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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 

Kent Lykke (ansv.) 

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

              Kent 

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. 

      

Siden forrige skoleblad er indbetalt: 

  AGM  200,- 

   

        Mange tak! 

             Hilsen Kent. 

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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              En institution i institutionen går på pension. 
 

                     Invitation til Kents afskedsreception. 

 

Kære forældre! 

 

På vegne af skolen og skolebestyrelsen vil jeg gerne indbyde jer til at 
deltage i Kents afskedsreception på Uhre Friskole. 

 

Receptionen finder sted torsdag den 28. oktober mellem kl. 14.30 og 
17.00, hvor I får mulighed for sige farvel og på gensyn til Kent. 

 

Der vil blive serveret kage, frugt, kaffe og the, og vi håber at se jer 
alle til en hyggelig eftermiddag, hvor vi kan sende Kent godt videre 
til næste kapitel i eventyret. 

 

På vegne af bestyrelsen 

Ronnie Vindbjerg 

Formand 
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Tak til Kent. 
 

“Jeg holder af hverdagen. 

Mest af alt holder jeg af hverdagen 

Den langsomme opvågnen til den kendte udsigt 

Der alligevel ikke er helt så kendt” 

 

16 år som leder af - med dine egne ord - Danmarks bedste friskole, så er der 
en hverdag. 

En hverdag med en kop kaffe ved bordet sammen med de første lærere kl. 
7.15. Eller en runde omkring på skolen for at hilse godmorgen til store og små. 

En hverdag, som starter med sang og fællesskab, når den er bedst. 

 

Men også en hverdag, hvor der er opgaver, der skal løses. For du har det sidste 
år plus lidt mere prøvet en hverdag, hvor telefonerne ikke længere kimede. 
Hvor vi ikke bare kunne mødes ved bordet tidlig om morgenen. En hverdag som 
ikke startede med sang og fællesskab. 

Det er ikke en hverdag for dig! Det fandt du ud af. 

Du trives i fællesskabet med børn, personalet og forældrene på lige præcis 
den skole, som du var med til at starte i 2005. 

 

Da jeg søgte til Uhre Friskole i foråret 2005, blev jeg vist rundt af lige dig. 
Jeg var slået bagover af en skole, som stod skarpt med alt, hvad man kunne 
drømme om. Men jeg gik også fra rundvisningen og tænkte: Den mand har et 
“drive” og et engagement, som jeg godt gad stå ved. Lære af. Blive inspireret 
af.” 

Og sikke en hverdag vi fik, Kent. 
Fyldt med glade børn. Dygtige folk. Kerende forældre - skolens ambassadører. 
Og en hverdag, hvor det uventede også kunne ske. Hvor der kom fortællinger 
fra Ghana, Canada, USA og Indien. 

 

Hvor er hverdagen forunderlig, når man får lov til at arbejde med det, der  
skaber glæde. 

 

“Jeg holder af hverdagen 

Selv gennem alle dens irritationer. 

Bussen, der skramler udenfor på gaden. 

Telefonen, der uafladelig forstyrrer det smukkeste, blankeste stillestående 
ingenting i mit akvarium” 
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Ingen skole uden børn. Ingen skole uden fællesskab og dannelse. Du har stået i 
front for lige præcis det! En dannelsesskole. En skole, hvor vi ikke nøjes.  
Her sættes baren ikke efter laveste fællesnævner. 

Det kan være forstyrrende at opleve, at andre ikke deler det ideal. “Ikke når 
os til sokkeholderne”. Ikke sætter en ære i det bedste for hvert enkelte barn. 

Jeg håber, og jeg ved, at du i din fremtidige hverdag kan finde ro i, at her 
skabte du lige netop det bedste! Rammen, som satte baren allerhøjest. Det 
kræver, at man ser dem, man er omgivet af. At man kan få det bedste frem i 
mennesker. At man kan gøre dem trygge og give dem selvværd.  
Gøre dem robuste og hele og parate! Helt fra 2år og 9 måneder og op til 16 år. 

