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Danmark er igen lukket ned i forsøget på
at bekæmpe Corona.
Skolen er tom, eleverne sidder hjemme bag
skærme. Det samme gør lærerne.

Dette gælder, hvis I har et ærinde
på skolen.

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

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

Tina Hvilshøj Liin

Ujamaa kan også ses på

Jette Iversen

www.uhrefriskole.dk

Kent Lykke (ansv.)

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.

Kontakt til
Uhre Friskoles Venner
kan ske til formanden
Karlo Kragsig Kristensen
på mobil 25343417 eller mail:
johanne.karlo.kragsig@gmail.com

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 Kent.
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Kære Kent og Jannie.
Tusind tak for den smukke buket fra jer - og jeres anerkendelse
af vores indsats i denne Covid-19 tid.
Kærlig hilsen personalet i Uhrskoven og Uhre Friskole.
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Kære forældre. GODT NYTÅR!!!
Sikke et år, der er gået!!!
Men hvis man vil videre, så må man jo leve
med det!!
Både når det gælder helbredet med alt,
hvad det kan føre med sig. Eller når det
gælder alle de mennesker, der passerer
forbi, omkring eller som overhaler, både når
man lunter eller lusker eller farer af sted
for fuld skrue.
Men i virkeligheden er det vel ikke til at leve
uden. Hverken helbredet eller de mange gode medmennesker.
Så kom Corona! (tidligere forbandt vi navnet med; en Mexikans øl, en spionsatellit, et dansk band, et hotel i Herning og ikke mindst sofastolen af Poul
Volther).
Pludselig kom den til at betyde: Aflysninger, udsættelser, nye datoer, restriktioner, ændringer, håndsprit, afstand, virtuelle møder, forsamlingsloft, hjælpepakker, pressemøder, og så en gang mere rundt i manegen.
Når vi er vant til at sidde sammen, så vi både kan se ræven bag øret, glimtet
eller tåren i øjet, ja så føler vi os pludselig sat i en ny virkelighed, hvor glimtet, tåren og ræven måske godt nok lever, men hvor det er underligt og meget
lidt nærværende, og hvor man mentalt også bliver påvirket af de nye krav til
samværsleveregler.
Børnehavebørn og skolebørn blev i 2020 hundredmetermestre i at vaske
hænder og spritte af, og normalmeteren og metersystemet fik en afgørende
betydning.
Jeg synes, at det er lykkedes os på Uhre Friskole og i fribørnehaven
Uhrskoven at navigere flot gennem alle restriktionerne siden marts måned.
Det har stillet rigtig store krav til pædagoger og lærere om nye undervisningsmetoder, organisering og helt speciel hensyntagen til særligt udsatte børn og
unge.
Pædagoger og lærere har i høj grad forstået at motivere eleverne trods de
ændrede vilkår. Og I forældre har ydet en rigtig fin indsats ved at bakke
lærerne op med de tiltag, de har taget i forhold til gentagne omlægninger af
undervisningen – fra klasseundervisning til nød- og hjemmeundervisning, og så
lige en gang til.
Forældrene i børnehaven har også rettet sig efter de henstillinger vi har
meldt ud siden marts måned og har sørget for andre pasningsmuligheder, når
