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Sangauten på Trøjborg  



Æ formands jørn
Af Erik Haase, formand, Braue
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I voss siest uegau af Æ Blaj for æ åe,
vil æ gøe en status eve æ åes gang.
Det æ sket en del ting i løbet af æ
åe. Vi besluttes voss for å få flæe
mælemme i vest Synnejylland. Vi ha
olle åe haj konstant antal mælemme i
de større øst synnejysk bye, men i
vest Synnejylland æ det knap væt så
stoe tæslutning. Af naturle årsache æ
det it så manne mælemme i vest som
øst. Knap 55.000 boe i vest å knap
200.000 boe i øst. Dehfor kan vi helle
it forvint, at vi ha li så stoe tæslutning
i vest, som i øst.
Æ ha laut et lille uetræk af voss
mælemsdatabase for 2006 å 2007
(juli), vå man kan se at vi ha en frem-
gang å 31 mælemme å æ vesterkant.
Således æ det voss to arrangemente
å æ vesterkant it gaun helt væ sien
af. 

2006 2007 juli By
70 73 Tønder
33 45 Bredebro
36 39 Skærbæk
23 33 Højer
59 60 Løgumkloster
19 21 Bylderup-Bov

5 5 Rømø
Total 245 276 31

Æ tøss specielt at voss sangauten i
Trøjborg, va et dejle arrangement
mæ en fin tæslutning å 180 mand.
Det æ bestemt nau som vi burde
gentaj næste åe å saem staj. 

Mælemme
Hvis vi kigge å voss mælemstal
generelt, så ha vi haj en tægang å
knap 200 mælemme sien siest åe.
Det væ saj at vi nå æ eve 2200
mælemme. Det æ lidt utrole at vi 

Mælemsfremgang i
Æ Synnejysk Forening 
å 12,6% å æ Vestkyst



Bestyrelsen i Æ Synnejysk Forening
har overladt styringen af Æ Blaj til
mig.
Mit navn er Karsten Rung Nielsen.
Jeg er uddannet journalist fra
Danmarks Journalisthøjskole i Århus
sommeren 2000. Siden har jeg arbej-
det på en række medier; senest på
Flensborg Avis og i øjeblikket på
Lokal-Bladet Budstikken.
Jeg er 45 år og bor med min hustru,
Hanne, Emma på ni år og new fund-
lænder-krydset Otto på knapt to år i
Haderslev. Naturligvis håber jeg, at
jeg kan vise mig bestyrelsens tillid

værdig og yde mit bidrag til, at Æ Blaj
fortsætter med at være et godt blad,
som informerer medlemmerne om
stort og småt i foreningen.
Med aner til Sydsjælland mestrer jeg
desværre ikke det sønderjyske sprog,
men jeg håber, det går alligevel.
Stof og billeder til kommende udga-
ver er altid velkomne. Det enkleste er
at sende det via e-mail og benytte sig
af adressen karchester@yahoo.dk –
du er også velkommen til at ringe på
telefon 74 52 18 04 eller 29 60 86 92.
Postadressen er P. A. Madvigs Vej
40, 6100 Haderslev.

Æ Blaj har fået ny tovholder
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kan blyw væ mæ å få tægang af
mælemme. Men det æ bar dejle, at
folk fortsat bakke op om voss aktivite-
te. 
Skiltesach
Vi ha tidligere prævt å få skilt sotten
op væ æ motorvej å væ æ græns, vå
det æ afbildet de slesvigsk løve. Vi vil
endvidere arrangere et debatmøe i
august omkring æ hele sach.
Desværre va det mæ for kort en frist
vi arbet ue fra. Dehfor aflyst vi æ
møe å hofe at det kan blyw arrangere
i start af næste åe mæ olle borgmes-
tre, som æ involvæe i æ beslutning.
Fremti
Æ fremti for æ forening tegne sæ
lyst. Det ha alle væt så møje fokus å
synnejysk ætte at Erling Jepsen
bogch å film ”Kunsten at græde i kor”