Ikke en eneste elev har i 16 år forladt stedet her, uden at du har kendt deres 
navn eller deres forældres navne. 

”Ta’ en god dag” blev ikke blot dit men vores motto. 

Og du har taget kampene, der skulle tages. For børnene. For personalet og for 
skolen. Om det så har været de små ting eller de noget større modstandere. 
Slaget blev taget - og oftest vundet, hvis ikke i første runde, så i 2. eller 3. 

Så hvad nu? Skal du bare til at sidde stille? Skal du til at støve antikbutikker 
efter for PH eller sølvskeer? Spille billard eller bridge i Klubhuset? Eller  
bliver det friluftslivet, der vinder- måske med Nora og Holger ved din side? 

Du skal vide, at herude er der altid “kaffe på kanden” (det håber jeg også, der 
er på Vestermarken). 

Vi fortsætter med at “Tage en god dag”. At genfortælle anekdoterne om lejr-
skoleture fra 80’erne med rødvin sidst på aftenen. Og fårehold på marken over 
for skolen!  
Fodsporene er der, når vi ser os om på skolen. Dem har vi sat sammen med dig. 
Og dem vi kommer til at træde fremadrettet, vil stadig ligne dem vi har sat 
sammen med dig. Ingen tvivl om det! 

Så fra mig - og fra alle dem der har fået lov til at følges med dig de sidste 
mange år: Tak for indsatsen. For inspirationen. For opbakningen. For tiltroen. 
For tilgivelsen. Og for at skubbe på, så vi prøvede igen og igen. 

Jeg lover, vi fortsætter det arbejde, der blev skudt i gang af dig. 

 

”Jeg holder af hverdagen 

Jeg er vild med den! 

Hold da helt ferie hvor jeg holder af hverdagen. 

Jeg holder stinkende meget af hverdagen.”   
(Dan Turéll)                     Jannie. 
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NYT FRA BESTYRELSEN. 
 

Bestyrelsen har afholdt bestyrelsesmøde den 22. september. 
 
På mødet deltog en repræsentant fra børnehavens forældreråd (Mads Krage-
lund), som fremlagde en masse rigtig gode ideer til, hvordan fremtidens lege-
plads i børnehaven kunne se ud. Ideerne var kommet til efter et møde i børne-
haven, hvor flere forældre havde deltaget og kommet med ideer til forbed-
ringer/fornyelse af børnehavens legeplads. Det er så dejligt, at der er så stort 
engagement fra forældrene i børnehaven. Det lød meget spændende, og foræl-
dre og pædagoger i børnehaven fortsætter arbejdet med deres ideer, så vi kan 
få lavet den bedste legeplads til børnene i børnehaven. 

Bestyrelsen har i lighed med tidligere år deltaget i et bestyrelseskursus, hvor 
man bl.a. hører om, hvilke opgaver man har som bestyrelsesmedlem - og hvilke 
opgaver man ikke har. 

Da verden er ved at være åbnet op igen efter Corona, har det nu igen været 
muligt at tage på ture, og flere klasser har været afsted bl.a. til LEGO House, 
Legoland og lejr på Samsø - det er dejligt der nu er mulighed for at tage på  
ture igen. 

Det var Kents sidste bestyrelsesmøde af rigtig rigtig mange, og bestyrelsen vil 
gerne takke Kent for mange gode møder - hvor den siddende bestyrelse kun 
har været med til en lille del af disse. 

På vegne af bestyrelsen 
Martin Andersen  
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            NYT FRA ELEVRÅDET. 
 

 

Elevrådet for skoleåret 2021-22 er blevet konstitueret og foreviget. 

Formand: Victoria 8.klasse 

Næstformand: Asger 9.klasse. 

Klasserne på skolen har allerede haft besøg af repræsentanter fra elevrådet, 
hvor der blev afleveret ønskesedler og ideer til, hvordan vi eventuelt kan gøre 
skolen endnu bedre. 