det har været nødvendigt. Og børnene synes fortsat at have haft en sorgløs,
glad og dejlig tid i børnehaven.
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Store forandringer som disse kan kun lykkes, når skole og daginstitution og
forældre løfter i flok.
Det er vi gode til i Uhre, for vi ved jo godt, at det er VORES børnehave, og
det er VORES friskole. Og dermed har vi også en del af ansvaret og kan
bidrage til løsninger.
Men den frie børnehave- og skoleverden er hårdt ramt. Vi er hårdt ramt på
det vi gerne vil kendes på og er dygtige til. Fællesskabet, nærværet og
dialogen.
Vi er virkelig udfordret på, at det ikke er muligt at mødes så ukompliceret som
tidligere.
Vi er virkelig udfordret på, at alle de tiltag, vi traditionelt har, er blevet aflyst. Tænk bare på:
Konfirmation – udsat. Skolefest – aflyst. Skolekomedie – aflyst. Lejrskoleture
– aflyst. Fælleslejr til Sletten – aflyst. Ekskursioner – aflyst. Forældreuge –
aflyst. Bedsteforældredage – aflyst. Juleafslutning – aflyst. Danmarksindsamlingen - ????
Og sådan kunne jeg blive ved.
Men det værste er; Den fælles morgensang – aflyst. (Heldigvis finder den sted
i mindre grupper i klasserne, når eleverne er på friskolen)
Det gode håndtryk, det milde kram er også væk. Og smilet ser man ikke så let,
når folk har mundbind på. Heldigvis viser det ægte smil sig også i glæden i øjnene.
Selv har jeg en lille sort kinabog, hvor jeg noterer mig, hvem og hvor mange
kram folk jeg møder (og ikke mindst mig selv) har til gode. I kan vente jer til
midt på året 2021, da vil hudsulten slå vildt igennem.
Tusind tak til jer alle for de mange gange, hvor vi, trods Corona, har kunnet
ordne små og store sager i den lille, men alligevel særdeles vigtige friskoleverden.
Og tak til alle jer, der gør Uhre Friskole og fribørnehaven Uhrskoven til en
fantastisk arbejdsplads.
Pøj pøj til jer alle sammen med både helbred og så det der med at holde fast i
livstræet og ordentligheden, eller hvad det lige går ud på.
Kig efter ”Den røde tråd”, optimismen, lyset, håbet, troen, grinet, den sjove
historie.
I og jeres familier ønskes et Godt og Lykkebringende Nytår.
Ses - - - og høres og krammes ved i 2021!!
Kærlig hilsen Kent
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Nytårshilsen fra bestyrelsen.
Så gik 2020. Vi i bestyrelsen har for første gang prøvet at holde møde uden at
vi har kunnet give hånd til hinanden, vi har holdt virtuelle møder, vi har måtte
flytte en generalforsamling, alt sammen på grund af det store alt overskyggende for 2020 - nemlig Corona.
Corona kommer desværre også til at trække spor ind i 2021, startende med 14
dags forsinket skolestart efter juleferien, aflyst forældreuge, aflyst skolefest og der kommer desværre nok mere.
Jeg håber virkelig på, at når sommerferien i 2021 er ovre, så kører vi mere
efter det årshjul, som vi plejer. For ”som vi plejer” er lige pludseligt blevet
helt rart.
Med ønsket om et godt nytår til jer alle fra bestyrelsen og et ønske om, at
Corona kommer hen, hvor peberet gro.
Godt Nytår.
På vegne af bestyrelse
Tommy Sønderholm - far til Alma (5kl.), Johan (4 kl.) og Jeppe (1 kl.)

