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Vi glæder os til skolefest 

- Og til at se jer alle! 
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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 (ansv.) 

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. 

300,-  IEE 

300,-  RM 

200,-  AGM 

Mange tak for bidraget! 

  

            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. 
 

”Dagen er så fuld af anemoner, fuglefløjt og farvespil i lyse kroner.”  
Sådan lyder intro-delen på Anemone-sangen. Nu er det officielt forår  
– og hvor er det fantastisk! 

 

Vi har netop afsluttet årsregnskabet for 2022. Én af vores nye strategier har 
været en bevidst stillingtagen til, at flere af vores potentielle overskuds-
kroner skulle ud og arbejde i organisationen; Uhre Friskole, børnehave og snart 
også vuggestue, så det i sidste ende ville komme børnene til gode. Det bærer 
regnskabet også præg af. Derudover har der været en række større  
investeringer – bl.a. nye touchtavler til klasserne, nye legepladselementer,  
renovering af dele af bygningsmassen etc. Alle disse investeringer har ligget 
og ventet på en klarmelding – og nu er vi i gang. 

Alt i alt ser vores økonomi stærk ud! Vores likviditet er stærk og vores  
udsigter ser gode og positive ud.  

Vores vuggestue kører efter planen, og der er nu 12 børn klar til start. Tak for 
opbakningen hele vejen rundt! Vi er pt. ved at gøre klar til et krybberum og 
derudover skal lokaler, legeplads, læreplaner, madlavningsdelen, forældre-
kommunikation osv. på plads. Men vi er i god arbejdsproces - og glæder os hver 
dag over, at vi er godt på vej. 

Om lidt står den på skolefest. Vi glæder os rigtig meget og håber på god  
opbakning til de festlige lejligheder.  

Folketinget har vedtaget, at St. Bededag fra 2024 er fortid. Vi har endnu ikke 
hørt om de bagvedliggende tanker i forhold til skoler og institutioner. 
Vi melder tilbage, så snart vi ved noget.  

Den 19. april er det igen tid til årets generalforsamling på Uhre Friskole. Vi 
mødes kl. 19.00 i skolens Aula. 

 

            Kærlig hilsen Kontoret 
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Nyt fra bestyrelsen. 
Vores arbejde i bestyrelsen drejer sig i øjeblikket rigtig meget om vuggestue 
og jordkøb. Vi kan med glæde se, at begge del kører efter de planer, der er 
lagt. 

For jordkøbet er det kommuneplan og landzonetilladelser. De ting tager nu  
engang, den tid det tager. 

Vuggestuen åbner 1. maj. Her er fuld belægning fra dag et, og det er meget 
tilfredsstillende. Personalkabalen i vuggestue og børnehaven er også ved at gå 
op, dog mangler der 2 pædagogmedhjælpere i vuggestuen. Så kender I nogen, 
må I da gerne sende dem forbi Johnny. 

Lørdag den 18. marts har vi et hold elever, der skal til Esbjerg, hvor de skal til 
eksamen i Cambridge Engelsk. Det er et tilbud til eleverne i overbygning, som, 
hvis man som elev har lyst, kan tage en International eksamen. 

Så har vi også et færdigt regnskab. Det viser, at til trods for hvad der ellers 
er sket i verden, så kommer vi ud med et plus. Det er vi rigtig godt tilfredse 
med. Det er klart nemmeste at forsvare nye investeringer, når driften kører. 

På bestyrelsens vegne, Tommy Sønderholm. 

 

 

 

Velkommen til Malene 
 

Hej alle sammen. 
Mit navn er Malene, og jeg er  
4.-6. klasses nye musiklærer. 
Jeg kender både børnehaven samt 
skolen ret så godt, da jeg har været 
Sangkonsulent herude siden 2019. 
Til daglig bor jeg i Silkeborg med min 
kæreste samt vores to børn Alberte 
og Birk. 
Jeg ser frem til at undervise og ikke 
mindst til at komme på skolen hver 
torsdag og møde jer alle. 

