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9. klasse satte dagsordenen på sidste  
skoledag før sommerferien. 

GOD VIND TIL JER! 



2 

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 

 



3 

Nyt fra kontoret 
Så er vi atter tilbage og skoleåret 2022-23 er kommet godt fra land. 

Vi har i skrivende stund tastet tallene ind for 5. september indberetningen, som i 
praksis er et udtryk for det antal skoleelever, vi har pr. 5. september. 
 Tallet afgør, hvor mange elever vi får statstilskud til resten af året. 
Vi tæller i skoleåret 22-23; 188 elever fra 0.-9. klasse.  

Skoleåret blev i personalegruppen indledt med en lille matematisk anekdote, som vi også vil 
dele her. Omdrejningspunktet handler om det at gøre intet vs. det, at gøre en lille smule 
hver dag.  
Vi sætter 1 person til at være 1,0 i regnestykket. 
Vi sætter faktoren til at være 365, fordi et år som bekendt er 365 dage. 
Hvis man intet gør i et helt år, lyder regnestykket således: 1,0^365 = 1,0 

Der sker altså ikke en hel masse, hvis man på 
et år ikke gør noget som helst ekstra. Den 1,0 
man var ved årets begyndelse, er man også 
ved årets afslutning.  

Men lad os i stedet prøve bare at gøre en lille smule ekstra hver dag. Så lyder regnestykket 
således:                    1,01^365 = 37,78 

Nu sker der altså noget. Ved bare at gøre en 
lille smule hver dag (0,01 ekstra) kan man på 
et helt år gå fra 1,0 til 37,78. Det er tanke-
vækkende. 

Nu skal alt ikke gå op i matematik, men som regnestykket viser, så skal der ikke særlig me-
get til i hverdagen, til at lave en stor forskel på et år. Måske tiden vi lever i pt. også under-
streger behovet for, at vi tænker os godt om – og måske bruger bare 0,01 ekstra energi hver 
dag på f.eks. de mennesker, der er i vores liv: 
På at anerkende en god gerning. På at slukke lyset. På at minimere forbrug osv.  

Som et nyt initiativ vælger vi at invitere nye forældre i skolen til at komme til oplæg ved  
Jens Andersen. En del af jer kender allerede Jens Andersen og har hørt hans oplæg omkring 
skole, hjem, forældreroller og meget mere. Det synes vi er et godt fælles fundament at stå 
på, når man bliver forældre til skoleelever på Uhre Friskole. Alle 0. klasses forældre bliver 
også fremadrettet inviteret til oplæg, og ligeledes vil vi også prioritere at nytilkomne  
forældre bliver inviteret med.  

Sidste skoledag blev en herlig dag i traditionernes tegn. Vi samledes i skolegården og tog 
imod en flot udklædt 9. klasse samt deres lærere. Der blev spillet 9. klasse mod lærerne i 
fodbold. Der blev dystet på glidebane, kastet med vand og karameller og lavet kåringer. Alt i 
alt en fantastisk dag med solskin, højt humør og glade elever hele vejen rundt. Vi sluttede af 
med at synge; ”Ferie, ferie, ferie”, hvor taget i Aula’en næsten løftede sig. For 9. klasse blev 
det et farvel og tak for denne gang. Vi håber at se jer igen og følge jeres vej frem i livet. Kig 
gerne forbi jeres barndoms skole ved lejlighed. Al muligt held og lykke ud i den store ver-
den. I gjorde det godt som elever her og vi har været -og er stadig stolte af jer. 
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Cykelfræs bliver til Sponsorløb. Cykelfræs har desværre været Corona-ramt af  
flere omgange og i forbindelse med planlægningen af en ny omgang cykelfræs, 
har vi besluttet at lave konceptet en smule om.  

Sponsorløb bliver afviklet hvert andet år og vil blive afviklet som en del af motionsdøgnet i 
uge 41. Nærmere bestemt bliver det afviklet torsdag d. 13. oktober kl. 09.00-12.00.  

Formålet med sponsorløbet handler om, at eleverne selv skal ud og finde sponsorer som så 
vil sponsorere ”en omgang”. Der bliver en cykelrute, en løbe-rute for de store elever og en 
løbe-rute for de små elever, hvorfor motionen i sig selv også er i centrum. Eleverne kom-
mer til at samle penge ind til et godt formål (50 %) og til dem selv (50 %) i form af støttefor-
eningen. Jf. entreprenørskabsånden, skal sponsoraterne have en tydelig nytteværdi for an-
dre. Alt det praktiske omkring indsamling af sponsorer, form osv. kommer der mere  
information ud omkring. Men allerede nu kan det være en god idé at have det i mente. 

