
  

UJAMAA 
FÆLLESSKABET OMKRING FRISKOLEN I UHRE 

 

53. ÅRGANG                               JANUAR  2023                                            NR. 1 

 
 

 

FORÆLDREDAGE  PÅ     

 UHRE FRISKOLE I UGE 3 

      - også lørdag. 
Kom og oplev dit barns skoledag. 

Kom og oplev en skoledag på Uhre Friskole. 

Kom og mød de andre forældre. 
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Ujamaa (udtales udjamar) er 

skoleblad for Uhre Friskole.  

Det udsendes den 15. i hver måned 

- undtagen juli og august. 

Artikler skrives af elever, lærere 

forældre samt andre  

interesserede.  

REDAKTION: 

Helle Brødsgaard 

Tina Hvilshøj Liin 

Jette Iversen 

Johnny Baggesen Hessellund (ansv.) 

Der optages gerne artikler, der kan   
være af betydning for lokalsamfundet i  
Uhre. 

                 Johnny  

Artikler kan mailes til skolebladets  

redaktion. 

helle@uhrefriskole.dk 

tina@uhrefriskole.dk 

jette@uhrefriskole.dk 

 

Ujamaa kan også ses på 

www.uhrefriskole.dk 

Kære forældre 
Det er meget vigtigt, at I husker at give skolens kontor besked, hvis I ændrer 
telefonnummer/mobilnummer, adresse eller e-mailadresse. 

Hvis I har ændringer, kan I ringe til Hanne på 97187034 eller maile til  

hanne@uhrefriskole.dk. 

 Vi er altid glade for bidrag til skolebladets 
drift.  

 

Bidrag kan overføres på følgende måder: 
Indsættes i Danske Bank: Reg. nr. 4665 
og kontonr. 11045685,  

eller via MobilePay på 861226 med tekst 
”skoleblad”.  

 

Der kan også indbetales på skolens kontor. 

  

            Hilsen Johnny. 

Kontakt til 

Uhre Friskoles Venner 

kan ske til formanden 

Karlo Kragsig Kristensen 

på mobil 25343417 eller mail:  
johanne.karlo.kragsig@gmail.com 
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Nyt fra kontoret. 
Her fra Uhre Friskole skal lyde et godt nytår til jer alle! 

Den første uge i 2023 er allerede gået og skoleåret 2022/2023 er 
indtil videre et ganske almindeligt ét af slagsen. Ingen nævneværdig Corona  
– det er vi glade for.  

Med et ganske almindeligt skoleår følger også en masse traditioner:  
Om lidt starter forældreugen på friskolen, som helt konkret er uge 3, hvor I 
som forældre er velkomne fra tirsdag d. 17. januar til lørdag d. 21. januar, som 
også er en skoledag. Dog betyder det så, at eleverne får fri mandag den 
23. januar som kompensation. Foråret byder ligeledes på indskrivning af  
kommende 0. klasses elever, diverse ture, generalforsamling, afslutning af  
årsregnskabet for 2022, fagfordeling til 2023 samt dertilhørende skole-
skemaer og meget mere.  

Mandag den 9. januar bliver der afholdt et informationsmøde vedr. vores  
vuggestuetanker. Der har op til mødet været en stor interesse for at høre  
mere om vores vuggestuetanker - det tolker vi som et godt tegn. Da mødet 
blev afviklet efter redaktionens afslutning af skolebladet, kan vi i denne  
udgave ikke informere yderligere om opbakningens størrelse, men vi krydser 
fingre.  

Vi vil i februarudgaven af Ujamaa komme med en dugfrisk prognose for vugge-
stuen under Uhre Friskole. 

 

Vi glæder os til at se, hvad 2023 bringer! 

Godt nyt år! 

                  Kærlig hilsen kontoret. 
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FORÆLDREDAGE  - OGSÅ OM LØRDAGEN i uge 3.            
De årlige forældredage afholdes: 

Fra tirsdag den 17.01.2023 til lørdag den 21.01.2023 

           

ALLE ER VELKOMNE  -  OGSÅ HVER DAG   
-  OGSÅ HELE DAGEN! 