Elevrådet mødes som udgangspunkt en gang om måneden sammen med Dorthe, 
for at drøfte, behandle eller planlægge…. 
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O-LØB FOR 0.-4.KLASSE. 
Imens 5.-9.klasse var til O-løb i Brande by, hyggede resten af skolen sig i Uhre 
med en anden form for O-løb. 3. og 4.klasse havde et løb, hvor de var rundt i 
hele Uhre. 0.- 2.klasse havde et løb, hvor de var rundt på skolens grund. 
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Solen skinnede, alle gav den max gas, og 
vi havde en super skøn dag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klar til at få en besked og så   
afsted på løb 
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  Resultater fra Friskolernes kommunemesterskab i orientering 2021. 
Guld = kommunemesterskab (Guldmedaljer er overrakt) til bedste drenge- og bedste pigehold 

 

5. klasse drenge (3000 meter begynderrute med 19 poster) (piger må gerne løbe på drengehold) 

Mikkel og Lasse, Uhre, 19p, 44m33s, Guld -Skolemestre 

Alexander og Jonas, Uhre, 19p, 47m40s 

Amanda, Benjamin og Maggie, Gludsted, 19p, 55min40s – Skolemestre 

Jabu og Phillip, Gludsted, 19p, 57m 

Storm, Gludsted, 19p, 1t17m40s 

Johan og Malte, Uhre, 19p 1t23m 

Anton og Johannes, Thorlund, 1t37min29s - Skolemestre 

5. kl. piger (3000 meter begynderrute med 19 poster) 

Mille og Maria, Thorlund, 19p, 50m2s Guld -Skolemestre 

Nikoline og Malou, Thorlund, 19 p, 51m50s  

Bella og Kaja, Uhre, 19p, 52m 

Alma og Liva, Uhre, 19p, 58m 

Luna og Thilde, Uhre, 19p 60m 

Alma og Isabella, Gludsted, 18p, 1t45m27s - Skolemestre 

6. klasse drenge (3400 meter begynderrute med 19 poster) (piger må gerne løbe på drengehold) 

August og Johannes, Uhre, 19p, 48m33s Guld -Skolemestre 

Mads og Sebastian, Uhre, 19p, 54m40s 

Noah og Jalte, Uhre, 19p, 1t14m44s 

David og Erik Emil, Gludsted, 19p, 1 t34m42s Skolemestre 

Hjalte og Lasse, Thorlund. 19p, 1t41m11s Skolemestre 

6. klasse piger (3400 meter begynderrute med 19 poster) 

Celina og Marie, Uhre, 19p, 50m06s Guld – Skolemestre 

Nadia K og Mathilde J, Gludsted, 19p, 1t36m20s Skolemestre 

7. klasse drenge (3100 meter let rute med 19 poster) 

Samuel, Uhre, 19p, 43m52s Guld – Skolemester 

Lasse, Uhre, 19p, 44m27s 

Laust og Milla, Thorlund, 19p, 50m23s Skolemestre 

7. klasse piger (3100 meter let rute med 19 poster) 

Sofie, Uhre, 19p, 56m Guld – Skolemester 

Mai, Uhre 19p, 59m30s 

Naja, Uhre 19p, 59m44s 

Maja og Kristine, Thorlund, 19p, 1t1m50s – Skolemestre 

Amalie RB, Marie ED, Lærke C, Gludsted, 19p, 1t4m18s Skolemestre 
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8. klasse drenge (3500 meter let rute med 17 poster) 

Illia, Uhre, 17p, 43m20s Guld -Skolemester 

William HL og Puk SL, Gludsted, 17p, 44m43s Skolemestre  

8. klasse piger (3500 meter let rute med 17 poster) 

Malou, Uhre, 17p 49m08s Guld – Skolemester 

Astrid, Uhre, 17p, 51m22s 

Line, Uhre, 17p, 54m 

Lune, Gludsted, 17p, 1t15m Skolemester 

9. klasse drenge (3800 meter sværere rute med 16 poster) 

Victor og Mathias, Thorlund, 16p, 38m4s Guld – Skolemestre 

Victor, Uhre, 16p, 38m50s Skolemester 

Asger, Uhre, 16p, 43m15s 

Jesper og Olivia, Gludsted, 16p, 1t30m Skolemestre 

9. klasse piger (3800 meter sværere rute med 16 poster) 

Andrea, Uhre, 16p, 48m40s Guld – Skolemester 

Svea, Uhre, 16p, 48m50s 

Johanne M, Uhre, 16p, 49m44s 
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Kortet studeres og første post tjekkes ud. 