 

 

 

 

 

 

Nyt fra bestyrelsen 
Første bestyrelsesmøde efter sommerferien blev afholdt mandag den 29/8 
2022 på lærerværelset. 

Vi hørte om opstarten efter sommerferien, som havde været god, og forskelli-
ge inputs fra de forskellige klassers forældremøder blev drøftet. 

I børnehaven er Malene, som vi kender fra projekt Sangglad, blevet ansat som 
barselsvikar for Jette Marie. Vi byder Malene velkommen, og ønsker Jette 
Marie en dejlig barsel. Jane er kommet retur fra barsel. Vi håber hun har nydt 

sin barsel og vi har glædet os til, hun kom tilbage . 

Psykolog Jens Andersen har for 0. klasses forældre holdt foredrag omkring 
forældrerollen og det robuste barn. Det var et rigtig godt foredrag. 

Uhre Friskole er blevet udvalgt, som den eneste friskole i Danmark (og en 
blandt ganske få skoler i landet), til at være med i projekt Lommeskov. Vi er 
blevet valgt på baggrund af vores entreprenørskabs undervisning. Lommeskov 
er et projekt, hvor der bliver plantet 100 m2 skov, som giver bedre biodiversi-
tet og optager mere Co2. Det er et projekt for 4. og 5. klasse, som skal følge 
projektet sammen med et hold forskere over de næste tre år. Derudover kan 
skoven også bruges i den normale undervisning i fx biologi. Vi glæder os meget 
til projektet, og er stolte af at være blevet udvalg som en af de få skoler. 

 

På vegne af bestyrelsen – Martin Andersen 
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                                         In English, please!  

Skoleåret er i gang, og det samme er første hold på Cambridge Engelsk.  

Både i 8. klasse og 9. klasse arbejder vi med First Certificate in English (FCE) – Cambridge 

Engelsk. Undervisningen ligner den ”almindelige” engelsk undervisning, men med  

Cambridge Engelsk har vi et større fokus på formel og uformelt engelsk. Og vi arbejder  

både i bøger, samt online på computer og telefoner.  

Eleverne i 9. klasse får således muligheden for at 

tage en Cambridge prøve til april, men de skal  

også tage Folkeskolens afgangsprøve i mundtlig 

engelsk til juni og måske en skriftlig prøve i maj. 

Når den første elev har taget Cambridge prøven, 

bliver Uhre Friskole officielt Preparation School 

for Cambridge English First.  

 

Prøverne ligner hinanden på mange punkter. Det giver også en tryghed for eleverne. Og de 

virker meget opsatte på at bruge muligheden og få et Cambridge certifikat.  

 

På Uhre Friskole var vi har ikke været i tvivl om, at vi skulle tilbyde eleverne Cambridge  

engelsk. De er fagligt dygtige og klarer sig godt. Denne mulighed giver dem et ekstra  

certifikat, som både giver muligheder for studieophold i udlandet, optagelser på ungdoms-

uddannelser og ikke mindst et certifikat, der kan få betydning for jobmuligheder. Det er en 

blåstempling af kvaliteten af det engelske sprog, eleverne kommer ud med.   

I 8. klasse øver vi os på de forskellige typer af færdigheder, 

der skal til for at bestå prøven. Der bruges en lektion i ugen.  

I 9. klasse har vi to lektioner om ugen, hvor vi gennemgår op-

gaver. Vi opkvalificerer ordforrådet og bruger tid på at tjekke 

muligheder for besvarelser. Det er en spændende prøve, der 

venter til april, hvor det ikke kun handler om at kunne be-

svare spørgsmål, men også samarbejde, spille hinanden gode 

og udtrykke sine holdninger.  

 

Det er en fornøjelse at få lov til at undervise på denne måde - At se eleverne udvikle sig og 

hjælpe dem med at blive endnu bedre.              

               Skrevet af Jannie 
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                              Første skoledag i 0. klasse. 
Den 8. august startede 24 nye børn i 0. klasse. 