 

Det indskærpes, at eleverne har mødepligt - også lør-
dag!  

 

UNDERVISNING LØRDAG:  

På grund af weekenden slutter vi alle klokken 11.45. 

Alle møder til morgensang klokken 7.45 

2 lektioner 

Pause 9.15-10.15. 

2 lektioner 

Slut 11.45 

Det enkelte team sammensætter en dag med hovedvægt på hovedfagene. 

Da skolebusserne ikke kører lørdag, beder vi jer selv tage børnene med til og fra 
skole, aftal evt. samkørsel med naboen.  

 

EKSTRA FRIDAG: 

Som kompensation for lørdagen har eleverne fri mandag den 23.01.2023.  

FRITIDSORDNINGEN ER OGSÅ MED: 

Mandag den 23.01.2023 er der åbent hele dagen. Skulle der for en enkelt elev, 
som ikke er tilmeldt fritidsordningen, opstå pasningsproblem denne dag, bedes 
skolens SFO underrettet, senest den 17.01.2023. Så skal vi nok finde en løsning. 

 

SKAL DE SMÅ MED? 

I er velkomne til at medbringe mindre søskende, men det vil være uhensigtsmæs-
sigt at tage dem med ind i klasserne. I stedet tilbyder vi lørdag den 21.01 at lave 
gratis børnepasning. Vi har lejet et par tidligere skoleelever, der vil passe børnene 
denne dag. 

Tilmelding med angivelse af antal og ca. tid afgives til Jannie senest den 
17.01.2023. Benyt tilmeldingskuponen nederst næste side. 

Pasningen oprettes kun, hvis der er mindst 5 børn tilmeldt. 
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FÅ EN KOP KAFFE 

I frikvarteret sørger støtteforeningen, Uhre Friskoles Venner, for at der er brød og 

kaffe på kanden. Dette sælges til overkommelige priser. 

 

MÅ JEG KIGGE IND I ANDRE KLASSER? 

Ja – du må gerne besøge andre klasser end netop den,  

dit barn går i. 

 

    KOM  KOM  KOM  KOM 

Benyt dig af chancen. Mød andre forældre på friskolen. Se, hvad der sker netop nu 

- få masser af stof til snakken med dit barn. Disse dage behøver du i hvert fald ikke 

at stille spørgsmålet: ”Hvad har du oplevet i dag?” 

                      Vi glæder os til at se netop dig på Uhre Friskole. 

 

Tilmelding til gratis børnepasning lørdag den 21.01.2023 - afleveres til Jannie 

senest den 17.01.2023 

Hvis du ikke senest den 19.01.2023 har hørt noget, gennemføres pasningen. 

 

——-—————————————— klip————————————————- 

Jeg tilmelder følgende til pasning lørdag den 21.01.2023: 

Navn:        Alder:   Ca. fra kl. til kl.: 

 

___________________________   ____________ _____________ 

 

___________________________  ____________ _____________ 

 

Dato:__________ Underskrift______________________ Tlf.:___________ 
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  Rengøringsdage på Friskolen. 
 

Så er det igen tid for hovedrengøring på Uhre Friskole. 

Hver klasse skal repræsenteres ved 4 børns forældre.  

Det er forældrerådet, der laver turnuslister i klasserne, samt 
følger op på hvilke forældre, der har tjansen denne gang.  

I nogle klasser er der lavet planer mange år frem. Skulle man være forhindret, 
har man pligt til at informere forældrerådet og selv finde en at bytte med. 

 

Vi håber, at I bakker 100% op om rengøringen, så børnene kan nyde at 
boltre sig i rengjorte rammer. 

Fredag den 3.februar fra kl. 15.00-18.00 
 

      Lørdag den 4.februar fra kl. 9.00-12.00 
 

Der serveres lidt, så både sult og tørst stilles 

 

Det arbejde, der forventes lavet,  

vil fremgå af de planer, som er hængt  

op i de forskellige klasser. 

