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         Kampen om det gyldne kompas 

   O-løbsdag for friskolernes 5.-9. klasse 

Her ses klassevinderne 
med både en vindende dreng og pige  

på hvert klassetrin. 
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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. 

  

 LO    200,- 

 AGM   250,- 

 IKP    300,- 

Mange TAK for jeres bidrag!        

            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. 
 

Uge 41 før efterårsferien står i naturens tegn. Der er emnedage på 
tværs af klasserne og mange spændende værksteder er forberedt til  
eleverne. 

MotionsDØGN er en tradition, og den indeholder i år et sponsorløb torsdag 
formiddag. Vi glæder os til at have denne oplevelse med hinanden. 

 

Fredag begynder efterårsferien - for nogle lidt før end for andre. 

TIL ALLE MED TILKNYTNING TIL UHRE FRISKOLE OG UHRSKOVEN:  
         I ØNSKES EN RIGTIG DEJLIG EFTERÅRSFERIE! 

                   Kærlig hilsen kontoret. 
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Nyt fra bestyrelsen. 
Skolebestyrelsen mødtes den 26. september, hvor aftenens første emne var 
evaluering af arbejdsdagene i Uhrskoven. Der var en god energi, og der blev  
arbejdet hårdt, hvilket bl.a. resulterede i et flot nyt hegn rundt om børne-
haven. En virkelig flot indsats fra forældrene. 

Der blev også gjort status på et godt afholdt O-løb, hvor alle eleverne gjorde 
en ihærdig indsats. Og snart kan eleverne se frem til motionsdøgn.  
I den samme uge som motionsdøgn, vil der også blive afholdt Sponsorløb. Det er 
et stort ønske fra elevrådet, at en del af indsamlingen vil gå til et nyt underlag 
til multibanen.  

Energikrisen påvirker mange offentlige institutioner, der fra den 1. oktober 
skal sænke temperaturen til 19 grader. Uhre Friskole vil ikke være omfattet 
de samme retningslinjer. Men skolen har besluttet at inddrage eleverne ved at 
oprette et Energiråd. I dette råd kan eleverne være med til at komme med ide-
er til, hvordan skolen kan spare på brug af diverse energikilder. 

Som afslutning på mødet kunne bestyrelsen også glæde sig over at høre, at der 
forsat er et godt samarbejdet med LEGO, og at der er spændende projekter i 
gang. Det er dejligt, at vi har dygtige lærere, som er gode til at pleje for-
bindelserne med LEGO, og give eleverne denne mulighed for læring. 

På bestyrelsens vegne 
Signe Lauritzen 
—————————————————————————————————————————— 

Nyt fra elevrådet. 

Elevrådet for skoleåret 2022/23 er blevet foreviget og kan ses herunder.  

Formanden er i år Astrid fra 9.klasse og næstformand er Freja S fra 8.klasse. 
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         6. klasse i LEGO House. 
 

Fredag d. 16/9 var 6. klasse på tur til LEGO 
House. Vi har været så heldige (eller hurtige?) 
at booke de gratis undervisningsforløb som 
LEGO House tilbyder.  
Vi blev derfor samlet op af busser, som  
fragtede os fra skolen til Billund. Her blev vi 
modtaget af en medarbejder, som skulle være 
vores guide hele dagen.  
6. klasse startede med at lave samarbejds-
øvelser, og herefter var de på besøg i  
Robo-lab, hvor eleverne parvis skulle program-
mere en LEGO-robot til at plante digitale 
blomster.  

Efter madpakker blev der tid på egen hånd, 
hvor der både blev animeret stop-motion film, 
bygget LEGO-fisk, LEGO-blomster, kigget på modeller og meget andet.  

Vi havde en super sjov og hyggelig dag.                 

         6. klasse og Michael. 
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       4. klasse i LEGO House. 
Fredag den 23. september var det 4. klasses tur til at komme til LEGO house. 
Igen var der en opgave at udføre og derefter rig mulighed for at prøve mange 
spændende ting med Lego. 4. klasse levede sig helt ind i Lego-verdenen. 
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             Små synger Sammen Dag 2022.  

En sangdag i samarbejde mellem Uhrskoven og 4. klasse  

Torsdag den 8. september var der Små Synger Sammen Dag over hele landet. 
Og når Uhrskoven og Uhre Friskole er Sangglad certificeret, skulle vi  
selvfølgelig være med. Det var et nyt initiativ, vi ville satse på som et sam-
arbejde mellem skole og børnehave. 

Derfor havde børnene i henholdsvis Uhrskoven og 4. klasse øvet sig på herlige 
sange og remser i ugerne op til. Dette års tema var KROPPEN. Så alle sange og 
remser til dagens program handlede om at synge og bruge sin krop imens. 