De havde hver taget en eller to af deres forældre 
med de to første lektioner. Der var fuld hus i klasse-
lokalet, ca. 60 mennesker. Der var ikke plads til at 
alle kunne få deres egen stol, så man måtte deles. 
Dejligt så mange havde lyst til være med. 

Vi startede traditionen tro med morgensang i aulaen, 
dernæst var vi klar til at gå til undervisning i klassen.  

Her var der grafisk facilitering af dagens program. 
Inden vi skulle have dansk, hvor vi fik vores første 
danskbog: ”Læs sammen” er for 0. kl. et nyt bog-
system, som jeg glæder mig til at præsentere.  

Det nye er, at her går skrivning og læsning hånd i hånd, så man arbejder med 
begge ting på en gang 

 

Endelig var der tid til madpakker og derefter frikvarter, hvor der var lidt  
information til forældrene, inden forældrene fik fri. 

Eleverne fortsatte undervisning til kl. 13.10, inden de kunne tage hjem eller gå i 
SFO. 
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Første skoledag i 1. klasse. 
 

En (Panda)tastisk dag! 
Et nyt skoleår er startet og nye opgaver toner frem. 
Mandag den 8. august mødtes 1. klasse i vores nye klasselokale.  

Inde i klassen var der fyldt med pandaer, men hov vores dør var grå og kedelig. 
Forældrene var, i fællesskab med børnene, kreative.  
Døren til 1. klasse ændrede sig hurtigt fra grå og trist til en fin kinesisk skov. 
På døren toner nu de flotteste bambusrør frem, som vi enten kan kravle på  
eller spise lidt af, når vi bliver sultne.  

Senere på dagen skulle vi hjælpe detektiven Benny.  
Zoo havde mistet sin panda, så den skulle vi med flere ordgåder finde frem til. 
Gåderne var svære, men i fællesskab lykkedes det os at finde frem til tyven 
og få pandaen tilbage til zoo.  
Mange tak for en god 1. skoledag til 1. klasse og  
deres forældre.                                                                                     
          Mvh. Sofie  
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En stor flok forældre mødte op fredag og lørdag den 2. og 3. september for 
at hjælpe til ved en af de to store hovedrengøringer, som foregår på Uhre 
Friskole.  

Man må sige, der er blevet skuret i hver en krog. Ja, der var så travlt, at ikke 
engang et foto til skolebladet kunne det blive til. 

Det var en fornøjelse at møde ind på skolen mandag morgen, hvor alt  
duftede rent.  

Tusind tak til alle jer der var med til at gøre vores skole til et rart og rent 
sted at være. 

 

Velkommen til Mille. 
Mit navn er Mille. Jeg er 24 år og bor i 
Brande med min kæreste Danni, og vores 
lille hund Lulu.  
Til daglig er jeg i praktik her på Uhre  
Friskole, hvor jeg er tilknyttet 2. klasse 
samt har min egen læsegruppe.  
I min fritid kan jeg godt lide at gå ture, 
være kreativ og bruge tid med min familie 
og venner. I fremtiden drømmer jeg om at 
arbejde med børn og unge, hvilket min 
praktikplads her på Uhre Friskole kun har 
bekræftet mig i!  

         Tak for indsatsen 
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Tjekkiet 

8. og 9.klasse på tur 
Turen startede lørdag aften, hvor vi havde en 12 timers lang bustur foran os. 
Der blev både snakket, spillet spil, set 
film og sovet. Så nåede vi til søndag, 
hvor vores første stop var ved Theresi-
enstadt. Theresienstadt er en gammel 
arbejdslejr, som nu er blevet til et sted, 
hvor folk kan komme og se, hvordan om-
stændighederne var for jøderne under 
2. Verdenskrig. Vi havde en guide, som 
viste os rundt, og fortalte en masse om, 
hvordan det var at være jøde i Theresi-
enstadt. Efter det skulle vi hen til det 
sted vi skulle bo, hvor vi som det første 
skulle have frokost. Det var sådan, at 
hver dag til frokost fik man altid to ret-
ter. Den første ret bestod altid af sup-
pe, og den anden ret var altid meget 
forskelligt. Bagefter var det tid til at få 
uddelt værelser og få pakket ud. Resten 
af dagen hyggede vi bare. Nogle var ude 

og bade, nogle spillede beachvolley, og 
andre sad bare og snakkede i det gode 
vejr. 