 

 

 

       og så afsted ud på ruten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinderholdet på stafetten 
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MONSTRE I 3.KLASSE. 
3.klasse har i billedkunst arbejdet med monstre af forskellige slags. Det er der 
kommet en fin lille udstilling ud af.  
Her er nogle eksempler fra den flotte udstilling, der kan ses på den lange gang. 
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     5. klasse i Legoland. 
Fredag den 24. september tog 5. klasse i Legoland.  
Der er oftest et planlagt forløb, en undersøgelse eller et fagligt formål, når vi 
skal på tur. Det havde vi ikke! Vi skulle i Legoland for at hygge os sammen - og 
så rammer vi jo alligevel et formål: At være sammen socialt.  

Velvillige forældre stod klar til at køre os til Billund.  
Vi startede besøget med en lille opgave i Miniland, derefter var der fri leg. 
Snart var alle eleverne spredt i små aftalte grupper. 
Vi mødtes alle til madpakkespisning, hvor oplevelser og anbefalinger om at  
prøve det og det, blandede sig med lækre madpakker - og en lille regnbyge. 

Derefter var der igen fri leg, og snart var alle på vej til næste oplevelse. 

Vi sluttede dagen med en is. Klokken 14.00 var der igen en flok forældre, som 
stod klar til at tage os med hjem. 

TAK til jer forældre, som brugte tid på at køre frem og tilbage.  

TAK til 5. klasse for jeres glad smil og mange fortællinger om alt det, I 
oplevede. I var gode at have med på tur. 

              Michael og Jette 
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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  Kent Lykke , 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  Kent Lykke , 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, 

samt træpiller. 
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Hvordan ser Gud ud? 
Nu er konfirmanderne på Uhre Friskole kommet godt i gang – 
og det er en stor fornøjelse at komme hver onsdag morgen til en 
klasse, der har masser af vigtige spørgsmål, de gerne vil  
diskutere. 

Noget af det, vi skal arbejde med, er spørgsmålet om, hvad vi 
mener, når vi siger GUD. Hvem er Gud? Hvordan ser Gud ud? 

Nogle forestiller sig Gud som en gammel mand, der sidder på en 
sky. Andre forestiller sig noget mere udefinerligt – Gud som 
Ånd. Nogle ser Gud som en, der styrer alting, så der er en  

mening med alt – andre tænker at Gud har skabt os til selv at finde ud af tingene. Nogle ser 
Gud som en, der altid beskytter mennesker, og gør os trygge. Andre bliver skuffede over 
Gud eller vrede, fordi det onde, de ville undgå, skete alligevel.  

For 500 år siden malede Michelangelo et billede af Gud – lige i den situation, hvor Gud 
havde skabt Adam og givet ham liv. Man kan se det i Rom i det sixtinske kapel ved siden 
af Peterskirken. Maleriet viser Gud i himlen omgivet af engle. Gud er malet som en mu-
skuløs ældre mand med gråt hår og skæg og iklædt noget, der ligner en lyserød natkjole – 
eller kjortel, hvis det skal siges med lidt mere respekt! På jorden ligger den nøgne og ny-
skabte Adam. Skabt af jord, som Gud har indblæst sit liv i. De rækker begge armen ud, så 
deres pegefingre næsten mødes. Det er et fantastisk billede – nærmest ikonisk – derfor er 
det også blevet brugt i mange andre sammenhænge. Tænk f.eks. på de to hænder, der mø-
des i reklamer for NOKIA mobiltelefoner under sloganet ”Connecting people”. Eller tænk 
på plakaterne for Steven Spielberg filmen E.T. – så er vi helt tilbage til 80’erne!. 