æ bløwn vist i biografe. It mindst å
grund af at den sågar æ bløwn
uevalcht af Danmark, som et bud tæ
en Oscar. Vi æ æ galt stolt af at han
å ha væt mælem af voss forening
sien januar 2006.
Vi ha kæmpet for at man skuld snak
mæe synnejysk uanset om det æ å
arbe, skole elle det hjem. Mæ den
øget fokus å synnejysk det ha væt
gennem de siest 8 åe vå æ forening
ha eksisteret, så ha det væt mæ tæ å
få flæe tæ å tænk eve deres sproch.
It mindst va voss børn ska snak for et
sproch. Gennem voss børnebøche ha
det væt mæ tæ å uebred voss bud-
skaf om å få flæe tæ å snak synne-
jysk. Den uevikling bør vi fortsæt mæ
i de næste manne åe.



Såvel musik som kager gled ned, da omkring mennesker mødtes til sangaften
i Trøjborg Lade den 20. september.

Eva Lauritzen, bestyrelsesmedlem i Æ Synnejysk
Forening, styrede sammen med Verner Beck aftnens pro-
gram i Trøjborg Lade.
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I vores moderne og forjagede tid med
e-mails, internet, mobiltelefoner, et
halvt hundrede tv-kanaler, wellness,
fitness og alt det andet, vi efterhån-
den anser for at være nødvendighe-
der for at kunne overleve, er det
måske en god ide at stikke fingeren i
den sønderjyske muld og tænke lidt
over, hvordan generationen fra 1945
i det hele taget har overlevet.
De borgere, som aldersmæssigt i dag
er fra først i tresserne, blev født,
inden fjernsynet blev alle mands eje,
før færdigretterne indtog samtale-
køkkenerne og før Dankortets flittige
motioneren i automaterne.
I forbindelse med sangaftnen den 20.
september i Trøjborg gav bestyrelses-

medlem i Æ Synnejysk Forening, Eva
Lauritzen, eksempler på disse ting.
Det var den gang dronningen var
hende, der var gift med kongen, og
man først flyttede sammen, når man
var blevet gift.
Teenagere, computere, karriere,
gruppeterapi og pizza fandtes ikke og
service var noget man havde 12 af;
ikke noget man fik på kommunekon-
toret...
- Vi har levet før, under og efter
Muren og den kolde krig. Vi har set
skørterne til anklerne, til læggene, til
knæene og til midt på låret – og hele
vejen ned igen, sagde Eva Lauritzen
blandt andet.

Der var sang, kaffebord og ægte søn-
derjysk hygge, da omkring 180 søn-
derjyder samledes i Den Gamle Lade
på Trøjborg.
- Det var en dejlig aften, en rigtig
sønderjysk aften på Vestkysten, siger
Eva Lauritzen, bestyrelsesmedlem i
Æ Synnejysk Forening.
Hun beretter videre om mange positi-
ve tilbagemeldinger fra medlemmer,
som var med til arrangementet i Den
Gamle Lade.
Eva Lauritzen var sammen med sin
bestyrelseskollega Verner Beck tov-

holder og konferencier ved arrange-
mentet 20. september.
Undervejs fortalte tidligere borgme-
ster i Bredebro Kommune, Lauge
Jepsen, om Trøjborg og stedets
historie, mens al-Sang-duo fra
Haderslev stod for den musikalske
underholdning.
Det, Eva Lauritzen betegner som ”det
vidunderligste kaffebord”, blev også
krydret med Magda fra Løjt i skikkel-
se af Karin Clausen kendt fra Løjt
Revyen samt Eva Lauritzen og
Verner Becks fortællinger.