 
Kærlige hilsner fra Malene  
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             Indskrivning til spirer-gruppen 
 

Vi har den store glæde at kunne byde 11 drenge og 10 piger velkommen på  
Uhre Friskole.   
De 21 børn starter i spirer-gruppen 1. maj  
og i 0. klasse til august. 

 

 

Sofus       Otto           Lui          Sigurd 

 

August      Isak           Birk        Oliver      Felix      

 

Alexandru       Malthe                         

 

Liv              Katrine          Nanna         Agnes 

 

Molly           Nora             Gaia           Maria 

 

Thalia          Julia                
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”Det Grønne Råd” er kommet godt i gang. 
Vi har fået samlet et stærkt og dygtigt grønt råd, der er klar til at tage fat på 
den store opgave: Det er at gøre Uhre Friskole grønnere.  
 
Rådet består af en gruppe idérige og kreative elever fra 4. til 9. klasse.  
Som opstart på rådets arbejde blev der drøftet visioner og talt om, hvorfor 
rådets arbejde er vigtigt. På de seneste på møder har rådet arbejdet med et 
konkret projekt, præsenteret af Lars-Stig, om et nyt system for affalds-
sortering, og hvordan dette kan udføres smartest muligt.  
Fremover vil vi tage fat på flere lignende projekter, og vi håber at kunne gøre 
mange af de gode idéer til virkelighed. 

 

 

”Det grønne råd” 
Tirsdag den 31. januar var det første møde i ”Det grønne råd” på  
Uhre Friskole.  

Vi snakkede om global opvarmning og nogle andre af verdens problemer, som vi 
kan tage nogle skridt til at hjælpe med at løse. Vi har nogle punkter og mål, vi 
håber at komme til at nå, ligesom grøn vision, grøn revision, grøn handleplan, 
grønne handlinger og grøn undervisning. Det er vores planer.  
Efter vi har gjort noget ved det, så ser vi, om vi kan lave noget mere. 

Grøn vision er et mål, man sætter. Ligesom vi har sat det mål, at vi gerne vil  
blive bedre til at sortere affald. Nogle andre ting er f.eks., at vi kan prøve at 
genbruge, bruge mindre plastik og prøve at minimere vores elforbrug. 

            Skrevet af Freya Hoyer 
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 Fastelavn på friskolen 
 

Fredag den 24. marts blev der 
slået katten af tønden med  
deltagelse af hele friskolen.  
Både elever og lærere var klædt 
festligt ud i flotte, sjove og  
kreative kostumer. 

Festen sluttede af med  
fastelavnsboller til alle i  
klasserne. 

Skønt atter at kunne fejre  
denne dejlige tradition med  
hele skolen i hallen. 

På behørig vis fik kattekongen 
eller kattedronningen lov til,  
med bind for øjnene, at udpege 
sin dronning  eller prinsgemal. 
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Nyt fra biblioteket  
af Jannie. 

 

I februar kom der nye bøger hjem til 
biblioteket. Der har i en længere  
periode været efterspurgt flere bøger 
om Sallys far. Så dem fik jeg købt.  
Der kom også et par faglitterære bøger 
af Svend Brinkmann og  
Anja C. Andersen.  

Eleverne er gode til at låne bøger på 
biblioteket og faktisk også til at  
behandle bøgerne pænt. Der bliver ikke 
smidt rundt med dem, og falder der en 
bog ned, bliver den samlet op.  
Så STOR ros til alle. Det er derfor, vi 
kan have et flot bibliotek med mange 
forskellige bøger.  

Det sidste der blev købt i februar, var 
flere engelske bøger. To romaner og  
4 små bøger om ordforråd skrevet af Ronald Dahl.  

 

I marts måned kommer der til at hænge gækkebreve på biblioteket. Jeg  
samler gækkebreve ind fra eleverne. De har fået historien om ”at drive gæk 
med…”; at ende som ”gæk”, og om hvor mange prikker man skal skrive på et 
gækkebrev for, at det gælder.  
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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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Skolefest på Uhre Friskole 
Fredag den 17. marts 2023 

klokken 18.30-21.30 
 

RONJA  

RØVERDATTER 
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 Program  
for skolefesten 

 
   Klokken 18.30 bydes der velkommen 

   Herefter vil eleverne fra 6. klasse opføre 

 

 

    

   Efter skuespillet vil der være: 

 Dans til Panduro Band 

 Bod der sælger slik, sluchice og popcorn 

 Kaffe og brød til voksne ved borde 

 Bod der sælger vand, øl og vin *over 18 år. 

