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          Hvert år fejrer vi denne dag:  
     100 dage i skole.  

          Og indskolingen havde en fest! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 Ea og Emilie.       
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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. 
Så blev det februar måned, og vinteren går så småt på hæld. Ugen er startet 
en smule kold, men rundt omkring på skolen og i børnehaven bliver man mødt af 
smil, hilsner m.m., og det varmer.  

Vi går foråret i møde, og sammen med foråret kommer også en spirende op-
timisme i forhold til et faldende restriktionsniveau på Covid19-området. Fra på 
fredag d. 11. februar overgår al testning af eleverne til hjemmet. Der kommer 
2 ugentlige hjemmetest, som eleverne får med sig hjem i tasken.  

Vi oplever pt. et forholdsvis højt fravær, som er Covid19 relateret. Det gæl-
der både på børne -og personaleområdet. Ikast-Brande kommune ligger pt. i 
top 4 af landets 98 kommuner i forhold til incidenstal – men som sundheds-
styrelsen siger, så er tallet ved at toppe – og derefter kan vi for alvor kigge 
fremad.  

I den kommende tid står vinterferien for døren. Efter vinterferien kommer 
skolefest, lejrskole, eksamener mm. Alt sammen ting som peger ind i vores  
traditioner. Vi kan vist alle sammen i kor sige, at vi ser frem til at genoptage 
flere af vores traditionsrige begivenheder.  

På det seneste bestyrelsesmøde blev budgettet for 2022 godkendt. En af de 
store fokusområder ind i budgettet for 2022 har været et fokus på det  
visionsmæssige perspektiv. Jannie, som til daglig både er viceskoleleder og 
børnehaveleder, skal tilbage til sit virke på skolen og have fokus på at løfte  
entreprenørskab ind fremtiden. Derudover kommer Jannie til også at løfte et 
nyt fokusområde – nemlig faget Cambridge engelsk, som til en start bliver et 
tema for 7.-9. klasse. Vi vil nemlig gerne bevæge os ind på konceptet omkring 
Cambridge engelsk, som kan give vores elever et endnu bedre afsæt til det  
videre liv efter tiden på Uhre Friskole. I kommer til at høre nærmere til  
Cambridge engelsk inden længe.  

Et andet fokus ind i budgettet for 2022 har været tanker omkring oprettelse 
af en vuggestue. Vi kan se, behovet er der. Timingen lader til at være god, og 
nu har vi ansat en ny daglig leder af børnehaven til også at løfte en potentiel 
opgave omkring oprettelse af en vuggestue. Navnet på den nye daglige leder af 
Uhrskoven pr. 1. april 2022 er Charlotte Grønborg. Et enigt ansættelsesudvalg 
pegede på hende, og med 35  års ledererfaring og herunder erfaring med både 
børnehaver og vuggestuer – samt oprettelse af samme, er vi meget fortrøst-
ningsfulde. Jannie og Johnny kommer i en længere periode til at hjælpe  
Charlotte i forhold til overgang, overlevering mm. Vi håber, I alle vil tage godt 
imod Charlotte.  

Der bliver i den kommende tid arbejdet på en businesscase i forhold til opret-
telse af en vuggestue. En businesscase kommer bl.a. omkring punkter som; 
Hvornår? Hvordan? Hvorfor? Økonomi, love og regler, beliggenhed, opstart, 
krav osv. Så snart vi er videre i vores proces, vil vi orientere. 

 

Med ønsket om en god vinterferie! 

Kærlige hilsner fra kontoret. 
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Nyt fra Bestyrelsen. 

 

Årets første bestyrelsesmøde blev afholdt den 26. januar 2022. 
Vi havde et godt møde, hvor vi havde en spændende dialog, som nåede langt  
omkring. Vi fik bl.a. godkendt budgettet og kiggede samtidig ud i fremtiden. 
Vi ser frem til, at skolen igen kan vende tilbage i sine traditionelle aktiviteter, 
hvor der igen bliver adgang for os forældre. 
Det ser ud til, at skolefesten kan blive til noget, og vi glæder os til at kunne 
samles og se skolekomedie igen. 
Endnu en gang har vi fået lov til at være med i et projekt for LEGO. Det er  
altid spændende for børnene og - ikke mindst - de voksne. 