 

Mandag startede vi dagen ud med at få 
morgenmad og fejre Lasses fødselsdag. 
Morgenmaden minder meget om det vi 
får her i Danmark. Der var både lidt 
forskelligt brød, som man kunne få no-
get pålæg til, så var der også noget 
frugt, og en gang imellem kunne man få 
coco pops. Efter vi havde spist, skulle vi 
ud og Geocache i små grupper, hvor det 
gjaldt om at finde de 3 poster hurtigst. 
Mit hold vandt desværre ikke, men det 
var stadig hyggeligt. Efter det skulle vi 
ud at køre på mountain scooters, hvor vi 
desværre havde et styrt, så det endte 
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Tirsdag kørte vi hen til et sted, der hed Malá Skála, hvor vi blev delt op i to 
hold. Det ene hold skulle starte med at stå på paddle board, og det andet hold 
skulle klatre. Da det blev tid til frokost, kørte vi tilbage til pensionatet, for at 
få noget at spise. Efter det byttede vi aktivitet, så dem der lige havde været 
oppe og klatre skulle ud og stå på paddle board, og modsat. 

 

Onsdag skulle vi til Hrubá Skála, hvor vi gik en tur i skoven. Vores guide Mira 
fortalte om nogle forskellige ting undervejs. Det var enormt hyggeligt, og der 
var simpelthen den smukkeste natur. Så var vi også ude og køre bobslæde. 
Nogle tog fem ture og andre tog kun en.  Det var jo også vores sidste aften på 
pensionatet, så mange tog pænt tøj på, og der blev grillet og hygget. Der blev 

ovenikøbet også holdt et lille 
bryllup mellem to drenge fra 
ottende. 

 

Så nåede vi til torsdag. Efter 
morgenmaden sagde vi det sid-
ste farvel til pensionatet, og 
så gik turen til Prag, Der star-
tede vi med at høre noget om 
historien fra byen, og se en 
masse forskellige steder. Bag-
efter blev vi sluppet løs, hvor 
vi shoppede, gik på McDonald’s 
og nød den sidste tid vi havde i 
Tjekkiet. Vi sluttede af, med 
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7. klasse på pilgrimstur! 

Turen gik til Oksbøl 
Tirsdag den 30. august tog 7. klasse og Kasper på tur med præsten Arne.  
Vi tog bussen til Børsmose kirke, hvor vi havde en kort gudstjeneste, hvor vi 
sang og bad. Bagefter gik vi udenfor, hvor vi hørte om de engelske og tyske 
soldater. Vi kørte derefter videre til militært øvelsesområde i Oksbøl, hvor vi 
hørte noget om, hvordan og hvorfor folk blev smidt ud af deres huse. Inden vi 
startede pilgrimsturen, spiste vi vores frokost. 
Så startede vi vores pilgrimstur, som var 5 km lang. Vi gik imellem klitterne og 
nede på stranden, hvor vi fik lov til at soppe. Så gik vi 4 kilometer op ad  
stranden, og Arne gav 
en is. Bagefter kørte vi 
videre med bussen til 
en flygtningekirkegård, 
hvor vi hørte om,  
hvordan de havde det i 
den flygtningelejr, de  
boede i før de døde.  
Da vi var færdige med 
det kørte vi hjem til 
Uhre. 

Skrevet af Alma og 
Ida 7. kl. 
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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. 
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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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 Prioriteter i Oksbøl 

Jeg er just vendt hjem efter dejlig pilgrimsvandring på stranden mellem 

Grærup og Børsmose med de nye konfirmander. Vi havde strålende  

solskin og Kasper (lærer) var også med. På denne dag sluttede vi på  

flygtningekirkegården i Oksbøl. 35.000 tyske flygtninge boede hér mellem 

1945 og 1949 og de udgjorde det, der på dette tidspunkt var Danmarks 5. største by.  

Hvad har en flygtning brug for? Det er det samme, som at besvare spørgsmålet: Hvad har 

et menneske (mest) brug for? Konfirmanderne blev således præsenteret for 7 fænomener 

i den daværende flygtningedagligdag, som de skulle tage stilling til:  

Kakao, teater, uddannelse (og demokrati), familie, arbejde, varme (brænde), hygiejne. 