Men nogen gange ville jeg ønske, at Michelangelo havde ladet være! Gud i lyserød nat-
kjole! Gud omgivet af engle i himlen. Gud som en gammel mand! Godt nok stærk, kan 
man se, men alligevel!  
For det er alt sammen med til at begrænse Gud. Gøre Gud overkommelig. Gøre Gud lille. 
Gøre det alt for let for skeptikerne og ateisterne at sige: ”Den Gud tror jeg ikke på”. 
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Heldigvis har vi et sted at gå hen, hvis vi gerne vil vide mere om, hvordan Gud er. Ikke 

hvordan Gud ser ud, men hvordan Gud er. 

Der, hvor vi kender Gud bedst, det er nemlig ikke som en gammel mand på en sky eller på 

en trone i himlen. Der, hvor vi kender Gud bedst, det var da han blev menneske.  

For hvordan Gud er, møder vi gennem, hvordan Jesus er. I Jesus mødtes himmel og jord i 

et menneske, der også var Gud – eller i Gud, der også var menneske.  

Hvordan var Jesus så Gud? Hvordan viste Gud sig i Jesus? Det gjorde han ved ikke at  

bruge magt. Tværtimod så vendte han magten på hovedet. De store blev små. De små blev 

store. Og kærligheden var størst af alt – den kærlighed, der ikke kræver ind, men som  

giver. Sådan er Gud altså: himlens og jordens skaber – og et menneske, der ligner os – og 

alligevel helt anderledes. Et menneske som giver os modspil og som peger på en anden vej 

end magt og grådighed og føren sig frem. Et menneske, som lover os, at vi er elskede, selv 

når vi føler os allermest umulige. 

Hvor man vi så møde Gud? Hvor kan vi møde Jesus?  Ved at se på hinanden! Vi behøver 

ikke gå flere tusind år tilbage i tiden. Vi kan se på hinanden NU. Se ind i hinandens øjne. 

Række hinanden hånden. For at tro handler ikke bare om gamle bygninger og stolte  

traditioner og salmesang men først og fremmest om, hvordan vi er mennesker i verden.  

Venlig hilsen Anne Dolmer 

 

 

 

 
Uhre Kirke - 100 år den 1. august 2020. 

Med et års forsinkelse kan vi nu fejre Uhre kirkes 100 års jubilæum. 

Dette markeres ved en række festligheder i kirken: 

 

1. november - Vigga Bro og Ida Bach opfører Ragnarok. 

10. november - Koncert med Vocal Line  *Udsolgt. 

21. november - Festgudstjeneste med Biskop Henrik Stubkjær og  

efterfølgende frokost på Uhre Friskole. 

5. december - Adventskoncert med deltagelse af Folkekoret. 
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TUREN TIL SAMSØ. 
2. og 3.klasse var på Samsø tirsdag, onsdag og torsdag i uge 39. 

Om tirsdagen tog vi med bussen og færgen prinsesse Isabella. 

Da vi ankom til Samsø startede vi med en rundvisning på Nordgaarden, hvor vi 
skulle bo. Efter det tog vi vores tasker og kufferter ind på vores værelser. Så 
skulle vi tag sengetøj på. Efter det måtte vi gå ud og lege. 

Vi hoppede på hoppepuden - det var 
virkelig sjovt. Til aftensmad fik vi la-
sagne. Det var virkelig lækkert. Bagef-
ter skulle vi spille minigolf. Først skulle 
pigerne spille, og så var det drengenes 
tur. Så måtte vi tage i kiosken og købe 
slik. Vi hyggede os rigtig meget og så 
skulle vi børste tænder, tage vi nattøj 
på og så skulle vi i seng.  