Kære Bestyrelse og Kent.
Tusind tak for den flotte erkendtlighed, som vi har
modtaget fra jer - sammen med jeres tak for vores indsats i en anderledes tid.
Dejligt at have noget at glæde sig til:-)
Kærlig hilsen personalet i Uhrskoven og Uhre Friskole.
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Rengøringsdage på Friskolen.
Så er det igen tid for
hovedrengøring på
Uhre Friskole.

AFLYST

Hver klasse skal repræsenteres ved 4 børns forældre.
Det er forældrerådet, der laver turnuslister i klasserne, samt følger op på
hvilke forældre, der har tjansen denne gang.
I nogle klasser er der lavet planer mange år frem. Skulle man være forhindret,
har man pligt til at informere forældrerådet og selv finde en at bytte med.
Vi håber, at I bakker 100% op om rengøringen, så børnene kan nyde at
boltre sig i rengjorte rammer.

Fredag den 5.februar fra kl. 15.00-18.00
Lørdag den 6.februar fra kl. 9.00-12.00
Der serveres lidt, så både sult og tørst stilles
Det arbejde, der forventes lavet,
vil fremgå af de planer, som er hængt
op i de forskellige klasser.
Venlig hilsen
Lars-Stig og Kent.
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På Uhre Friskole plejer Danmarks Indsamlingen at være et af skoleårets
højdepunkter, hvor 5. klasse laver to dage med masser af aktiviteter for både
store og små. Det kan vi desværre ikke i år pga. Covid-19!
Vi vil selvfølgelig rigtig gerne bidrage til indsamlingen alligevel.

Derfor har vi brug for jeres hjælp!

Kære elever. Tænk på alle de sjove aktiviteter og de lækre kager, I
plejer at være en del af og nyde. Lok jeres forældre til at give familiens
bidrag gennem Uhre Friskole.
Send meget gerne jeres bidrag til skolens MobilePay 861226 eller skolens
konto: Reg. nr. 4665 og kontonr. 11045685. Tekst: ”DK indsamling”
senest den 4. februar.
Og det vil være super flot, hvis vi kan passere 10.000 kr. og komme på
skærmen i år - alene på grund af et stort hjerte og tanken om, at næste år kan
vi være med igen med masser af sjove aktiviteter og god kage…..

Danmarks Indsamling 2020

Vær med til at gøre en forskel for Coronakrisens børn. Der er hårdt brug for
alle bidrag - små som store.

På forhånd TAK for jeres hjælp!
Hilsen 5. klasse
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Nytårstanker på en mandag morgen…..
Pyha – hvad kan man mon forvente af året 2021?
Jeg kan uden at blinke sige, at 2020 i hvert fald ikke levede op til forventningerne, som jeg havde til det år!
Når jeg tænker tilbage, så lærte vi dog en hel masse nye ting, og fjernundervisning blev det ”nye sort”. Jeg skulle være kreativ for at finde på sjove
idrætsaktiviteter, som kunne laves hjemme ☺. Vi klarede os igennem nedlukningen, men hold nu helt ferie, det var rart at få alle tilbage på skolen – selv
med de restriktioner, som vi skulle overholde!
Så nu sidder jeg her. Ny nedlukning er en realitet! Jeg krydser alle mine fingre
for, at den bliver kortvarig! Jeg vil bare allerhelst have, at jeg har alle ”mine”
børn omkring mig hver dag. Jeg glæder mig til, at vi alle vender tilbage til Uhre
Friskole.
Jeg håber virkelig også, at 2021 bliver året, hvor vi vender tilbage til mere
almindelige tilstande. Tilstande hvor vi kan passe vores arbejde PÅ skolen hver
dag. Tilstande hvor vi kan gå til eksamen til sommer, hvor vi kan holde en normal
sidste skoledag, hvor jeg kan give en elev en high-five på vej ned af gangen og
ikke mindst, hvor vi kan kramme hinanden!
Så mit ønske for 2021 er ganske beskedent: Jeg vil bare gerne have tingene
tilbage som de var i 2019 ☺

Godt nytår til jer alle – og de bedste ønsker for 2021
Dorthe Z.
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8. og 9. klasse til webinar med Bent Melchior
Den 12. januar var vi til webinar med Bent Melchior, som er en dansk jøde.
Her fortalte han om ham og hans families
oplevelser under Anden Verdenskrig.

Efter Danmark blev besat af Tyskland, var jøderne uforstyrret i noget tid men
på et tidspunkt fik de danske jøder en 3 dages varsel inden at de ville blive
taget til koncentrationslejre.
Den svenske regering havde sagt de gerne ville tage imod danske jøder så Bent
og hans familie forlader deres hjem og flygter til Sverige med en fiskerbåd
med næsten ingen ting.
Efter krigen var slut kom han og hans familie tilbage til Danmark.
Bent trådte i hans fars fodspor og blev overrabbiner i København. En rabbiner
er en jødisk leder eller lærer. Lidt ligesom præsterollen i kristendommen.
I dag er han selv medlem af foreninger som hjælper flygtning i andre lande,
fordi han ved hvor svært det er når man står i sådan en situation.
Han slutter af med at sige at vi skal acceptere alle som de er, lige meget tro/
religion, holdninger eller meninger og at vi skal hjælpe hinanden så verden
bliver et bedre sted.