 

Venlig hilsen 

Lars Stig og Johnny 
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Luciaoptog 

 

Der var så mange sommerfugle i maven, at man næsten kunne høre dem.  
Mange elever fra  4. klasse i hvidt tøj inden morgensang. Så ved man, at det er 
den 13. december og dermed også Luciadag. 

Igen i december var vi heldige at opleve denne hel specielle stemning, når alle 
på hele skolen sidder i aulaen, og alt lys er slukket. Stilheden der bliver brudt 
af sang, og lyset der langsomt kommer til syne. 

En helt igennem skøn oplevelse - Tak til 4. klasse for oplevelsen! 
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                         5. klasse i  LEGO House  

Den 13. december. 
Da vi kommer ud af  
bussen, bliver vi mødt 
af vores guide Dorthe.   

Da vi kom ind i LEGO 
House, fik vi vores  
armbånd, så vi kunne 
tage billeder af de ting, 
vi byggede, og hvad vi  
lavede. Så fortalte  
Dorthe lidt om LEGO 
House. Så gik vi ned til 
det blå område, hvor vi 
lærte at programmere 
bier. Vi skulle plante 
blomster og bierne kunne samle honning.  

Vi gik ned og fik madpakker og så havde vi fri leg. Så lavede vi en stop motion 
film og så var der nogle der var ovre og lave fisk. Nogle af de andre lavede  
lego biler.  

Så gik vi ned i kælderen og så Legos historie og vi mødte nogle af de andre  
piger og gik sammen med dem indtil vi skulle hjem. 

                               

                                                                        Lavet af Freja H, Laura og Maja. 
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   STØT DEM - DE STØTTER OS 

Natural Brande A/S 
Gl. Kærvej 17, DK-7330 Brande 

Tel. (+45)97 18 70 40 - Fax 97 18 70 90 

Køb denne flotte   
salmebog for       
125,- kr. 

Kontakt:  

jette@uhrefriskole.dk. 

eller mobil 61787221. 
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             Åben hver torsdag kl. 16-18, ellers efter aftale.  

 

 

  

   STØT DEM - DE STØTTER OS 

 

 

www.fjoffset.dk - fjoffset@get2net.dk 

”Det lille trykkeri med den hurtig service” 

 

-20935217 

Alt i  

tryksager 

til erhverv 

og privat 

Denne reklameplads kan blive 

din…. 

 

Kontakt Uhre Friskole for nærmere 

oplysninger. 
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   STØT DEM - DE STØTTER OS 

Er du interesseret i  

at få en reklame i  

skolebladet, 

kan du ringe til skolen 
på tlf. 97187034 og  
høre nærmere… 

Ågård Savværk 
Ågårdvej 13. 7330 Brande. Tlf. 29.47.00.72 

 

Diverse trævarer, alt i emballagetræ,  

paller, afdækningsflis, barkflis, savsmuld 

velegnet til strøelse til små og store dyr, 
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Store Bededag er hver dag – og fællesskab. 
Det mest opsigtsvækkende i den nye regerings program er, at den vil afskaffe Store 
Bededag. I hvert fald hvis vi måler ud fra omtale. Selv den britiske avis  
”The Guardian” omtalte denne fridags afskaffelse i selve overskriften, da den skulle 
dække regeringsdannelsen i lille Danmark. Og konfirmanderne har også bemærket, at 
Mette Frederiksen med sin nytårstale står fast. 

I Danmark er der en bred og instinktiv modvilje mod forehavendet. Der har dannet sig en uhellig alliance 
mellem Morten Messerschmidt, bagerne (pga hvederne!), fagforeningerne, restauratørerne og  
konfirmandforældrene (pga konfirmationerne!), Enhedslisten og visse dele af folkekirken, som har  
udtrykt utilfredshed med regeringens planer. 