 Kl. 21.25: Fællessang og afslutning 

 

Entre:  

Voksne: 75 kr. inklusiv kaffebord 

Voksne: 50 kr. forestilling alene 

Børn: 25 kr.   

RONJA RØVERDATTER 

Der kan betales med  

MobilePay på 861226 
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Ronja Røverdatter - af Astrid Lindgren 

 

En nat i et voldsomt tordenvejr, hvor kun heksefuglene er ude,  
fødes lille Ronja i Mattisborgen. Hendes far Mattis er en berygtet 
røverhøvding. 

Mattisborgen tager skade af det voldsomme uvejr, og der kommer en 
revne i borgen - kaldet Helvedsgabet. 

 

En dag møder Ronja en dreng, der hedder Birk. Det viser sig, at han 
netop er flyttet ind i den anden del af Mattisborgen - ovre på den 
anden side af Helvedsgabet. 
Birk er søn af Borka, en lige så berygtet røverhøvding. 

 

Den ene gang efter  
den anden redder  
Ronja og Birk hinandens 
liv…. 

 

Kan de mon få deres  
røverhøvdinge-fædre  
til at slutte fred? 
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Rolleliste: 

Ronja   Alma 

Mattis    Thilde 

Lovis    Luna 

MATTIS-RØVERE: 

Skalle-Per   Bella   

Lille Klippe   Victoria 

Knotas    Johan 

Fjosok    Lærke 

Tjegge    Lasse 

Pelje    Sofija 

Sturkas    Mikkel 

 

Borka   Liva 

Undis    Kaja 

Birk    Johanne 

BORKA-RØVERE: 

Jogge    Jonas   

Burra   Malthe 

Labpas   Simon 

 

Fogedknægt   Lasse 

Heksefugle  Karoline og Annika  

Rumpenisser  Anna og Natalia 
Instruktion      Jette                        
Musik               Jørn Peter     
Teknik              Lars-Stig og Michael 

Tak til Marianne Schandorff for at  
designe kulisser, og til Dorthe Z for 
sminkning og frisurer. 
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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, 

samt træpiller. 
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Niels Hausgaard og kristendommen! 

 

Så er vores alle sammens Niels Hausgaard igen ude på  

landevejene for at optræde over alt i landet. Jeg så ham i remisen 

på den forrige tourné og fandt hans satire og polemik en anelse bob-bob-anstrengt 

og søgt. Men når det kom til kirken og kristendommen, så var han rimelig skarp. 

Og det er det væsentligste. Al væsentlig kritik begynder med kritik af religionen, 

som allerede Karl Marx sagde...  

Hausgaard var ude efter det alt for pæne og velfriserede, det småborgerlige ved 

kirken. Han berettede bl.a. om deltagelse i en begravelse, hvor hans sidemand 

havde spurgt, hvem ham den ”vandkæmmede med midterskilning” i altertavlen 

dog var; Hausgaard måtte fortælle sin sidemand, at det da var – Jesus.  

Til bemeldte begravelse talte præsten så pænt om afdøde, at han og så  

sidemanden kom i tvivl om, hvorvidt de nu var kommet til den rigtige begravelse. 

Nuvel: En af Hausgaards med udfordrende udtalelser lyder således: 

”Kristendommen er en del af vores kultur, og det at blive opskræmt over al religion, 

ligesom man gjorde i det gamle Sovjet, synes jeg er meget naivt. Mennesket har 

altid haft en religiøs trang, og den kan man ikke bare fjerne. […] Jeg plejer at sige: 

Kristendommen er en god idé, som vi burde overveje at indføre!” 