Thilde og Anna 8. klasse
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Heldigvis var der nogle elever på skolen til at bruge
sneen, da den lå hvid og klar….

11

STØT DEM - DE STØTTER OS

Denne reklameplads kan blive
din….
Kontakt Kent Lykke , Uhre Friskole
for nærmere oplysninger.

Køb denne flotte
salmebog for
125,- kr.
Kontakt:

Natural Brande A/S

jette@uhrefriskole.dk.
eller mobil 61787221.

Gl. Kærvej 17, DK-7330 Brande
Tel. (+45)97 18 70 40 - Fax 97 18 70 90
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STØT DEM - DE STØTTER OS

Denne reklameplads kan blive
din….
Kontakt Kent Lykke , Uhre Friskole
for nærmere oplysninger.

Alt i
tryksager
til erhverv
og privat
-20935217
www.fjoffset.dk - fjoffset@get2net.dk

”Det lille trykkeri med den hurtig service”

Åben hver torsdag kl. 16-18, ellers efter aftale.
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STØT DEM - DE STØTTER OS

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.

Er du interesseret i
at få en reklame i
skolebladet,
kan du ringe til skolen
på tlf. 97187034 og
høre nærmere…
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Lucia-optog

Hvad gør vi med Lucia-optog? Når vi ikke har morgensang i aulaen, når vi ikke
må gå rundt til de andre klasser, når vi ikke må være tætte, når vi synger, når
vi ikke må…….
4. klasse var enige om, at de andre ikke skulle snydes på Lucia-optog. Ja, de
ville heller ikke selv snydes for det.
Sangtekst og melodi blev øvet, og der blev idégenereret på, hvordan vi kunne
give de andre en oplevelse, der lå i nærheden af det, vi plejer.
Løsningen blev: Hele klassen i Luciadragter, en mørk morgen i en mørk aula,
levende lys og akkompagneret af klavertoner blev 4. klasse filmet.
Sang der langsomt steg i styrke for at give fornemmelsen af, at optoget kom
nærmere og nærmere for derefter at fylde hele aulaen med smuk klang.
Mandag den 14. december blev optagelsen sendt ud til alle klasser, der i
klasseværelsets morgenmørke kunne nyde smuk Lucia-sang. Optagelsen blev
selvfølgelig også delt med forældrene.
4. klasse er glade for at kunne efterleve traditionen, og de siger tak for alle
de mange tilkendegivelser, de efterfølgende har fået.
Jette
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Uhre er verdens centrum!
I disse for vor lille verden så mærkværdige tider kan
det måske være på sin plads at gøre sit et par
betragtninger angående nær og fjern:
Religionerne har deres hellige steder. Islam har
Mekka. Jøderne har Jerusalem. Og hvis der stadig
kommunister til, så er Lenin- mausulæet i Moskva
deres valfartssted. Ja, selv de kristne appelleres der til, når rejsebureauer
arrangerer rejser til det hellige land, så vi med egne øjne kan se det
Betlehem, som vi synger om til jul.
Imidlertid er det kristendommens mysterium, at det som ingenting er, bliver
udvalgt, så det er noget. Det gælder også stederne.
I det Nye Testamente hører vi f.eks. om en mistroisk jøde, som spørger:
"Kan noget godt komme fra Nazareth?" Og svaret er: Ja, for det gør Jesus jo
- også selv om Nazareth var langt ude på bøh-landet, da han levede.
I det Gamle Testamente møder vi så patriarken Jakob, som mildest talt er
havnet dér, hvor kragerne vender (Betel). Han lægger sig til at sove med en
sten som hovedpude og i drømme kommer Gud til ham. Da han så vågner,
siger han forundret: "Herren er i sandhed på dette sted og jeg vidste det
ikke!"
Tilsvarende med Uhre: Ugudelige mennesker vil hævde, at Uhre er syvende
kartoffelrække, et hul i jorden, "in the middle of nowhere" – der er ikke
engang en kro længere!
Men det er jo kun for en overfladisk betragtning. Det er ren uvidenhed. Ja,
det er løgn. Enhver ved jo, at Gud også er hér, for der holdes gudstjeneste
med godt budskab, dåb og nadver. Den må for tiden vare 30 minutter.
Vi Uhreboere må udbryde med patriarken Jakob: "Dette sted er himlens
port." Ja, Uhre er verdens centrum - FORDI Gud er til stede. Som i Nazareth. Som i Skærlund. Som i Betel. Ja, selv Brande må på de betingelser
trods alt med i denne perlerække af helligsteder.
Og på stederne synges der lovsange:
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Du, som freden mig forkynder,