 

 

 

 

 

Næste morgen måtte vi tegne, 
inden vi fik morgenmad. Vi fik 
havregryn og cornflakes og 
franskbrød. Bagefter skulle vi 
smører sandwich, fordi vi  
skulle have den med på stranden. 
Vi pakkede tasker, legede og blev 
klar til at gå ned til stranden.  
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Der slog vi smut, lavede stentårne og fandt  
hulsten, inden vi spiste sandwich. Bagefter gik 
vi hjem til lejrskolen. På vejen hjem så vi en 
slange. Da vi kom hjem, legede vi, hoppede på 
hoppe pude og hyggede os inden vi skulle spille 
minigolf. Denne gang skulle drengene spille 
først og købe slik, imens pigerne spillede. Da  
pigerne var færdige, måtte de købe slik, men vi 
måtte først spise slik efter aftensmaden.  
Til aftensmad fik vi pasta med kødsovs, og så 
måtte vi spise vores slik. Vi hyggede os inde på 
værelserne, inden vi skulle børste vores tænder 
og tage nattøj på og så skulle vi i seng. 

 

 

 

Næste morgen gik vi tur med 
vores lommelygter, men  
desværre gjorde vi det lidt 
for sent, så det var det alle-
rede blevet for lyst. Så vi gik 
hjem til lejren igen og fik 
morgenmad. Vi skulle smøre 
sandwich igen, som vi skulle 
have med på færgen og så 
skulle vi pakke vores kuffert. 
Da vi var færdige, måtte vi gå 
ud og lege. Til sidst skulle vi 
med færgen, hvor vi spiste 
sandwich og det sidste slik.  
Da vi havde sejlet, skulle vi 
med bussen til Uhre. Her stod 
vores forældre og vinkede til 
os. 

 

 

Skrevet af 3.klasse 
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                                  Kongernes Jelling. 

 

4.,5. og 6. klasse tog en 
tur til Kongernes  
Jelling.  

Forældrene kørte os 
derhen, klassevis. Da 
alle var kommet, kom 
der en guide til hver 
klasse. Så skulle vi 
starte hver vores sted 
med hver vores guide. 
Vi fik en masse at vide. 
Vi fik noget at vide om 
Jellingestenene og gravhøjene, den store mur og Gorm 
den Gamle og alle efter ham.  

 

Vi fik at vide, at Dronning  
Magrethe er i familie med alle 
vikingekongerne. Derefter fik vi 
noget at spise i bålhytten/
madpakkehuset.  Vi kom ind i 
museet klassevis, først 6. så 5. 
og sidst men ikke mindst  
4. klasse.  
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Man måtte røre ved alle de orange ting. Der var en 
masse spændene ting, man kunne røre ved. Inde i  
museet kunne man se, hvordan det var i vikingetiden og 
igennem årene, hvordan det har ændret sig til nutiden. 
Der var fx. en knap man kunne dreje eller trykke på, og 
så kom der tekst, du kunne læse, og vi fik meget af  
vide om vikingetiden. 

  
DET VAR MEGA HYGGELIGT      

       ZOPHIA GLINDTVAD OG SARAH SCHNEDLER 
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4., 5. og 6. klasse har været i Kongernes Jelling. Vi har været med en guide 
rundt i hele Kongernes Jelling. Vi blev kørt af forældrene både frem og til-
bage.  Vi har hørt om Harald Blåtand og Gorm den Gamle. 

Vi kom også op på højene, og vi fik fortalt om Gorm den gamle blev begravet   
og seks år senere kom kristendommen til Danmark, og så tog de ham op og  
begravede ham igen. I dag ligger der en kirke på hans grav.  

Bagefter så vi Jellingestenen. Da vi havde været rundt i Kongernes Jelling 
skulle vi på museum, hvor vi måtte gå rundt selv og kigge på tingene fra vikinge-
tiden. 

 Der var mange ting man måtte prøve, og det var det orange. Man kunne læse, 
lytte og se små film, de havde lavet, og der var en butik, hvor man kunne købe 
smykker, tøj med runer på og sidst men ikke mindst selvfølgelig slik. 