Sangauten å Trøjborg Lade

Betragtninger om årgang 1945
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Æ Synnejysk Forening laue en glant
auden i Alsion i Synneborre (væ den
gammel bro)
Vonsdau den 14. november 2007 
æ klok 19.00.
Ue æve te æ gæste fé lejlehe te å se
æ lidt tætte å Alsion, blyve dæ å bøjn
å et festle å underholdende program.
Synneborres gammel borgmester
A.P. Hansen starte mæ å fåtæl om æ
Alsion. Han vee naue om de stoe flot
moderne byggeri. Å så æ han en
fåtæle æ lune. Nej han kan it æ
sproch, men han æ værd å høje å.
Æ visesange Tim Hansen mæ æ
orkeste Haimons fra Als hae i æ løf a
æ auden to afdelinge, vå han vil syng
alsisk vise, å sammel mæ Haimons
ka æ gæste fåvint en festle under-
holdning.

Æ tryllekunstne Heinz Saxburger vil å
vise naue á sin nummer. 
Å så vil æ trompetist Per Nielsen
sammel mæ sin akkompagnetør Carl
Ulrik Munk-Andersen ufyll to afdelin-
ger á æ program. Per Nielsen æ de it
nøvenne å præsentee, oll vee venn
de æ. Han vil nok spil naue a de
numre dæ æ mæ å hans ny CD, dæ
komme hæ i æ etterå.
Æ auden koste 150 Krone, å de æ
nøvænne å temel sæ. I æ pause kan
en køf fåfriskninge i æ Cafe.

Tæmelding: Æ Synnejysk Forening,
Karin Kaasgaard, Ribevej 38, 6400
Vojens, tlf. 2095 4350 (kun mellem kl.
19-21 fra mandat æ toesda), e-mail:
karin@synnejysk.dk
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En glant auden i Alsion

Den velkendte trompetist
Per Nielsen spiller sam-

men med Carl Ulrik
Munk-Andersen 14.
november i Alsion.
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2. decembe æ klok 14 synnejysk 
gudstjenest i Braue Kirk. 
Præst Paul Møller væ ægen i åe 
stå for vot gudstjenest å Synnejysk. 
Æ gudstjenest er som oltins offentle 
tægængle å kræve ingen tæmelding.

Ætte æ gudstjenest æ det gløgg, 
kaffe å æfelskive å Frøken Jensen, 
Midtballe 1, 6310 Braue.
Pris 75 kr.

Tæmelding tæ Karin Kaasgaard.

Onsdag d. 6 februar 2008
kl. 18.30.
Generalforsamling å
Acheskau Kro.

Unne æ generalforsamling
fæ vi besøch af Kalle fra
Dynt.
Det æ skuespille Lars
Junker Thiesgaard, som 
optræde. Han har blandt andet laut
en synnejysk video: Halløj - Halløj
mæ Kalle å Kloj. Han æ bedst  kænd

for en lang række Disney film, som
han ha løj stem tæ. 

Vær opmærksom på, at arrange-
mentet i Alsion 14. november
rent faktisk finder sted den 14.

november og ikke den 15.
november, som tidligere oplyst.

Gudstjenest å Synnejysk



Æ Synnejysk Forening

Ny indmeldelse sendes tæ Æ Synnejysk Forening, 
att.: Karin Kaasgaard, Ribevej 38, 6500 Vojens, 
tlf. 20 95 43 50 (kun fra kl. 19 - 21 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 på æ jemmesie)

Æ beløb ka indbetales å kontonummer 
79 10 -1139677. 

Næste uegau af Æ Blaj komme i januar 2008

“Æ Blaj” blyve inløjst å lybånd af

Afsender:
Æ Synnejysk Forening
Att.: Karin Kaasgaard
Ribevej 38
6500 Vojens

Formand
Erik Haase
Nejs Bjerg 66, 6310 Braue
Telefon: 23 41 00 45
E-mail: erik@synnejysk.dk

Næstformand
Tage Lametsch (74 42 75 64)

Bogcholder
Karin Kaasgaard, tlf. 20 95 43 50 
(kun fra kl. 19 - 21 manda tæ toesda)

Bestyrels:
Ann Posselt (74 66 92 20)
Verner Beck (74 61 39 65)
Nis Christian Hansen (74 68 74 59)
Heinz Saxburger (74 65 05 74)
Eva Lauritzen (74 61 85 52)