Dagen startede med, at 4. klasse kom over til os i børnehaven og tog os med i 
skolens aula, hvor vi havde god plads til at synge og bevæge os sammen. Der 
var højt humør og god stemning at mærke på alle børnene og de heldige voksne, 
der fik lov til at være med. Vi voksne frydede os over at se, med hvilken energi 
børnene deltog fra start til slut. 

Da vi havde nået vejs 
ende i det festlige  
program, og alle havde 
fået farve i kinderne, 
var det børnehavens 
tur til at invitere 4. 
klasse med sig over i  
Uhrskoven.  
Her hyggede små og 
store sig med kage-
koner og kagemænd, 
inden vi takkede af for 
en super skøn dag i  
musikkens tegn.  
Hvor var vi glade for, 
at vores venskabs-
klasse ville bruge en 
morgen sammen med 
os. Mange tak skal lyde 
til alle I skønne børn i 
4. klasse for jeres  
gode gejst. Det var en fornøjelse at lave sangdagen med jer. 

Denne dag kunne vi mærke, at vores røde tråd imellem børnehaven og skolen 
fik skabt nye relationer og sået nye små venskaber.  
Vi er sikre på, at det kan blive en god tradition. 
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Kampen om det gyldne kompas. 
 

September betyder O-løb for kommunens friskoler. 

Onsdag den 14. september mødtes eleverne fra 5. - 9. 
klasse og dystede imod hinanden i orienteringsløb.  
Hver årgang havde sin rute, og de var svære jo ældre 
eleverne var. For 5. klasserne, der var med for første 
gang, kunne det være det lidt overvældende med alle 
de informationer, bykort, startmåden og så hurtig tilbage og få sin tid  
noteret. Hele tre løb var i spil denne formiddag.  

Først orienteringsløb efter kort og med kontrolposter. Når man var vel til-
bage ved Brande Hallerne og havde spist sin madpakke, så stod den på skarp 
konkurrence - med sig selv - i Sprinten. En lille rute med elektronisk tid-
tagningssystem. 

Dagen blev afsluttet med at blande alle eleverne på 10 hold, og så blev der lø-
bet stafet og heppet på ”hende i den gule trøje” eller ”ham, der løber dernede 
ved åen”. Vi kendte ikke alle hinanden, men vi var sammen på holdet. 

 

I år gjaldt det også udtalelse til orienteringsløb ved Skole-OL.  
5. klasse på Uhre Friskole blev blandt de udtaget pga. deres gode gennemsnits-
tid i orienteringsløbet. 
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O-løb for 0.-2. klasse og 3.-4.klasse. 
Imens 5.-9.klasse gav den gas med O-løb i Brande, gav 0.- 4.klasse den gas i  
Uhre med O-løb. 

0.-2.klasse havde bingo-O-løb ved legepladsen, hvor de løste mange forskellige 
opgaver. Især med fokus på samarbejde på tværs af klasserne. 

Opgaverne gik ud på at finde nogle oplysninger ved en post og så hjælpes ad 
med at få dem afleveret ved lærernes bord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. og 4.klasse havde et løb rundt i Uhre by. Her skulle de arbejde med flere  
forskellige fag - dansk, matematik, biologi og musik. Det var forskellige opgaver 
at løse undervejs. 

Alle klasserne havde en super dejlig dag! 
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            Naturvidenskab i øjenhøjde. 

 
Det var, hvad hele overbygningen oplevede,  
da de den 21. september besøgte  
Science Museum i Århus. 

Der var mange spændende  
opgaver, der skulle prøves og løses. 
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                     På tur til Harrild Hede 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tirsdag den 13. september tog  
4. og 5. klasse på tur til Harrild Hede. 

Transportmidlet var cykel - både derud og 
hjem igen. 

De var meget seje og klarede både det og 
spændende oplevelser i Naturskolen på 
Harrild Hede. 
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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, 

samt træpiller. 
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Salmer skrives i dette øjeblik. 
I 2003 fik Danmark en ny salmebog, hvilket ikke sker hver dag. Den forrige 
var fra 1953. Det betyder imidlertid ikke, at der nu ikke længere skrives 
salmer. Salmedigtningen er i uafsluttet og konstant bevægelse. Der skrives 
salmer i dette øjeblik! I den gamle salmebog var der ikke mange kvinder 

repræsenteret, men det er en saga blot. To stærke – nulevende – kvinder og troens sprog-
kunstnere trænger sig umiddelbart på, nemlig Lisbeth Smedegaard Andersen og Iben 
Krogsdal. Vi præster har besluttet at gøre vores til, at bl.a. disse to salmedigtere bliver  
introduceret. Derfor vælger vi ”månedens salme”, der altid er valgt ud af en supplerende 
salmebog ved navn ”100 salmer”; den ligger klar i kirken.  