Bestyrelsen ønsker alle God vinterferie! 
        På vegne af bestyrelsen, Charlotte Brøchner.  

 

 

 

 

 

 

 

Fastelavn er mit navn…                 . 

Fredag den 25. februar holder vi fastelavn på Uhre Friskole.  

Vi skal være klædt ud, slå katten af tønden, kåre den bedst  
udklædte i hver klasse og spise lækre fastelavnsboller. 

 

 

  Husk I skal være udklædt fra morgenen af… 
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Skolefest på Uhre Friskole 

Fredag den 18. marts 2022 

kl. 18.30-21.30 

6. klasse præsenterer: 

Gummi-T 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

Alle er velkomne 

Også selv om man ikke har børn på skolen. 

Denne aften er det dog ikke hensigtsmæssigt at tage de helt små børn med. 
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Den 26.-27.-28. april 2022 tager hele Uhre Friskole til Sletten på lejr. 

Børnehaven kommer også med til en dag i naturen.  

Vi har booket hele Sletten ved Silkeborg - alle bygningerne, så der er 
god plads til alle. Det bliver tre helt fantastiske dage med  
fællesskab, hygge og samarbejde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nærmere information kommer i marts. 

Men vi glæder os allerede!  

Lejren koster  

500 kr. pr. elev. 
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5. klasse siger mange tak for den gode opbakning  
fra jer, som har doneret jeres pantflasker og dåser  

til fordel for Danmarksindsamlingen. 

 
Det har været dejligt at møde i skole og se, at nogle havde tænkt 
på os i form af poser med flasker og dåser. 

 

Vi gemmer pengene og donerer dem til Danmarksindsamlingen 2023. 

 

5.klasse har ikke kunnet gennemføre de to sjove aktivitetsdage i år på grund af 
Corona. Men dele af forberedelse til Danmarksindsamlingen har klassen  
arbejdet med, idet de skulle undersøge, hvad der gemmer sig af værdier og  
information bag de 12 organisationer, der tilgodeses med penge fra  
Danmarksindsamlingen. 

Hvor støtter og hjælper de henne? 

 

I små grupper har eleverne arbejdet med at søge oplysningerne og få det sat 
sammen til et præsentations-PowerPoint. 

Efterfølgende har de fremlagt for hinanden i klassen. Så nu ved alle eleverne 
lidt om alle 12 organisationer. Vi ved mere om, at nogle organisationer helst 
hjælper lige midt i nøden med vand, mad, tøj eller med et hjem til børn.  
Andre organisationer har mere fokus på at støtte dem, der tager sig af det 
samfundsmæssige i form at krav om demokrati og bæredygtighed samt at få 
rettet opmærksomheden på folks – og især børns rettigheder ved hjælp af 
børnekonventionen. 
Spændende ord og forklaringer og flotte PowerPoints. Flot arbejde 5. klasse! 

                       Jette 
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     9. klasse i praktik. 
I uge 2 var 9. klasse i praktik, en god mulighed for at afprøve forskellige  
erhverv man måske eller måske ikke drømmer om at arbejde med, når man  
bliver voksen.  

Stor tak til alle de virksomheder der har åbnet dørene for vores unge  
mennesker. 

Her fortæller 9. klasses elever om, hvad de oplevede i ugens løb og efter-
følgende evaluerede.  

I praktik hos Dahl advokatfirma i  
Herning. 

Vi var alt i alt fem praktikanter  

alle fra  14 til 19 år. 

- Mandag startede med en introduktion 
og rundvisning til hinanden og stedet.  
Efter det, var det direkte videre til  
Arresten i Herning, hvor en vagt gav os 
en rundvisning, fortalte os om Arrestens 
historie og principper. Vi fik set de ind-
sattes ”gå-gårde”, den mad de får at  
spise, deres ”klasselokale” og trænings-
center. Træningscenteret har desværre 
ikke været i brug i mere end 3 år. Vag-
ten sagde at dette skyldes, at der er for 
mange indsatte. 

- Tirsdag og onsdag, kom vi rundt til de 
forskellige afdelinger i bygningen. Der 
fortalte forskellige advokater os om  
deres afdeling og hvad man skulle for-
vente af den. 

- Torsdag var helt klart den dag, som jeg 
syntes var mest spændende. Den dag 
kom vi nemlig med ind og se en retssag. 

