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Kom o oplev Erling Jepsen
å Folkehjem den 3. oktobe!



... stiftet tæ æ bevarls af æ synnejysk sproch å kultue2 

Nyt fra æ bestyrels
Få naue ti sin, løest æ, at Sven-Erik 
Ravn, æ redaktøe a Æ Rummelpot, 
ha fån æt problem.

Æ Rummelpot udæl vært åe æn pris 
te ”en person eller en organisation, 
der på en positiv måde virker som 
ambassadør for Sønderjylland 
og som arbejder aktivt for, at 
Sønderjylland skal blive et bedre 
og sjovere sted at bo”. Dæn pris 
heje Æresrummelpotten å blive 
fuel a æn ”richte” rummelpot lavt i 
keramik, mæn no æ dæn keramike, 
som ha lavt dæm, holt op, så Sven-
Erik ættelys jæn, dæ ka ævetaj æ 
fremstilling.

Sjalom æ blæv æ lit sue å ham i 
2009, fådi de synnejysk julehæft 
skævt navn fra Æ Rummelpot te 
Rummelpotten, så tøt æ no, æ gærn 
ve jalp ham.

Å fådi Æ Synnejysk Forening som 
jet a æ fåmål ønske å støt synnejysk 
kultue, ve æ hee igennem ættelys æn 
keramike, dæ ka lav æn rummelpot. 
Vis I kænne jæn, må I møj gærn ring 
ælle skriv te mæ, så vi ka bevare 
dæn tradition.

Ann Posselt

Æ Synnejysk Forenings æresrummelpot fra 2011.
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Dialekt
OM Å FÅ Æ ARM NEE

Næe folk begejstres ka di snae et få æ arm nee,

såen æet da faktisk slet et få mæ mee

Det æ swæee å få dem op, o grund a jegt,

å det ka a da godt føel som waet et svigt.

Joe, få a will da åsse godt jubel æwe næwe som æ sjæw,

men et æwe Andes Lund Madsen – så bliwe a kjæw.

A ka et fåstå, at han we å spill dom ka bliw populæ,

we å fies rondt o æ skærm i næwe sprawlet klæe.

We å afbrye folk å sæj en hiel masse pjat-

ja, få mæ æ han plat å et dyft godnat.

Så æet a spørr: ”Hwem bestemme wa dæe æ godt?”

Æet da alde mee næwe som ka bliw såen få småt?

Jammen a tøss slet, at æ Fjernsyn ska bestem å regee

så kan a fint hold minn arm landt, landt nee.

Indlæg til Æ Blaj – gern å dialekt – sendes tæ æ redaktøe
Peder Luckmann,

Synnegae 28 B, 6520 Tautlund
Tlf. 22 70 30 84

mail: luckmann@email.dk
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Besøch å Gråsten 
Landbrugskoel
Onsda den 13. juni 2012 kom 75 a 
æ foenings mælemme tæ Gråsten 
fo å se Gråsten Landbrugskoel. 
Vi begyndt i æ skoels foedragsal, 
vo æ fostande Peder Damgaard, 
bøj vos velkommen, å fotål om æ 
skoels historie og æ skoel æ dau. 
Han snagget å om æ landbruchs 
ufordring æ dau i Danmark.

Bachette blev dæ vist rund i æ 
skoels bygninge, stål m. m. Dæ va 
både  spænden å galt intresant.  

Tæ sist fik vi kaffe-the å brøtort, som 
smacht got. I mens ku vi stil spøsmål 
tæ Peder Damgaard, som ku sva å 
det hele o let tæ.

Æ vel slut mæ en stoe tak tæ Grå-
sten Landbrugskoel fodæ vi måt kom 
å se æ skoel, å it mindst tæ Peder 
Damgaard fo et spænden å intresant 
foedrag å rundvisning.            Tage

Fra skolens hjemmeside:

Efter Sønderjyllands Genforening med 
Danmark i 1920 ønskede en kreds af 
borgere, at der blev etableret en dansk 
landbrugsskole i Sønderjylland. Der 
blev oprettet en skolekreds og d. 10. 
juli 1922 var der en stiftende general-
forsamling i Selskabet ”Graasten 
Landbrugsskole”. Senere blev der 
indsamlet penge og gården ”Fiskbæk” 
blev købt af Statens Jordlovsudvalg.
Arkitekt P. Gram i Haderslev ud-
arbejdede tegninger, og bygge riet blev 
igangsat i foråret 1924.  
Den 26. april 1924 var der grund stens-
nedlæggelse og den 2. no vember 1924 
blev skolen officielt indviet. Første 
elevhold på 62 elever startede under 
ledelse af forstander Hans Hansen og 
konsulent Hans Hansen samt 3 andre 
lærere. 
 