Der var blandt vores konfirmander almindelig forståelse for, at kakao kunne være vigtig, 

for den spredte varme og hygge på et tidspunkt, hvor man ellers levede af kartofler og 

brød. Teater var nu heller ikke helt uvigtigt, fordi det kunne skabe latter og munterhed, 

bringe tankerne på flugt og bidrage til livsmodet. Teatret er i familie med kirken. Selv om 

det kan være rart at få ”fri” fra skolen, så er flere måneders udfald af undervisning allige-

vel ikke at foretrække. Og tænk sig, hvis der nu i ens 13-14-årige liv havde stået i alle skole-

bøgerne, at Hitler var en helt og at nazismen var en gave til tyskerne. Det havde de tyske 

skolebørn kunnet læse sig til gennem hele deres opvækst; nu var man nødt til at importe-

re skolebøger fra Schweitz, så børnene kunne blive indført i demokratisk tankegang. Og 

hvad med familie? Hvis man nu – som de tyske børn dengang – var blevet væk fra sin  

familie eller måske ligefrem frygtede, at den var død, så må det have fyldt en del i tanker-

ne. Gentagne gange har familie vist sig at være danske børns højeste prioritet. Arbejde 

med at hugge brænde og lave mad var ikke en sur pligt, men en kærkommen beskæftigel-

se – når man nu ikke kunne lave andet. Varme? Tørven var dårlig og træerne blev fældet i 

Oksbølområdet for at skaffe varme. Har det overhovedet nogen aktualitet? Ja, varmereg-

ningen stiger jo eksplosivt og i Tyskland (et land der ligner vores) overvejer man, om man i 

denne vinter skal huse folk, som ikke kan betale for deres varmeregning - i idrætshaller. 

Endelig havde konfirmanderne fuld forståelse for, at manglende hygiejne giver mulighed 

for spredning af smitsomme sygdomme. Rindende vand er en gave. 

Ved at tage bestik af flygtningenes situation den gang kunne vi gøre os eksistentielle over-

vejelser, dvs. reflektere over, hvad der har højeste prioritet. De syv ovennævnte fænome-

ner har alle prioritet i deres egen ret. Og lige så snart et menneske er i gang med at tænke 

over, hvorfor det sætter noget højere på ranglisten end andet, så er det i gang med at gøre 

sig religiøse overvejelser. Konfirmandundervisningen er godt i gang. 

              Arne Holst-Larsen 
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Dette skoleårs minikonfirmander på Uhre Friskole er startet op. 

Hver onsdag morgen kommer Rie og Helle på friskolen og er sammen med 3. klasse - både 

på friskolen og i kirken. Der er spændende fortællinger og sjove aktiviteter samt deltagelse 

i gudstjenester i Skærlund kirke og senere i Uhre kirke. 



18 

                 Nyt fra biblioteket  

 

Så er der fuld gang i udlån igen. Det er  
dejligt, vores bibliotek bliver så flittigt brugt.  
Lærerne har givet klasserne besked på, hvor mange 
bøger, de må låne med hjem fra gang til gang. Jeg ser 
også, at klasserne er gode til at aflevere bøgerne pænt 
igen. Det er dejligt, vi kan hjælpe hinanden med at  
passe på bøgerne, så andre også kan få glæde af at  
læse dem.  

 

 

I september og oktober vil der være fokus på FANTASY genren.  

Den rummer mange spændende bøger. Nogen vil mene genren er uren. En rodet 
blanding og i øvrigt kun for børn. Andre vil igen vil mene, at det både er god og 
meningsfuld læsning. I hvert fald er der noget til fantasien i disse bøger, både 
hekse, drager, trolde og dæmoner. Der sker magi og uforklarlige ting.  

Harry Potter blev for alvor det, der slog tonen an. Men også Vildheksen,  
Ravnens hvisken, Kongebarnet, Det Gyldne kompas, Skammerens Datter,  
Monsterjagten skal nævnes – og alle disse bøger findes på vores bibliotek.  

Måske genkender forældre og  
bedsteforældre ikke så mange på 
denne liste, men så Brødrene  
Løvehjerte da? Eller Eragon?  
Ringenes herre?  
I hvert fald er det en genre, som kan 
rigtig meget, og som vil være i  
udstillingerne de næste to måneder. 

 

 

 

Og lad mig så til sidst slå et slag for, 
at alle får lavet et lånekort til Brande
- og Herning biblioteker, så I kan låne 
mange flere spændende bøger.  

Husk at læse! 

Hilsen Jannie 
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Et stort tillykke til  

Marna og Henrik. 
I sommerferien overraskede Marna 
og Henrik alle gæsterne ved deres 
2x30års fødselsdagsfest med et  
surprice-bryllup. 