Alt i alt syntes jeg, at det var utroligt 
spændende at være i praktik hos Dahl, 

Jeg var i Vibereden  
- i vuggestuen hos pindsvinene 
og blev sat ind i det arbejde, 
en pædagog laver og hvordan 
man læser børns behov. Det 
var en rigtig fed oplevelse og  
hyggeligt 
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Jeg var i praktik ved Fink Byg som 
tømrer. Vi har været i Hammerum 
næsten hele ugen. Jeg var med til at 
sætte spær op, og sætte vinduer, 
samt sætte en brændeovn op. 

Jeg var på Motel One i  
Lübeck. Det var rigtig  
spændende, og jeg lærte en 
masse om, hvordan sådan et 
hotel fungerer, og hvordan 
man arbejder i Tyskland. 

Jeg er blevet sat ind i syste-
merne, og hvad man egentlig 
laver på en hverdag som  
bibliotekar, og i alle de andre 
funktioner, der er på Brande 
bibliotek. 

Jeg har været i praktik 
som tømrer, ude ved Arne 
Danielsen A/S. Jeg har i 
arbejdsugen fået lagt nyt 
isolering på en første sal, 
samt fået lagt gulv. Jeg har 
også været med til at rette 
spær op, og fået hamret en 
del søm i. Alt i alt, har det 
været pisse hyggeligt, dog 
med en lidt smadret krop. 

Jeg var i Røde Kors. En dag  blev 
jeg sat ind i, hvad der foregår  
inden tingene kommer ud i butik-
ken, og sorterede og satte tøj på 
plads. 

Jeg har været i praktik 
hos Blåhøj el som elektri-
ker. Jeg har kørt rundt 
med elektrikere, hvor jeg 
har sat lamper op, lavet 
stik udtag og fikset en 
jordskokmaskine ude ved 
Månsson. Det har været 
rigtig sjovt og godt at  
prøve noget nyt. 

Jeg var i Matas i Brande. 
Jeg har lavet prisskilte, 
sat varer på plads,  
betjent kunder, sorteret 
pakker og udleveret  
pakke. Det har været en 
god og lærerig uge. 
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100 dage i skole. 

Efter en lang periode hvor hjemmeskole og aflysninger har været dagligdag,  
så var det rart at kunne holde en fest med hele indskolingen.  
Sammen - men naturligvis stadig hver for sig.  

 
Fredag den  14.  
januar kunne vi  
fejre, at vi i dette 
skoleår havde gået 
i skole i 100 dage. 
Det blev fejret 
med bl.a.: 
100 bevægelser, 
100 sekunders 
skrivning og  
naturligvis  
pynt hvor 100 ind-
gik på flere måder. 

 

 

 

 

Sprællemænd i 100 sekunder kan være ret hårdt! 
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100 dage i skole! 

Dette blev  
markeret med 
kroner og  
tælleopgaver i  
0. klasse 
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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. 

Denne reklameplads kan blive 

din…. 

 

Kontakt Uhre Friskole for nærmere 

oplysninger. 



13 

  

  

  

 

 

 

 

             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. 



14 

  

  

  

 

   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, 

samt træpiller. 
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Midt på vinteren. 
 

Det er ikke en dag, der står i kalenderen mere – men 
før i tiden fejrede man 2. februar, at nu var man lige 
midt på vinteren. Der var lige langt til 1. november og 
til 1. maj. 

Dengang var det koldt, når det var vinter – med is og 
sne – i modsætning til nu, hvor det mest er gråt og 
vådt. De fleste boede på landet og var stort set selv-

forsynende med alt – i modsætning til i dag, hvor vi køber det, vi har brug for 
– hvis det da ikke er strandet et sted i en container på vej fra Kina. 

Derfor skulle man helst have halvdelen af vinterforrådet tilbage, så vidste 
man, at hverken mennesker eller dyr kom til at sulte. Og derfor spillede vej-
ret en vigtig rolle. 2. februar kunne man bruge til at tage vejrvarsler. Man 
sagde f.eks., at hvis det blæste så meget, at atten kællinger ikke kunne holde 
den nittende ved jorden, så ville det ikke være koldt ret meget længere. Man 
sagde også, at hvis solen skinner klart til kyndelmisse, så vil der komme meget 
sne bagefter. På Fyn spiste man pandekager af bygmel – så troede man, at den 
nye byg ville gro ekstra godt. 