Siden da er skolen løbende blevet 
udvidet og renoveret. Skolen er i dag 
en moderne uddannelsesinstitution 
med plads til 160 elever, hvoraf ca. 130 
personer kan bo på sko len. Skolen har 
hovedsaligt enkelt værelser, hvoraf de 
fleste med eget toilet og bad, og på 
alle værelser er der adgang til internet. 
 
Der er moderne klasselokaler med 
konferencefaciliteter, som kan rumme 
fra 15 og til 150 personer. 
Derudover er der fritidsfaciliteter, 
herunder egen idrætshal og motions-
lokaler.
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Den gammel kostål er lavt om tæ Naturskoel.
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Kom å høe den Sønnjyske forfatter fra Gram

Erling Jepsen
Å Æ  Folkehjem

Onsda den 3. okt. Kl. 19.00

Haus å tilmæl jæ tæ
Ann Posselt, mobil: 52241617.

Å mail: pack@bbsyd.dk

Pris 150 kr. inkl. bolle å lavkach



... stiftet tæ æ bevarls af æ synnejysk sproch å kultue 7 

En dansk dramatiker å forfatte, kæn 
som radio – å tv-dramatike.

Kom å høje å se den Sønnejyske 
forfatte fra Gram, for je som hæ løjst 
hans bøche, seje ham kenne vi da 
got, æ mælkemands knejt å æ moes 
kjømands  flaskedreng, som æ dau 
er en kæn roman forfatte.

Erling Jepsen skrev som gymnasie-
elev skolekomedier te sine skole-
kammerater, siden hæn Erling skrevn 
manne høe – å skuespil, å siden 
1999 romaner.

I 2002 kom æn delvis selvbiografiske 
roman (Æ kunst å græe i kor).

Kæn for sine tårefremkaldende, men 
også kæn for at ha “sovet” å æ sofa 
mæ sin datter Sanne, nå æ kun haje 
låst æ dør te æ sowkamme.

Æ bog æ møje morsom å lit triste, å 
ganske søgle dæ hejle.

Men Erling forstå å drej de hele et pa 
omgange så det blev fornøje å væ 
sammel mæ de menneske, som man 
å sam tid it ku hol ue. 

H.C.

Erling Jepsen å fransk.

Erling Jepsen – hvem er dæ?
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Onsdag d. 8/8 vå vi o besøch o 
Damgå Møl, dæ æ dæn jænæst 
bochvejemøl i Danmark. Vi haj fån 
å veje, at vi ku væe 80 persone te å 
spis. Desværre kom dæ så manne 
avbøj, så vi vå kun 66, å æ ku it no 
å få fat i dæm, æ haj såj nej te. Men 
tak få at I haus å sæn avbøj, wænne I 
it ka kom mæ allival.

Vi blæv delt o to hold te rundvisning, 
da dæ fåurn æ sælve møl æ æn hal 
mæ gammel traktoe.

Svend Åge Jensen i Bodum ha 
samlet o traktoe i manne åe, å no 
har han gin dæm vier te Foreningen 
til Bevarelse af Damgård Mølle o 
betingels a, at man it slæ mønt o 
æm, å di ska stå unne tach.

Ve hjalp a frivilch arbæskraft fik man 
bygget æn hal å køje æ traktoe te 
Damgå, vå di no æ uestiel, å væ 
jænæst æ mærket mæ oplysninge 
om ågang, model o.s.v. De traktor-
museum æ sanlæ et besøch veer.
Ætte æ rundvisning fik vi boch-
vejegrøje mæ æn årnle smørklat å 
lun sirup, mælk ælle øl te.

Dæn tidligere fåmand få æ møl, 
H. G. Jacobsen, kom å fotåel om 
æ bochvæje å dens fåtrinligheje, 
å vodan di satse o å få fleje te å 
dyrk bochveje, så dæ æ naue lokal 
bochveje å mael, venne dæ æ åfen 
hus o æ møl. Ålt i ålt vå de æn richte 
spænnæn awden.

