 
historie,og små sjove amatør indslag. 
Pris kr. 110. 
Derudover vil der kunne købes, en lille 

en til kaffen, til en særpris, sponsore-
ret  af Trøjborgs Værtspar Kr.7.50 
Vi håber på en rigtig hyggelig aften 
på Vestkysten. 
 Tilmelding til Karin—se side 7. 