du en frelser, jeg en synder,
du med amen, jeg med bøn,
du med nåden, jeg med skammen,
- ak, hvor vi to passer sammen,
du Guds Salvede, Guds Søn!

Stederne og Gud står godt til hinanden. Gud er stedernes bedre halvdel.

Godt Nytår!

Arne Holst-Larsen

Uhre Kirke kunne i 2020 fejre 100 års jubilæum.
Det hele blev overskygget af, at
vi skulle holde afstand, og der
kom antal for størrelsen af
forsamlinger.
Vi håber rigtig meget, at vi
engang i 2021 kan komme i gang
med fejringen.
Der er udgivet et jubilæumsskrift. Dette er delt ud til alle
husstande i Uhre Kirkedistrikt.
Skulle I mod forventning ikke
have modtaget én i jeres
postkasse, kan et eksemplar
afhentes i kirken ved lejlighed.
Med venlig hilsen Uhre Menighedsråd.
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En uge som de ældste elever på skolen er da sjovt at
prøve, når man går i 4. klasse.
Ugen før juleferien, hvor de store skulle gå i skole hjemmefra, var 4. klasse
den eneste klasse, udover indskolingen, på friskolen og havde god plads, en
kortere skoledag, kun to lærere, ingen klokke, masser af håndvaske og en hel
skolegård for sig selv til at lege i.

Det med skolegården blev ekstra sjovt, da det gav mulighed for, efter morgensang med afstand, at starte dagen med et frikvarter, så der kunne leges i
morgenmørket.
Der blev arbejdet i timerne med tid til fordybelse og snakke, da ingen klokke
ringede ud og ind. Der blev også tid til gode frikvarterer og julefilmshygge.
En særlig hilsen til alle på og omkring skolen sidste dag før ferien var forberedt før nedlukningen, da 4. klasse i samarbejde med 0. og 1. klasse ønskede
at give alle en lille snert af det, vi plejer at gøre:

Juleevangeliet - i Ida Jessens fortolkning - blev flot læst op af Alma fra
4. klasse. 0. og 1. klasse sang og lavede fagter til årets nye julesang på friskolen
med 4. klasse som kor.
Tak til hele friskolen for sang og nynnen igennem december, for vi har fornemmet, at det ikke kun er os, der synes godt om ”I en kostald under en stjerne”.
Sidste skoledag før juleferien indeholdt også slik, de sidste træk af kalendergaver, nedpyntning og GOD JUL nedtælling fra 10….
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Alma fra 4. klasse læser Juleevangeliet højt.