Inde på museet kunne man høre om alle kongerne og om Bifrost  

Man kan gå nogle gode ture dernede. Der er stolper der viser, hvad Harald Blå-
tand har bygget fx huse og plankeværk. Inde i museet kunne man komme op på 
taget og kigge ud over hele Kongernes Jelling, og man kunne også se Jellinge-
stenen i farve, og man kunne dreje på den, så man kunne se alle detaljer. Man 
kan se alle kongernes familie. Fra Gorm den Gamle til Dronning Margrete.  

Skrevet af Cornelia og Freja H. fra 4. klasse  
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Det er blevet efterår og tid til at hygge inde i vores SFO 
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                      Uhrskoven i september. 
 

Bedsteforældredag: 

Fredag den 17. september kom dagen endelig, hvor vores bedste -

forældre måtte komme med i børnehaven. Huset var fyldt med liv og 

glæde. Dagen bød på gode lege rundt i børnehaven og ude på legeplad-

sen. Både børn og voksne nød selv at kunne gå rundt og finde på, hvad 

der nu skulle ske. Dorte og Jette Marie havde fundet klaver og sange 

frem, så vores bedsteforældre kunne høre en smagsprøve på vores 

sangglad. Dejligt at I ville være med til at synge.  

TAK TIL ALLE DE BEDSTEFORÆLDR, DER KOM PÅ BESØG!  
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Vi blev malet som Paw Patrol: 

Sikke et hit! En dag ud på legepladsen var der ansigtsmaling, og valgmulighe-

derne var nogle af hundene fra Paw Patrol. Så vi havde både Sky, Chase, 

Rubble og Rocky til at løbe rundt ude på legepladsen. Der er allerede blevet 

efter spurt til, hvornår det sker igen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejsegilde:  

Mandag den 27. september  

havde vi rejsegilde på lege-

pladsen for vores nye legetårn. 

Det står i sandkassen, og vi er 

meget glade for det. Uhrskoven 

havde inviteret vores venskabs-

klasse over til sang, pølser og 

brød. Sikke en fest vi havde, 

Johnny og Lars-Stig var også 

med til festlighederne.  
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   Fællesspisning, fødselsdagsfejring, Årets Borger 2021 og foredrag!  

 

Sådan lyder overskriften for september måned i Uhre Udviklingsråd.  

Endelig kan vi gøre nogle af de ting, “vi plejer” igen! Og hvor er det fantastisk!  

Den 17. september havde Uhre Udviklingsråd inviteret til Fællesspisning, som i 
år også var fødselsdagsfejring. Tilbage i marts 
blev Uhre Udviklingsråd nemlig 50 år! Men Corona 
gjorde det ikke muligt at fejre det skarpe hjørne 
på det tidspunkt.  

Så Udviklingsrådet havde inviteret til helstegt 
pattegris og kagemand. 125 mennesker havde  
tilmeldt sig.  

Og det blev et par rigtig fornøjelige timer, hvor 
der var masser af snak ved bordene og børnene  
legede og hyggede sig på nogle måtter.  

 

 

Midt i al hyggen afbrød Dorthe snakken, da det 
var blevet tid til at udnævne en ny Årets Borger.  
I år faldt valget på Arne Eriksen. 

 

Arne er født og opvokset i Uhre. 
Han er vokset op med “Uhre-
ånden” og opdraget til, at man 
hjælper til, hvor der er brug for 
det.  

 

Arne har været at finde i stort 
set alt frivilligt arbejde i byen.  

 

Lige nu fungerer han bl.a. som 
formand for Uhre Mølle og 
næstformand i Uhre Udviklings-
råd. At dømme ud fra bifaldet, 
som Arne modtog, så var det 
den helt rigtige beslutning, at  
tildele ham titlen som  
Årets Borger 2021!  
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            Foredrag. 
 

Torsdag den 23. september stod den så på foredrag med kokken Claus Holm, 
som bl.a. er kendt fra Go ‘Morgen Danmark og Fem Fede Kokke.  

 

Claus leverede et meget alvorligt emne med masser af humor og gode grin. 
Claus fortalte os om dengang, hvor hans meget dårlige livsstil var ved at tage 
livet af ham! Han var absolut nærværende og virkelig meget “på”.  
Det var en helt fantastisk aften. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De næste datoer i kalenderen er: 

Andespil i aulaen på Uhre Friskole, tirsdag den 26. oktober kl. 18:30. 