Der skal lyde et stort tillykke til hele 
familien fra os alle i Uhrskoven, på 
friskolen og i SFO’en. 

 

 

 

 

 

 

 

Et stort tillykke til  

Dorte og Michael 
Sølvbryllup har der også været -  
Dorte og Michael kunne sidst i  
august fejre sølvbryllup.  

En hel igennem fantastisk dag er 
vist den helt korte opsummering af 
selve dag og alt, hvad der fulgte 
med. 

Der skal lyde et stort tillykke fra 
os alle i Uhrskoven, på friskolen og 
i SFO’en. 
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                             Livet i SFO’en 

 

Vi er kommet rigtigt godt i gang efter sommerferien. 
Vi har specielt nydt det gode vejr, som har givet rig 
lejlighed til at bruge vore pool dagligt i en lang  
periode. 

Det har været en aktivitet, som mange børn har valgt 
til - hvor er det fedt. 

 

Der er også igen begyndt at være mange gode lege- 
relationer på kryds af klasserne. Dette har skabt  
mange nye venskaber. 

 

 

 

Vores SFO er et 
fristed, hvor der 
tilbydes forskellige 
aktiviteter, som 
man kan vælge til. 

Men vil man  
hellere lege, er det 
OK :-). 
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      Livet i Uhrskoven 

 

Vandlege 

Selvom vi er vendt tilbage fra sommer-
ferien, så har vejret jo været i top  
alligevel. Derfor har vi flere dage haft 
muligheden for at lege med vand  
udenfor på flere måder.  

Både med vandbaner, hvor skibene og 
pinde kan sejle. Og vores vandspreder 
har givet alle, der havde lyst, en god 
nedkøling i varmen.    

 

 

 

 

Tur i Zoo 

August har også budt på en tur til Jyllands Park Zoo i Haunstrup for hele  
børnehaven. Da vi ankom, fik alle en fin rød kastet, der bragte meget glæde 

hos børnene  . Vi blev delt i 4 grupper, hvorefter vi gik rundt i parken og så 
en masse dyr og vi nåede også at lege på legepladserne.  

Over middag mødtes vi med en  
dyrepasser, der fortalte os om 
nogle af dyrene, og vi fik lov til at 
se og røre både ved et ægte  
løveskind, en løvenegl, en slange, en 
øgle og så fandt hun også 2 store 
congosnegle. Måske var det nogle 
af dem, Uhrskoven gav parken, da 
vi ikke skulle have dem mere i  

børnehaven?    

Vi sluttede dagen af med en god is, 
inden vi tog bussen hjem til        
børnehaven igen.  
Alle børn og voksne havde haft en 
fantastisk dag og var trætte oven-

på alle de gode oplevelser    



23 

 

Sommerfesten 

En dejlig sommeraften holdt vi  
sommerfest i Uhrskoven for alle  
børnene og deres familier.  
Der var rigtig god opbakning, og  
børnene fik vist, hvor gode de er til at 
synge.  

Alle familier havde en ret med til et 
fælles tag-selv-bord. Der var masser 
af mad, og alle blev mætte.   

Der blev hygget både ved vores uden-
dørsborde og på de medbragte  
picnic-tæpper.  

Tak for dejlig og hyggelig aften    
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   Besøg fra Tyskland. 
I Uhrskoven har vi haft besøg af to tyske pædagogstuderende; Sofie og  
Maria. De har været hos os i 14 dage. De fik hurtigt en god kontakt til børnene 
og har selv skrevet lidt om deres ophold. Vi, i Uhrskoven, syntes, at det var 
spændende og hyggeligt med besøg udefra. 

About our adventure at Uhrskoven 

We came to Denmark on 19. June 2022. It was on Sunday. On monday we 

started our work in the kindergarten Uhrskoven. The first ride on our bikes 

was a bit exhausting. But we were exited to meet the children and the  

kindergarten teachers. We wanted to be surprised what to expect.  

As soon as we arrived we felt right at home. The kindergarten teachers 

greeted us warmly. The children were a bit surprised who we are. But we 

think that is normal. After some paper work and looking at the rooms in and 

around the building we started to get in contact with the children. It was a bit 

difficult for us to understand each other. If the children wanted to tell us 

something, we could only shrug our shoulders or smile. It felt not that well at 

the beginning. We also tried to watch the children a lot to find out what their 

interests are and how the act. Because of some danish lessons in Germany we knew some 

words they said. But that was not enough to communicate with the children.  