2. februar var også en helligdag. I kirken blev der holdt gudstjeneste og man 
indviede de lys, der skulle bruges i kirken i løbet af året. Dagen hed Kyndel-
misse. Det betyder Lysgudstjeneste. Man fejrede også Jomfru Maria.  
2. februar var der gået 40 dage efter jul – og man fejrede, at Maria var ”ren” 
igen efter at have født.  

Helligdagen blev afskaffet i 1770, så nu er det bare en hverdag. Det var også 
derfor, den blev afskaffet: Der var alt for mange ekstra fridage; folk skulle 
arbejde! Men vi er jo ikke dumpet ned på planeten som de første mennesker. 
Det er godt at huske på indimellem, at vi er en del af en historie, et land og en 
kultur, hvor vore forfædre kunne frygte for, om de havde mad til hele  
vinteren, hvor de tog vejrvarsler og gik i kirke for at tænde lys og fejre  
Jomfru Maria. 

Det inviterer os til at stoppe op og tænke efter. Vi kan tænke over, hvad vore 
forfædre havde af udfordringer og hvor vore egne udfordringer ligger. Og vi 
kan tænde lys og håbe: Alle mennesker har noget, de håber på. Forældre hå-
ber, at det går godt for deres børn. Vi håber at nogen, der er syge, snart bli-
ver raske. Vi håber, at det må gå godt med vores arbejde. Børnene har måske 
andre håb – men det kan bestemt være lige så alvorlige og vigtige håb som de 
voksnes. Vi håber – men vi ved godt, at det ikke altid går, som vi håber. Men så 
håber vi alligevel. De gamle traditioner omkring kyndelmisse minder os om, at 
vi ikke bare er dumpet ned på en planet, men at vi er en del af en lang historie. 
Når vi går i kirke, bliver vi også mindet om, at vi en del af noget større. Vi er 
en del af den historie, Gud fortæller om mennesker. Og den historie ender 
godt. Og det er lige netop det, der er håbet – at uanset, hvordan det hele går, 
så håber og tror vi på, at det ender godt. For Guds lys skinner på os.  
Lyset vender tilbage.  

         Sognepræst Anne Torpegaard Dolmer 
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            8. klasse besøgte Erhvervsskolernes Dag.   
  
   
Vi var på Herningsholm Erhvervsskole for at kigge på forskellige erhvervs-
uddannelser såsom SOSU, tømrer, elektriker, smed, blikkenslager, VVS, frisør 
og cykelmekaniker. Vi prøvede forskellige ting rundt på de forskellige  
uddannelser, som gav os et indblik i hvordan de forskellige uddannelserne så 
ud. 
  
”Personligt syntes jeg, at dagen var meget god og spændende, og den lærte 
mig en masse om forskellige uddannelser. Min favorituddannelse, som så mest 
spændende ud, var VVS uddannelsen, fordi vi fik lov til at opleve, hvordan de 
arbejdede, fx hvordan man sætter forskellige rør og vandpumper sammen osv. 
Så fik vi ovenikøbet også lov til selv at prøve at lave VVS ”arbejde”. Det syntes 
jeg, var spændende at prøve.” 
  
”SOSU klassen var god og meget underholdende. Lærerne var meget søde og 
aktiviteten var god og spændende.” 
  
”Jeg har fundet ud af, at erhvervsuddannelser også åbner op til meget, hvis 
man nu senere pludselig vil i en anden retning. Så er der videregående ud-
dannelser, man kan tage på uden en gymnasieuddannelse.” 
  
”Jeg har lært, at selvom du tager en erhvervsuddannelse, kan du altid komme 
på videregående.” 
  
”Inde ved VVS og elektronik fik vi fingrene i, hvad vi kunne komme ud for at 
lave noget i eller af, og det hjalp på at få et bedre indblik i, hvad man kan med 
det fag.” 
  
                                Skrevet af Lukas, Frida, Victoria, Malou og Smila 8. klasse. 
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Her er 8. klasses eleverne i gang med 
forskellige opgaver ved de  
uddannelser, de besøgte. 
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Pizza-matematik. 
Når man nu mangler mere end halvdelen af en klasse, så kan man godt forkæle 
dem lidt, der er tilbage i skolen.  