Vælgermøde i aulaen på Uhre Friskole, onsdag den 3. november kl. 19:00. 

Jul i Den Gamle Købmandsgård, søndag den 28. november kl. 14:00-16:00.  
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Kom til  Andespil 
 

 
 

 

I aulaen på Uhre Friskole. 

 

Tirsdag den 26. oktober 2021 kl.18.30 

1 plade 20 kr./3 plader 50 kr. 

Kaffe/the, øl, vand, og kage kan købes. 

 

Velkommen til en hyggelig aften 

Den gamle Købmandsgaard 
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Familie & Samfund – Kvindelivsgruppen i Uhre 
har fået en bevilling i Brande Puljen hos 

 BESTSELLER. 
Beløbet anvendes til generationer mødes. 

  
En del af beløbet anvendes lørdag den 20. november 2021 klokken 10-14 til 
børn i alderen ca. 6-12 år.  
Deltager forældrene, er der en mindre egenbetaling. 
 

  Fælleshaver i Uhre og Kvindelivsgruppen laver  
      FORBEREDELSE TIL JUL! 
 
Forberedelse sker i Klubhuset i Uhre med dekorationer og bagning, der bliver 
lavet grød til frokost m.m. 
  
Der er plads til ca. 40 børn. 
Tilmelding sker i uge 45 efter annonce i Brande Bladet. 
 

                  Kvindelivsgruppen i Uhre. 
  
Hvem er vi?  
Alle, som er medlem i FAMILIE & SAMFUND, 
kan være med i Kvindelivsgruppen. 
  
Vi mødes ca. en gang om måneden på Uhre Friskole. Vi laver dagsorden 
til næste gang – det kan være alt, som sker i samfundet– arrangerer 
møde mellem generationer herunder møde med børn og voksne. Deltager 
i foredrag. Tager på tur. 
  
Vi er p.t. 12 piger, men vi har plads til flere. Når du er med, er du også 
med til at påvirke, hvad vi skal lave. 
  
Ønsker du yderligere oplysning, er du velkommen til at kontakte 
Britta Overgaard  tlf. 97181569 
Else Duedahl tlf. 97182914 
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              AKTIVITETSKALENDER 
OKTOBER: 

16.- 24. Efterårsferie. 

25.- 29. First Lego League for 7. og 8. klasse. 

25. Skole-hjemsamtaler i 6. klasse. 

26. Skole-hjemsamtaler i 6.klasse. 

26. Købmandsgården holder Andespil i aulaen - se annonce i bladet. 

28. Eleverne siger farvel til Kent - program for hele formiddagen. 

28. Forældre-farvelkaffe kl. 14.30-17.00 - se invitation i bladet. 

29. Alle elever har fri klokken 12.00 pga. afskedsreception for Kent. 
      * Se beskeden på Viggo. 

 

NOVEMBER: 

1. Foredrag med Vigga Bro i Uhre Kirke. 

3. Valgaften i Uhre Udviklingsråd. 

4. Efterårsfest i 0. klasse. 

10. Koncert med Vocal Line i Uhre Kirke - alt udsolgt! 

11. Efterårsfest i 2. klasse. 

16. Hjemmebesøg i 5. klasse. 

18. Omfotografering. 

18. Hjemmebesøg i 5. klasse. 

20. ”Forberedelse til jul” i Købmandsgården kl. 10.00-14.00. 

21. Festgudstjeneste - 100 års jubilæum - i Uhre Kirke kl. 10.00. 

22.-25. Terminsprøver for 8. og 9.klasse. 

23. Hjemmebesøg i 5.klasse. 

23. Efterårsfest i 1. klasse. 

24. Fælles bedsteforældredag i indskolingen. 

26. Julefeaturedag for hele skolen. 

28. Minikonfirmandafslutning i Uhre Kirke kl. 12.30. 

30. Julefest i 3.klasse. 

 