Derved får Hausgaard sagt, at kristendommen ikke blev indført sådan én gang for 

alle for 1000 år siden (i vikingetiden). Den indføres igen og igen, fra øjeblik til  

øjeblik, nemlig når budskabet lyder, og troen bliver til i hjertet.  

Der er med kristendommen tale om et dynamisk, levende foretagende. Ikke  

kustode-virksomhed. 

”Mennesket har altid haft en religiøs trang”, siger Hausgaard så også.  

Ja, mennesket er helt grundlæggende et religiøst væsen, som altid dyrker en eller 

anden ”gud” – spørgsmålet er blot: Hvilken? 

Arne Holst-Larsen 
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              HVOR SKAL JEG TILBRINGE MIN SIDSTE TID? 

 

  Anne Mette Harrild Møller, som arbejder på                                                  

  Sct. Maria Hospice i Vejle 

 

 

 

kommer og fortæller om  arbejdet og livet på et  

hospice 

mandag den 17. april kl. 19.00 i aulaen på Uhre Friskole  

Pris 50 kr. inkl. kaffe  

 

Vel mødt! 

 

Hilsen 

Uhre Menighedsråd                                    Uhre Friskoles Venner 
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I vores SFO er der plads til, at man kan slappe af, lege alene hvis man har 
lyst til det, lave noget sammen med andre eller blot hænge ud med  
vennerne. 
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                     Livet i Uhrskoven 
Fastelavnspynt 

I februar har vi brugt noget tid på fastelavnspynt. Det 
startede med nogle ture ud i naturen for at finde grene, som vi kunne bruge til 
at lave fastelavnsris af. Derefter gik vi i gang med klipperiet og pynteriet med 
pailletter, diamanter og fantastiske farver. Børnehaven har været fyldt med 
sorte katte, farverige masker, nymalede konge- og dronningkroner, og hvad 
der ellers hører sig til ved en rigtig fastelavnsfest.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastelavnsfest  

Traditionen tro skulle Uhrskoven også slå katten af tønden i år. Både børn og 

voksne havde glædet sig i flere uger op til . Tønderne var malet og alle klædt 
ud, så alt var klart til at få den bedste dag i børnehaven.  Der blev gået til den 
ved tønderne, og alle børn gav deres bedste, så der kunne findes en katte-

konge og dronning    

Da tønderne endelig 
blev slået ned, kunne  
vi hygge os med slik-
poserne, der faldt ud af 
tønderne og senere med 
fastelavnsboller.  
En rigtig dejlig dag, 
hvor udklædningerne 
også gav nye muligheder 
og ideer til rigtig gode 
lege.  
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Politiet. 

I februar har vi haft besøg af en rigtig politimand, og han havde taget sin  
politibil med. Han fortalte om alle de spændende ting, som en politimand laver. 
Han viste os alt det, han skal have med sig, når han er på arbejde. 
Bl.a. hans politistav, pistol, lommelygte og peberspray. Han sluttede besøget 
af med at vise os sin politibil. Vi hørte sirenen og så politiblinket -  det synes 
børnene, var meget sejt. I bilen havde han bl.a. brandslukker og sømmåtte, 
som han viste os. Tusind tak for besøget til Lars Lyhne.  
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Tilmelding til Fælles-Haver på Tarpvej 15 i 2023 
 

Du får et lille stykke jord, som er dit hele sommeren 

Du lærer at dyrke sunde grøntsager og smukke blomster 

Du lærer hvor tingene kommer fra. 

Kom og vær med ude i al slags vejr og hør fuglene synge, det er dejligt. 

Ha’ det sjovt sammen med dine kammerater. 

Vi har en bålplads, hvor vi hygger os med snobrød og pandekager 

Tilmelding: tirsdag d.18. april kl. 16.00 til 17.00 hos Esther 
Tarpvej 15  

Vi har kaffe, saft og kage. Vi fortæller om frø og planter og går en tur op og 
ser, hvor haverne skal være 

Tag dine forældre eller bedsteforældre med. De må også gerne hjælpe i  

haverne.  

Du kan starte når du går i 0. klasse. 