0. og 1. klasse synger ”I en kostald under en stjerne”
Hilsenen ligger også på friskolens FaceBook side den 18. december 2020.
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Sidste skoledag før juleferien.
Sidste skoledag før ferier er altid
specielle og fyldt med traditioner.
Da jeg gik i skole hørte vi næsten
altid ”Nisseole på farten” sidste dag før
juleferien:
”Endelig var dagens sidste time slut.
Nu kunne juleferien begynde. For Skolelæreren var det den værste dag i hele
året. Nisseungerne var ikke til at styre,
ikke en af dem havde lavet lektier i ugevis, næh de tænkte kun på risengrød,
julegaver, slæde og skøjteture.”
Sådan var det heldigvis ikke på Uhre
Friskole fredag den 18.december
- nærmest tværtimod
Uhre Friskole har mange traditioner for sidste skoledag inden juleferien, men
som så meget andet måtte disse traditioner i år gentænkes, så alle gældende
Corona restriktioner kunne overholdes - med det gjorde nu ikke dagen mindre
hyggelig.
Da eleverne i 0.-3.klasse mødte ind, var hele skolen stille og kun oplyst af lyskæder og stearinlys. Alle skulle
starte med mørkelæsning - det
vil sige at læse i stearinlysets
skær. Det var så hyggeligt at
være med til for både børn og
voksne.
Herefter var der morgensang i
klasserne og en videohilsen, hvor
juleevangeliet blev læst op på
fineste vis af Alma fra 4. klasse.
Det var naturligvis ikke som at
komme i kirke med hele skolen,
men det var en rigtig god
erstatning. Efter frikvarteret
var der hygge i egne klasser.
Nogle spillede spil, nogle hørte
historier eller så film, andre
fejrede fødselsdage, og til sidst
spiste alle æbleskiver.
Det var en helt igennem hyggelig dag - slet ikke som vi plejer eller som dagen
beskrevet i historien om Nisseole.
Tina.
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Livet i Uhrskoven
Så er vi startet op igen efter en god juleferie.
I december besøgte nogle af børnene julemanden oppe på møllen. De fortalte,
at han havde glemt Rudolf, og at julemanden havde meget travlt. Han skulle jo
besøge alle børnene.
Vi har sneget os over på skolen, nu hvor skolebørnene får hjemmeundervisning, og hallen er et virkelig sjovt sted at komme.
Derudover har ældste gruppen besøgt SFO'en og undersøgt, hvad de har at
glæde sig til, når de skal starte i skole.
Flere af børnene glæder sig til at få besøg af Holger (tøjhund). Han kommer
på besøg med nogle sjove lege for små børnegrupper, hvor der øves bogstavslyde. Holger kommer både med vendespil, bowling, tampen brænder og kast
bolden i spand.
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Livet i SFO’en
Der er stor begejstring for vores
fodboldbord.
Her spilles der heftige turneringer.
Selv i frikvartererne, på gangene, kan
vi høre, de taler om, hvem der fører,
og hvem de skal spille imod i SFO’en.

Der laves pointtavle, så det går retfærdigt til.
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Masser af drenge- og pigehygge.
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AKTIVITETSKALENDER
JANUAR 2021:
19.-23. Forældreuge AFLYST
FEBRUAR:
5. Forældrerengøring 15.00-18.00 AFLYST
6. Forældrerengøring 9.00-12.00 AFLYST
10. Mentorsamtaler i overbygningen.
12. Fastelavn for alle på skolen AFLYST

13.-21. Vinterferie.
23. Kulisseaften i 6. klasse AFLYST
MARTS:
19. Skolefest AFLYST
23. Skole-hjem samtaler i 1.+2.klasse.
24. Skole-hjem samtaler i 1.+2.klasse.
27.-5.april Påskeferie.
APRIL:
12. Skole-hjem samtale i 0.klasse.
14. Skole-hjem samtale i 0.klasse.
20. Generalforsamling i Uhre Friskole.
26.-28. Fælleslejr til Sletten - AFLYST
MAJ:

De mange aflysninger
skyldes alene, at vi fortsat
skal passe på hinanden et godt
stykke tid endnu….

3. Skole-hjem samtaler i 6.klasse.
3. Prøve i skriftlig dansk for 9.klasse.
4.Skole-hjem samtaler i 6.klasse.

Vi ser frem til, at vi igen kan
begynde at planlægge og afholde de sociale arrangementer

4. Prøve i matematik for 9.klasse.
5. Prøve i dansk for 9.klasse.
13. Konfirmation i Uhre Kirke kl. 10.00
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