In this two weeks we got a lot of new experiences. We learned for example how to sing “Bruder 

Jakob” in danish. The kindergarten teachers also sang the german version with us. It was great 

to see and to hear the children while they were doing that. On our trip to the playground on the 

lake we heard that some children sang “Bruder Jakob” in german. That was very cute and we 

were proud about that. 

We also had a lot of fun outside. Together with the children we 

played with water guns. On the warm days that was a great option 

to get a little bit cold. We think these activities have brought us  

closer to the children. Also acitivities like drawing with chark or 

braiding hair brought us closer we think. The funniest things were 

the trips with the “party-train” and the battles with the water guns. 

We got very wet. 

We take a lot with us for our educational work in Germany. For  

example that it is important to teach 

children to be self-employed and self 

confident. When there is a chance to 

go out into the nature we want to catch 

it. The kindergarten made it clear once 

again that nature is the best place to learn. Also the love for the  

animals and plants is a good thing which a lot of people should learn 

- also when they are older. 

We are thankful for this adventure with a lot of fun and a lot of body 

language. It took a while but we found a way to get in contact with 

the children with our body language. So we go with a laughing and a 

crying eye. We will never forget these experiences! 
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    Lejlighed i Uhre udlejes 
 

Lejlighed på Uhrevej 27 i Uhre 
(Købmandsgården) er ledig.  

Lejligheden er i stueplan og på 100 m2, 
der er 3 værelser og dejlig lukket have. 

Henvendelse kan ske til:  

 

Anna Dupont   tlf.  6114 7222 eller 

Niels Larsen   tlf.  2184 9770 
Uhrevej 27 

Gammelt jern modtages 

i containeren på pladsen 

Uhrebyvej mellem nr. 

35A og 37      

                                                 

  Kør ind af vejen og forbi nr. 35A, her står containeren på din venstre hånd. 

Her kan du aflevere: 

Dine øl/sodavand-dåser enten i lukkede plastposer eller i dåsecontaineren,  

der står foran den store container. 

"Afdøde" hårde hvidevarer. 

Alle former for jern og metal.  

Når du afleverer her - støtter du eleverne på Uhre Friskole. 

Med kærlig hilsen - og på forhånd TAK! 

    UHRE FRISKOLES VENNER. 
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      Sangaften 

       - også med jeres sangforslag. 

 

Uhre Friskoles Venner og Uhre Menighedsråd inviterer 
igen til sangaften i friskolens aula. 

 

                 Mandag den 3. oktober 2022 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 yndlingssange. 

Det er nemlig jer deltagere, der er medbestemmende 
til aftenens repertoire - Jørn Peter forbeholder sig 
ret til at vælge mellem ønskerne til et sammen-
hængende program. 

Send en mail til jette@uhrefriskole.dk - gerne nu og  
seneste torsdag den 29. september 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 igen - tag gerne naboen med. 

         Vel mødt! 
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 AKTIVITETSKALENDER 
 

SEPTEMBER: 

18. Familiegudstjeneste inkl. minikonfirmander i Skærlund kirke kl. 10.00. 

18. Møllecafé kl. 14.00-16.00. 

29. Fotograf på friskolen. 

29. Hjemmebesøg i 4. klasse. 

30. Fotograf på friskolen. 

30. Bedsteforældredag i indskolingen. 

 

OKTOBER: 

3.-7. Valgfagsuge for 8. klasse. 

3.-7. 9. klasse i praktik. 

3. Hjemmebesøg i 4. klasse. 

3. Sangaften i aulaen kl. 19.30. 

6. Cyklistprøve for 6. klasse.  

6. Hjemmebesøg i 4. klasse. 

10.-12. Temadage for hele skolen. 

12. Forældre-mentor samtaler i overbygningen. 

13.-14. Motionsdøgn for hele friskolen. 

13. Cykel-sponsorløb i samarbejde med friskolen. 

15.-23. Efterårsferie. 

24.-28. First Lego League for 7. og 8. klasse. 

31. Skole-hjemsamtaler i 5. klasse. 

 

NOVEMBER: 

2. Skole-hjemsamtaler i 5. klasse. 

3. 0. klasse har efterårsfest. 