Ann Posselt

Damgård Mølle

3 generasjone å 
Damgå Mølle

Me å Damgå mølle 
va de blant de manne 
besøchende osse en 
familie repræsentee 
me 3 generasjone som 
melemme af Æ Synnejysk 
Forening! Altså me ve 
sit kontingent! Det var 
som I ka se hæe Silie 
Jensen, Røekro, Verner 
Beck, Torp, o Naja Beck, 
København. Æ de anne 
dæ ka præstee det?
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H. G. Jacobsen fortel om tarregrøe. Æ forman, Jørgen Wilkens, fortel om æ traktoe.
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Ættelysning:
Når I nu sedde å løjs dæ hæe, så ku det jo tænkes at det sat et pa stykke, 
som ha arbet profesionelt mæ forskelle forme for PR, skriven, å lichnen, som 
æ gaun å pensjon å som så måske vil lav lidt fo æ forening:

Vi ettelys frivillige dæ ka deltaj væ messer o byfeste tæ å stå væ vores stand.

U øv dæ komme dæ en opfordring tæ o mel sej tæ forskelle u-valch, som ku 
væe:

PR
Ekspedisjon i wores Webbutik
Redaktion tæ æ Blaj
Arangsjemenge

Æ do intresee, ka do senn en mail tæ æ formann,
Kjeld Andresen, ka1403@live.dk 
Skriv lidt om va do ku tænk dæ å arbe mæ. Elle do ka ring tæ ham å telfon 
(Numme stæe å æ bachsie af Æ blaj)

Bliv  mælem a  Æ Synne jysk  Fo r ening

www.synnejysk.dk
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Arrangemente for etteår og vinte 2012-2013

Tæmælling te ålle arrangemente: 
Ann Posselt, mobil 52 24 16 17 elle å mail, pack@bbsyd.dk

Bemærk nyt telefonnumme!

Wånsda d. 3/10 kl. 19.00
Folkehjem, foredrag ve Erling 
Jepsen i æ kongesal.
Bolle å lavkach. Pris 150 kr.

Sønda d.2/12 kl. 14.00
Ulkebøl Kirk. Advents-
gudstjænæst å synnejysk ve 
Kevin O. Asmussen, Løjt.
Gløgg o æfelskive å Ulkebøl 
forsamlingshus. Pris 75 kr.

Wånsda d. 16/1 2013
Haderslev Borgerforening, 
foredrag ve Jørn Buch

Toesda d. 21/2 2013 kl. 19.00
Pers awden, Emmerlev Klev.
Kaffe, kach å farisæer å 
Hohenwarde bachætte. 
Pris 100 kr.

Sønda d. 2/9 kl. 14.00
Trøjborg, syngen å synnejysk 
kaffeboe. Pris 120 kr. 
Thomas Holst Kristensen 
komme å fåtæl om Nationalpark 
Vadehavet



Næste uegau af Æ Blaj komme i novembe 2012

Forman:
Kjeld Andresen
Nørregade 8, 
6534 Acheskau
74 83 34 00
30 74 45 96
mail: ka1403@live.dk

Næstforman:
Tage Lametsch, Ulkebøl. Tlf. 74 42 75 64

Øvrich bestyrels:
Ann Posselt, Røjekro. Tlf. 52 24 16 17, 
mail: pack@bbsyd.dk
Ann æ sekretær å taj sæ af tæmællinge.

Ingrid Pedersen, Gram. Tlf. 74 82 18 55
H.C. Clausen, Affenraa. Tlf. 74 61 36 56
Carl E. Michelsen, Tynne. Tlf. 74 72 50 63

Peder Luckmann, Tautlund. Tlf. 22 70 30 84, 
mail: luckmann@email.dk
Peder æ kasserer å redaktøe af Æ Blaj

Ny indmeldelse sendes tæ æ forman 
Kjeld Andresen.

Kontingente for 2012:

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 
7910-1139677.

Æ Synnejysk Forening
www.synnejysk.dk

ID-nr. 47031

Afsender: 
Æ Synnejysk Forening
att. Kjeld Andresen
Nørregade 8
6534 Agerskov