Derfor flyttede 2.klasse  
undervisningen fra klasse-
lokalet til skolekøkkenet en 
dag i januar.  

Opgaven var simpel - Vi skal 
arbejde med madkundskab, 
læsning og matematik.  

 

 

 

 

Resultatet var lækkert  
- pizza og muffins til alle. 

Corona kan altså også nogle 
gange have sine fordele. 
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        SFO’en 

Vi hygger inde med 
lege, spil og  
aktiviteter i hallen. 
Det bedste er, at vi 
nu alle må være  
sammen igen. 
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                Uhrskoven  
 

”Hit med lyden”  

Rød gruppe i Uhrskoven har ”Hit med lyden”, hvor vi lære om bogstaverne og 
deres lyde. Hvert bogstav har en figur tilknyttet, og vi er kommet til  
bogstavet K for Kalle kanin. Vores børn er bare mega seje!   
Den anden dag var vi på tur rundt i Uhre by. Opgaven lød på at kigge på skilte, 
huse, skraldespande og postkasser for at se, om der var nogle af bogstaverne 
vi kunne genkende. Det gik virkelig godt, og vi fandt ud af at kirke starter med 
K og hængekøje starter med H for Hanne Høne.   

 

 

 

K            

    H 

     S                

A 

     I 

    B 
 

 

Sangglad  

Vi har haft besøg af vores sangkonsulent Malene. Det var godt at have besøg 
af hende igen. Når Malene kommer, besøger hun vores sangglad hold og lytter 
til de sange og lege, vi viser hende.  
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       FASTELAVN I UHRE 
 

 

 

 

 

Lørdag den 26. februar slår vi katten af tønden på parkeringspladsen ved 
Uhre Naturpark kl. 10:00. 

Der vil være tønder til flere aldersgrupper – og til de voksne  . 

 

Der er præmier til de bedst udklædte.  

 

Der vil være kaffe og fastelavnsboller til de voksne og slikposer til  
børnene.  

Der kan købes sodavand dernede.  

 

Pris 30 kr. pr. Person 

 

Tilmelding sker via MobilePay på 23804793 (Dorthe Zacho).  

Skriv antal i tekstfeltet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Mange hilsner 

        Uhre Udviklingsråd 
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                                         Uhre Udviklingsråd  

  

 

Ordinær Generalforsamling 
 

Uhre Udviklingsråd og  

Den Gamle Købmandsgaard 
 

Tirsdag den 15. marts 2022 kl. 19:00        
 i Den Gamle Købmandsgaard i Uhre 

 

Alle er velkomne. 

 
Dagsorden ifølge vedtægterne 

 

På foreningens vegne 

                                 Dorthe Zacho 

 

Forslag modtages senest 8 dage før på 

 mail   dorthez@uhrefriskole.dk 

mailto:dorthez@uhrefriskole.dk
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 AKTIVITETSKALENDER 
FEBRUAR: 

12.- 20. Vinterferie - begge dage inklusiv. 

21. Kulisseaften i 6. klasse. 

23. Forfatterbesøg af Kenneth Bøgh Andersen - på mellemtrinnet.  

25. Fastelavnsfejring på friskolen. 

26. Fastelavnsfest ved Naturparken kl. 10.00. 

MARTS: 

14.- 18. 8. klasse til Going Global. 

14.- 18. Emneuge. 

15. Generalforsamling i Uhre Udviklingsråd og Købmandsgård kl. 19.00. 

18. Skolefest kl. 18.30. 

21.- 25. 7. klasse har valgfagsuge. 

21.- 25. 8. klasse har introkursus. 

APRIL: 

4. Skole-hjem samtaler i 0.klasse. 

5.-7. 8. klasse i København. 

5. Skole-hjem samtaler i 1.klasse. 

6. Skole-hjem samtaler i 0.klasse. 

8. I kirke før påskeferien. 

8. Sexexpressen for 7.- 9.klasse. 

9.-18. Påskeferie - begge dage inklusiv. 

21. Generalforsamling i Uhre Friskole. 

26.-28. Fælleslejr på Sletten. 

 

 

 

Fra søndag den 6. februar har  
Den gamle købmandsgård igen åbent  
hver søndag fra kl. 14-17. 

 

           Mvh. Den gamle Købmandsgård i Uhre. 