September måneds salme var således ”Fra vest står blæsten” af Lisbeth Smedegaard  
Andersen. Her indgår et begreb fra matematikkens verden, når fremtiden beskrives som 
”en ligning med en hel del ubekendte”. Salmen er ganske vist fra 2013, men forekommer 
at dække os alle sammen ind i det tiltagende mørke, som på flere planer samler sig om-
kring os i dette efterår – intet nævnt intet glemt: 

 

 

 

 

 

Hvordan kunne Lisbeth Smedegaard Andersen i 2013 dog forudsige den sindstilstand, som 
vi befinder os i lige nu? Dog: Vores vinterhjerter lever i Gud hænder! 

 

Iben Krogsdal leverer oktober måneds salme, ”Opstandelsen er lige her” (2011). Allerede i 
titlen, der gentages i alle vers, kan vi høre, at det ord, der ellers får os til at stejle: opstan-
delse, ikke er noget fremmedartet, der finder sted på et andet sted og i en anden tid, men 
er noget nær- og nuværende. Der er ikke én eneste syngende solsort ”in the dead of the 
night”, ikke én eneste solopgang ”af havets skød”, ikke ét eneste stykke smuk musik, ikke 
ét eneste inspirerende stykke poesi, ikke ét eneste opmuntrende blik, som ikke er tegn på 
noget større, der vidner om den første opstandelse. Alle disse fænomener peger tilbage 
på Opstandelsen. Dén nævner Iben Krogsdal aldrig direkte; til gengæld optræder der et 
”du”, som er med i det hele:  

 

 

Frygt ikke! Det er ordet 

når havtorn står med bær 

og hede sommerdrømme er forbrændte 

Gud er hos den der ængstes 

og den hvis fremtid er 

Hør! fugletrækket nordfra 

en sommer brænder ned 

og græsset visner væk og solen vender 

Når Gud vil lyse om os 

velsignelse og fred 

Opstandelsen er lige her 

Du er 

den store ånde bagved vores planer 

der blæser liv i mere end vi aner  

Opstandelsen er lige her 

Du sker 

når mennesker der vakler tæt med sorgen 

igen kan se og smile: sikken morgen!  
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Ja, lad os bede til, at der bliver blæst liv i mere end vi aner. Konfirmanderne kender i øvrigt 

de to salmer, idet organist Eunjin Dey var med til undervisning om morgenen d. 

28.september. Sikken morgen! 

Arne Holst-Larsen 

 

0. klasse på besøg i Uhre kirke. 
Fredag den 7. oktober var 0. klasse på besøg i Uhre kirke, hvor Eunjin spillede og fortalte om orglet. Vi fik 
set alle orgelpiberne og fandt ud af, at der var 650 piber. 
Vi lyttede til både glad og sørgeligt musik og sluttede af med selv at prøve at spille på orglet. 

Tak til Eunjin for et dejligt besøg i kirken. 
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             Bedsteforældredag i indskolingen. 

 
Fredag den 30. September havde Indskolingen inviteret alle bedste-
forældrene til at komme med børnebørnene i skole, samt deltage i vores  
fernisering af ”Go Creative”, der handlede om børns drømme. 
Ikke nattens drømme, men mere ”Hvad drømmer du om at blive, når du bliver 
voksen?” 

Vi havde spurgt, om der var nogle bedsteforældre, der ville fortælle om  
deres drøm.   
Der var fire bedsteforældre, der fortalte om deres drømme. Tusind tak for  
de skønne fortællinger. 

Dagen startede traditionen tro med morgensang i aulaen, hvor mange bedste-
forældre stod bagerst og var en del af morgensang. 
Resten af skoledagen var bedsteforældrene sammen med indskolingen. Der var 
flere elever i mellemtrinnet og overbygningen, der lige var forbi for at sige 
hej til deres bedsteforældre:-) 
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    Tak for en dejlig dag sammen med jeres dejlige  

                               bedsteforældre. 
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   0.  klasses besøg i Fælleshaverne. 
Fredag den 16. september var 0. klasse inviteret på besøg i fælleshaverne. 

En skøn solbeskinnet dag gik vi i fælles flok helt op til Fælleshaverne på  
Tarpvej med vores madpakke i rygsækken. 

Vi blev modtaget af Esther, Anne-Grethe og Johanne, som stod klar til at vise 
os rundt i haverne.  

Vi så hvor kartoflerne kom fra, vi fik lov til at grave nogen op, og nogen fik 
også nogle kartofler med hjem.  