Baggrunden for afskaffelsen er, at alle i disse krigstider må ofre noget til forsvaret ved at arbejde (en dag) 
mere. De mennesker, som bliver lempet i topskatten, skal åbenbart ikke ofre noget?? Økonomiske  
eksperter betvivler i øvrigt, at beregningerne holder, således at det i virkeligheden slæt æ ka svare sæ… 

Nuvel. Jeg har to tilgange til Store Bededag: en kristelig og en folkelig.  

Kristeligt: Officielt hed den oprindelig ”Store Bods- og Bededag”. Både bøn og bod er til enhver tid helt 
centrale fænomener i en levende kristentro. Og hvis bod klinger for middelalderligt for nogle, så lad os 
kalde den for ”eftertanke” og ”selvrevision.” Uundværligt for at kunne vokse i troens viisdom og for  
enhver gudstjeneste uanset årstid. I Tyskland var det en helligdag frem til 1995, så blev den afskaffet dér 
(undtagen i delstaten Sachsen). Og hos vore naboer lå den slet ikke i foråret men på en onsdag i slutnin-
gen af november! Det antyder for os, at den – hvad angår tidspunktet - mildest talt ikke er faldet ned fra 
himlen. I Danmark blev den indført i 1686 – antageligt som modvægt til den løsslupne Valborgsaften og 
for at samle adskillige bods- og bededage i én dag. Så selve dagen er altså en hilsen fra den epoke i  
Danmarkshistorien, som vi kalder den lutherske ortodoksi.  
Og nu kommer det væsentlige: Kristeligt set har denne helligdag på den fjerde fredag efter påske altid 
ligget helt forkert. For forårstiden er netop den kristne menigheds jubeltid, vejen fra påske til pinse er en 
glædestid, hvor det fejres at Kristus har trådt døden under fode med sin opstandelse (påske) og at Gud 
sender sin stadige inspiration gennem Helligånden (pinse). Så kristeligt set er der ikke så meget tabt ved 
at afskaffe Store Bededag eller evt. flytte den til dér, hvor tyskerne har haft den. Der ligger den faktisk 
bedre. 

Folkeligt: En meget ukirkelig ven af mig lavede altid en bevidst fortalelse: Store Badedag. Et enkelt  
forkert bogstav var nok til at fortælle, at folk efterhånden var begyndt at bruge dagen til noget helt  
andet. I Tyskland har man i øvrigt en lignende fortalelse: ”Grosser Buss und Bettag” blev til ”Grosser Buss 
und Betttag”, idet et ”t” for meget og en anden udtale med et glimt i øjet antyder, at man nok er mest 
religiøs ved at blive i sin seng og sove videre, når kirkeklokkerne er færdige med at forstyrre. Ja, vi ligner 
tyskerne, og vi har så meget at takke kirken for: De kirkeligt forordnede fridage giver menneskene frihed 
til så meget andet, som de ikke kan lave, fordi de skal på arbejde. Og det specielle ved en dag som Store 
Bededag er, at alle har fri på samme tidspunkt. Det gør altså noget ved samfundets fælles rytme og dét i 
tider, hvor alting er blevet nichepræget og individualiseret. Der er ligesom en fælles horisont – vi spiser 
hveder, for det har vi altid gjort; vi holder konfirmationer, for så har vi fri dagen efter og kan rydde op 
efter festen; vi har en miniferie og så kan campingvognen luftes. Så Store Bededag har altså noget med 
det danske samfunds fællesskab og sammenhængskraft at gøre. Den er et stykke kulturhistorie, der i 
gennem kulinariske indslag (hvederne) og fælles vaner fortæller, hvem vi er. Som sådan kan den stadig 
have sin berettigelse.  
Det burde en regering, der hævder at beskytte folkekirken og sammenhængskraften, have sans for. 

                          Arne Holst-Larsen 
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De forbudte bøger  
         - En hilsen fra Jannie på biblioteket 

 

Der kan være mange grunde til, at bøger bliver forbudte. Men mon ikke de  
fleste tænker, at det er noget, der hører gamle dage til. Nej - slet ikke!  
Der er fortsat bøger, som hvert år censureres, fordi de krænker, opfordrer til 
vold eller lignende.  