Pris for en lille have kr. 300 

Pris for en stor have kr. 400 

 Vi starter i haverne tirsdag d. 25. april kl. 15.00 til 17.00 

Vi glæder os til at mødes med jer 

Hilsen fra Anna Grethe, Johanne og Esther tlf. 53286060 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            På billedet er 0. klasse på besøg i Fælles Haverne.         
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KOM OG LAV PÅSKEDEKORATIONER 

 

 
 

For børn og forældre/bedsteforældre. 

Søndag den 26. marts kl. 14.00-17.00 

i Pakhuset på Købmandsgården i Uhre. 
Tag selv små løgplanter i potte,  eller løg, en 

lille kurv eller skål, udpustede æg, måske  
nogle påsketing I har derhjemme med.  

Vi har samlet lidt forskelligt,  
som I kan bruge. 

Pris 25 kr. (inkl. saftevand/kaffe og kage) 

Vi ses! 

Fælleshaverne 
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GENERALFORSAMLING  

UHRE FRISKOLES VENNER 

TIRSDAG DEN 2. MAJ KL. 19.00 I AULAEN 

 

 

 

1) Valg af dirigent.  

2) Bestyrelsens beretning. 

3) Regnskab. 

4) Fastsættelse af kontingent 2024 - bestyrelsens forslag 150 kr. 

5)  Valg af bestyrelsesmedlemmer - på valg er: 

      Kirsten - villig til genvalg. 

      Karlo -     do. 

      Bestyrelsessupp.: Niels Larsen, villig til genvalg. 

6)  Valg af revisor: Mette Vittrup. 

      Revisorsupp.: Birgit Mølsted. 

7) Indkomne forslag.  

8) Evt.  

Efter generalforsamlingen hyggeligt samvær - og forening er vært ved et kaffebord  

Bestyrelsen. 



29 

 



30 

 



31 

      Sangaften 

       - også med jeres sangforslag. 

Uhre Friskoles Venner og Uhre Menighedsråd inviterer 
til sangaften i forårets tegn.  
Det foregår i aulaen på Uhre Friskole 
 

   Mandag den 27. marts 2023 kl. 19.30. 
 

Entré 40,- kroner inkl. kaffe og kage. 

Det er Jørn Peter Andersen, der sidder ved flyglet og 
spiller til de sange, vi skal synge. 

 

Til denne sangaften har I mulighed 
for at ønske netop jeres yndlings-
sange. Det er nemlig jer deltagere, 
der er medbestemmende til  
aftenens repertoire - Jørn Peter 
forbeholder sig ret til at vælge  
mellem ønskerne til et sammenhængende program. 

Send en mail til jette@uhrefriskole.dk - gerne nu og  
seneste torsdag den 23. marts med et par forslag til 
sange. Så er det jer, der er med til at sammensætte 
aftenens program. 

Vi glæder os til at se jer - og tag gerne naboen med. 

         Vel mødt! 
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 AKTIVITETSKALENDER 
MARTS: 

13.-17. Valgfagsuge for 7. klasse. 

13.-16. Introkurser for 8. klasse. 

16. Generalforsamling i UGIF kl. 19.00. 

17. Going Global for 8. klasse. 

17. Skolefest kl. 18.30 - Se programmet inde i bladet. 

19. Gymnastikopvisning i UGIF kl. 9.30 i Brande Hallerne. 

20. Musikfestival på Artium for 2. - 4. klasse. 

25. Naturfredningsforeningen samler affald i Uhre kl. 12.00. 

26. Påskedekorationer i Købmandsgården kl. 14.00-17.00. 

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. 

17. Foredrag i aulaen - Fortælling om Hospice. 

18. Opstart af Fælles Haver. 

19. Uhre Friskoles generalforsamling kl. 19.00. 

25. 5. klasse laver indsamling til Ghana. 

27. 5. klasse laver indsamling til Ghana. 

MAJ: 

1. Skole-hjemsamtaler i 4.klasse.  

2.-4. Skriftlige afgangsprøver for 9. klasse. 

2. Skole-hjemsamtaler i 4.klasse.  

2. Generalforsamling i Uhre Friskoles Venner kl. 19.00. 

5.-7. Stor Bededagsferie. 

 