 
Der var i år en konkurrence om at dyrke den solsikke med flest hoveder. Der 
var mange flotte solsikke, og de havde flere hoveder, end vi kunne tælle. 

Inden vi skulle hjem, bagt Esther pandekager over bål til alle. Noget af et hit 
- Specielt den hjemmelavede blåbærsyltetøj. Det var tydelige at se på flere 
af børnene, som havde samme farve rundt om munden. 

Men da vi skulle hjem, skiftede vejret til blæst og regn, så det første stykke 
gik vi i stiv modvind.  

 

Tusind tak til Esther, Anne Grethe og Johanne for en skøn dag. 
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 Tak for en dejlig dag i Fælles-
haverne. Håber rigtig mange får 
lyst til at få en have til foråret. 
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Masser af god leg og hyggeligt samvær i SFO’en. 
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      Et stort tillykke. 
 

Til Anja og Flemming, der kunne fejre  
sølvbryllup i september. 

Anja havde ferie, og da hun kom tilbage til  
SFO’en, blev hun modtaget med denne  
flotte æresport. 
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                     Livet i Uhrskoven. 
I september har 
Uhrskoven  
været på flere 
ture. I starten 
af måneden  
besøgte vi Roar 
og hans familie 
på deres store 
landsted ved 
Harrild Hede.  
Vi legede både i 
træer, svævede 
på svævebane, 
undersøgte hu-
ler og gravede i 
sandkassen og 
skovbunden,  
inden Roars  
forældre serverede lækker mad, lavet på bål. Vi sang og hyggede ved deres 
bålsted inden vi gik til Naturlegepladsen ved Harrild Hede. Det var en dejlig 

tur, hvor børnene fik prøvet en masse nye ting og mad   Tak til Roar og hans 
forældre, Ida og Mads, fordi vi måtte komme på besøg og tak for lækker mad 

og gode oplevelser    

Senere i september besøgte vi 
vores serviceleder, Lars-Stig, 
der har et fantastisk natur-
sted tæt på børnehaven. Vi 
var seje og gik det til, hvor-
efter vi kunne nyde vores 
madpakker i det mest vidun-
derlige septembervejr. Resten 
af dagen gik med at gå på ud-
forskningsture rundt i skoven 
og langs den lille sø. Der blev 
også fisket, selvom vi desvær-
re ikke fangede noget, var  
både pædagoger og børn  
meget engageret.  
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Vi sluttede dagen af med rigtig hyggelig 
forældrekaffe, hvor der blev lavet  
snobrød og pandekager over bål, samt 
nydt kage. Derudover kunne både børn og 
voksne blive malet i ansigtet eller selv 
male andre.  

En helt fantastisk dag som alle nød   
Tak for opbakningen af familierne og  
ikke mindst tak til Lars-Stig, som havde 

arrangeret en dejlig dag   

 

 

 

 

Siden sommerferien har der været mange arbejdsmænd forbi og omkring  
børnehaven, fordi de har gjort klar til at udvide vores legeplads.  

 

 

September sluttede af med, at de havde deres største maskine med, som skul-
le flytte vores træhytte fra den ene ende af børnehaven til den anden ende.  

Alle fulgte nøje med fra start, hvor noget af legepladsen blev spærret af, og 
til slut, hvor hytten kom på plads det nye sted  
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Kom til Andespil 

 
I aulaen på Uhre Friskole. 

 

Onsdag den 2.november 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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 AKTIVITETSKALENDER 
 

OKTOBER: 

10.-12. Temadage for hele skolen. 

12. Forældre-mentor samtaler i overbygningen. 

13.-14. Motionsdøgn for hele friskolen. 

13. Sponsorløb i samarbejde mellem friskolen og Uhre Friskoles Venner. 

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. 

2. Andespil kl. 18.30 i Aulaen. 

3. 0. klasse har efterårsfest. 

5.-6. ”De lokale” i Uhre holder åbent hus. 

7. Skole-hjemsamtaler i 6. klasse. 

8. Skole-hjemsamtaler i 6. klasse. 

8. 2. klasse har Bag for en sag kage-salg i Aulaen. 

12. First Lego League for 7. og 8.klasse. 

15. 1. klasse i LEGO-House. 

16. 8. og 9. klasse har terminsprøver. 

17. 3. klasse har efterårsfest. 

18. 8. og 9. klasse har terminsprøver. 

18. 5. klasse har julefest og produktionsaften. 

22. 2. klasse i LEGO-House. 

24. 3. klasse i LEGO-House. 

25. Juleklippedag på friskolen. 

27. 5. klasse - Jul i den gamle købmandsgård. 

29. 2. klasse har julefest. 

30. 0. klasse i LEGO-House. 

30. 7. klasse har julefest. 