Mustafas kiosk er en af 
de populære bøger, vi har 
på vores skolebibliotek. 
Men havde vores skole 
været svensk, måtte  
børnene ikke læse den. 
Rimet om kioskejeren  
Mustafa, der fortæller 
kvarterets børn om sin 
fortid som sultan og om, 
hvordan han engang  

huggede hovedet af en mand, er årsagen til at den i 2013 ikke længere kunne 
udgives i Sverige. Men også Pippi Langstrømpes far er nu Sydhavskonge og ikke 
Negerkonge, som han engang var. 

I flere religiøse sammenhænge i både England og USA er Harry Potter blevet 
forbudt. Endnu en meget populær bog, vi har på hylderne. 

En af de bøger vi bruger i engelsk i 9. klasse, har siden 2021 været den 5. mest 
bortcensurerede bog i USA. Den hedder The Hate You Give. I USA kritiseres 
den for ”at fremme had til politiet”. I engelsk bruger vi den i forbindelse med 
ytringsfrihed og Civil Rights Movement.  

I januar og februar vil der være 
en udstilling med  
”de forbudte bøger”  
på skolebiblioteket.  

Kig endelig forbi!  
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                         5. klasses tur til Århus. 

Rush 

Vi gik ind og fik strømper, vi skulle også se en sikkerhedsvideo inden vi måtte 
hoppe. 

Der var mange ting man kunne lave f.eks. Dodge Ball, battle bim, slam donk, 
parkour bane, hop og duk, dødbold og så var der selvfølgelig trampoliner. 

Det var mega sjovt, tiden gik så hurtig og så skulle vi videre til den gamle by.  

Vi var der i to timer, men tiden gik så hurtigt at det kun føles som 20 min               

Den gamle by  

Vi gik ind i Den Gamle by, det så virkeligt hyggeligt ud, vi gik rundt i nogle små 
grupper. 

Man kunne købe mange ting, man kunne købe alt fra slik og bolsjer til hotdogs 
og hue og handsker. 

Det regnede men det var alligevel mega hyggeligt, vi gik rundt og læste om de 
forskellige traditioner i julen. Og så kørte vi hjem. 

                                       Lavet af Zophia og Freja S 
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Først kørte vi til Rush og så gik vi ind og så skulle vi hoppe på trampoliner. Det 
var rigtig sjovt men man slog sig også lidt. Vi var der i to timer og vi legede og 
legede og legede hele tiden vi var der. Folk købte meget slik. Der var dødbold 
baner og hop og duk tinge Ling og battle bim og slam dunk, trampoliner, en ninja 
bane, ballon pop der var også en stor vippe, hvor man kan hoppe ned i en grav. 
Og inden vi havde set os om, så skulle vi videre til Den Gamle By i Aarhus. Da vi 
kom til den gamle by, regner det mega meget. Det så gammelt ud og det var 
sjovt vi gik rundt i nogen grupper og det var meget hyggeligt der var en masse 
gamle huse. Der var brændte mandler, bolsjer, slikkepinde og kager, pølser, 
kaffe og varm kakao og hue og handsker. Vi var inde og se alle huse, man kunne 
komme ind i og så skulle vi hjem                                              Mads F 
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Dejligt i januar at  

møde sine venner 
igen. 

 

Pigerne har brugt 
rummet til høj musik 
og pigehygge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drengene har bygget 
og konstrueret. 
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                               Livet i Uhrskoven 

Traditionen tro i december var de ældste børn i Uhrskoven 
en tur i Den Gamle Købmandsgård i Uhre. Det var en  
spændende tur, hvor Liselotte viste og fortalte os om ”gamle dage”, og om 
hvordan der blev holdte jul dengang.  
Vi så også hvilke julegaver, man kunne få dengang, og vi hjalp nissen med at  
gøre hans juletøj klar.  

 

Vi var alle en tur ved Møllen i Uhre. På vejen dertil begyndte det at sne og alle 
børn nød det dejlige julevejr. Da vi nåede frem til møllen, kaldte vi Julemanden 
frem fra hans skjul i 
møllen. Han havde  
slikposer med til os, 
som vi nød i pakhuset.  

 

 

 

 

Julemanden havde også 
til tid at høre, hvad vi 

ønskede os til jul    
Han er nu sød,  

ham Julemanden   
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Derudover har vi nydt alle de andre gode juletraditioner, som Uhrskoven har, 
både i børnehaven og med skolen og i kirken.  
7. klasse ”gav julen tilbage” til Uhrskoven, hvor de havde pebernødder med til 
os. Vi så 0. klasse lave krybbespil, som de var mega seje til.  
Vi så 4. klasse gå Luciaoptog til morgensang.  

 

Vi holdte julefrokost i børnehaven med både fiskefilet, frikadeller, æg og lun 

leverpostej, hvor børnene spiste rugbrødsmadder som aldrig før   
Inden juleferien var vi til juleafslutning i kirken sammen med dagplejen, hvor 
præsten fortalte om, hvorfor vi holder jul.  

 

 

Inden vi gik på juleferie nåede et par 
børn også at komme med ud til Brande 
Dyreinternat, her fik de lov at se nogle 
kaniner, fordi et par af kaninerne  
kommer og skal bo i Uhrskoven i det 

nye år. Det glæder vi os meget til   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Og så blev det rigtigt snevejr. 
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Kyndelmisse eller Lysets messe 

               

              Mandag den 6. februar 2023 kl. 18.00 

Lysets messe 

På Uhre friskole 

Lad os fejre, at halvdelen af vinteren er gået, og  

foråret snart er på vej 

Derfor invitere vi alle til en hygge aften, hvor der bliver  

serveret Gule ærter med tilbehør, samt kaffe og kage.  

Der kan bestilles klarsuppe, hvis dette ønskes i stedet. 

Drikkevarer købes til små priser 

Der vil være musikalsk underholderholdning 

ved Rita og Aksel 

 

Tilmelding senest 22. januar 2023 

Til Margit Mortensen 

Mail: mafam@mvb.net 

                               Tlf. 97187105/29642129 

Tilmelding efter først til mølle, max 75 per. 

Pris for medlemmer 130 kr. ellers 150 kr. 

 

Familie & Samfund og Kvindelivsgruppen i Uhre 

mailto:mafam@mvb.net
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 AKTIVITETSKALENDER 
JANUAR: 

17.-21. Forældreuge inklusiv lørdag den 21. januar. 

23. Skole-fridag. 

FEBRUAR: 

3. Forældrerengøring kl. 15.00-18.00. 

4. Forældrerengøring kl. 9.00-12.00. 

6. Kyndelmisse arrangement - se annoncen inde i bladet. 

6.-10. Valgfagsuge for 8. klasse. 

11.-19. Vinterferie. 

18. Fastelavn i Naturparken ved Uhre Udviklingsråd. 

21. Mentorsamtaler i 9. klasse. 

24. Fastelavn på friskolen. 

MARTS: 

8. Uhre udviklingsråd – Generalforsamling i Købmandsgården. 

13.-17. Valgfagsuge for 7. klasse. 

13.-16. Introkurser for 8. klasse. 

17. Going Global for 8. klasse. 

17. Skolefest kl. 18.30. 

20. Musikfestival for 2. - 4. klasse. 

27. Skole-hjemsamtaler i 2. klasse. 

27. Sangaften i aulaen kl. 19.30. 

29. Skole-hjemsamtaler i 3. klasse. 

30. Mentorsamtaler i 7. klasse. 

30. Mentorsamtaler i 8. klasse. 

31. Skolen i kirke før påske. 

APRIL: 

1.-10. Påskeferie – begge dage inkl. 

25. 5. klasse laver indsamling til Ghana. 

27. 5. klasse laver indsamling til Ghana. 

 


