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Så fik vi også 9. klasse
i skole
-hver anden uge.
Velkommen igen!
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Artikler skrives af elever, lærere
forældre samt andre
interesserede.
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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.
Siden forrige skoleblad er indbetalt:
LBJ

300,-

Mange tak!
Hilsen Kent.
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Nyt fra bestyrelsen.
Skolebestyrelsen mødtes igen i aulaen (med behørig afstand) til årets andet
bestyrelsesmøde torsdag d. 25. februar.
Der blev på mødet diskuteret følgende:
Kent har truffet den store beslutning, at han, efter 40 år på skolen, er klar til
at give stafetten videre. Processen med at finde en ny skoleleder er derfor i
fuld gang.
Corona-situationen: 0.- 4. klasse er nu tilbage i skolen. Det er rigtig dejligt for
de mindste klasser at kunne se deres venner, lærere og bare være tilbage på
skolen igen. Der er nu lukket op for at 9. klasserne kan komme tilbage i skolen.
I øjeblikket planlægges tilbagekomsten af 9. klasserne, men der er stadig i
skrivende stund mange uafklarede regler, der søges afklaring på for den bedst
mulige genåbning.
5.-8. klasserne er der desværre ikke nyt for endnu. Lærere og elever fra disse
klasser afventer selvfølgelig genåbningen med stor længsel.
Danmarksindsamlingen – Det var super flot gået af 5. klasse, at de formåede at
samle godt 21.600 kr. ind, på trods af de store begrænsninger Corona havde
sat for 5. klasses muligheder. Men 5. klasse formåede at indsamle den store
sum på trods af dette ved at finde nye indsamlingsmetoder – det var med
stolthed, man kunne se ”Eleverne fra Uhre Friskole” på skærmen.
På vegne af skolebestyrelsen
Martin Andersen
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Fastelavn er mit navn…
Corona eller ej - nogle traditioner vil man gå langt for at holde fast i. En af dem
er fastelavn. Derfor blev netop dette fejret under nye former i år.
Eleverne i 0.- 4. klasse mødte fredag den 12. februar op i de flotteste udklædninger. Lærerne havde ligeledes været i gemmerne og fundet diverse kostumer
frem, så det meste var, som det plejer.
Tøndeslagningen skulle dog foregå udenfor og klasseopdelt. Det var minus 10
grader udenfor - og det flotteste solskin. Alle gik op i tøndeslagningen med liv
og sjæl - Selv små mennesker kan slå mægtigt hårdt, så alle tønder måtte til
sidst give op.
Herefter blev bedste udklædning, kattekongen
og kattedronningen kåret indenfor i varmen i de
forskellige klasser.
Til sidst blev dagen afsluttet med fastelavnsboller og juice, hvorefter alle var klar til at
holde en dejlig vinter ferie.

Billedet er venligst udlånt af Xandra Housted.
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3. klasse

0. klasse
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2. klasse

1. klasse
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4. klasse

At sætte et kryds i kalenderen ..
I en tid hvor man mest sletter ting fra kalenderen, var det helt fantastisk, da
jeg den anden dag kunne sætte et kryds i kalenderen - og et jeg ved ikke bliver
slettet.
Hvert år i april afholdes videnskabsfestivalen ”Forskningens døgn”.
Her sætter man fokus på videnskab og forskning.
Igen i år har det været muligt at booke en forsker til at holde et foredrag,
men som tiden er lige nu, bliver det et online foredrag – et Webinar.
I ombygningen har vi booket Ulla Gro Nielsen der vil fortælle om det
fantastiske periodiske system - Kemikerens bibel.
Om hvordan man har kunne forudsige, hvad der
skulle stå på de tomme pladser, hvorfor 8 og 18 er
magiske tal, og hvordan forskerne bruger det periodiske
system i hverdagen, når de designer materialer,
renser vand eller laver energi opbevaring.
Book en forsker er åben for alle, man skal blot kunne samle min. 20 personer til
foredraget og derefter tilmelde sig på forsk.dk inden d. 30. marts 2021.
Hilsen Line.
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Tirsdag den 9.marts fyldte
Lars-Stig 60 år.
Vi vil gerne ønske ham rigtig
hjertelig tillykke med
fødselsdagen
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Bevægelsesbånd i overbygningen.
Bevægelsesbånd er en god og sjov time, hvor vi får bevæget os, som vi normalt
ikke gør så meget hjemme.
Vi har bevægelsesbånd 3 gange om ugen.
De fleste grupper laver det sammen over Messenger, hvor vi så hjælper
hinanden og får hinanden til at lave mere. I hver af klasserne er der en lille
konkurrence, hvor det gælder om at få så mange point som muligt hver gang.
Det er sjovt at se, at man rykker sig for hver gang.
De forskellige øvelser er push ups, sit ups, squat, håndstand, forlæns
rulle, løbe/gåtur og jongleringer med fodbold.
Skrevet af Andrea C
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Trivselsdag i 8. og 9. klasse.
Fredag den 5. marts var skolernes Nationale trivselsdag. En dag med særlig
fokus på trivsel og fællesskab.
I 8. og 9. klasse valgte vi at gribe denne mulighed til at lave en alternativ
dag med trivsel og fællesskab i fokus.
Tirsdag den 2. marts fik alle eleverne i 8. klasse besøg af Gitte, der medbragte
en pose med udstyr til trivselsdagen den 5. marts.
Måske posens indhold gjorde det muligt for eleverne at gætte, hvad dagens
program bød på, men det er jo aldrig til vide med overbygningsteamet:-)

8. klasse loggede på zoom. Her skulle vi have gang i Lego og bygge vores ideer,
tanker og drømme for studieturen til København i 9. klasse. Både det undervisningsmæssige og det sociale. Og eleverne havde en masse gode ideer - så
hvis vi skal nå det hele, skal vi nok have 7-8 dage i hovedstaden: Tivoli, Den blå
planet, nationalmuseet, vagtskifte på Amalienborg, biograf, pizza-picnic i
Kongens have, Strøget og bare tid sammen. Vi gælder os til, at vi igen kan opleve verden sammen med jer <3
Dagen blev sluttet af med se film sammen – hver for sig. Med popcorn og sodavand, som det hører sig til..
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I 9. klasse startede de dagen med lidt almindeligt skolearbejde – de arbejder i
øjeblikket i grupper med en spændende periode i litteraturen - nemlig Det
moderne gennembrud.
Derefter gik de i gang med at poppe popcorn, én pose til hver og så en sodavand. På lærredet skulle de se Ondskaben, en filmatisering af den barske bog
af Jan Guillou.
Efter film og masser af hygge var sidste time bevægelsesbånd, sikkert meget
godt ovenpå biografmenuen. Heldigvis stod solen højt på den blå himmel, og en
del elever benyttede lejligheden til en gåtur og snak.
Alt i alt en dejlig dag med fokus på trivsel og for 9. klassen at komme godt
tilbage i skole.
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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

12

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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Tro det gode.
Det er ikke rart at blive snydt. Det er ubehageligt at blive ført
bag lyset. I det øjeblik, man opdager, at man er blevet bedraget
– kommer det til at påvirke én for altid.
”Brændt barn skyr ilden”, som man siger. Og i den gamle sang
”Det var en lørdag aften” synger den forsmåede og ulykkelige
kærlighed: Jeg elsker aldrig mere. Jeg skal ikke mere løbe den
risiko. Jeg vil ikke længere vove mig for langt frem. Kærligheden er for risikabel. Og sådan
vandt mistilliden og utrygheden fodfæste i verden. Og sådan gik hele livet.

Men: Det er kun den ene måde at blive bedraget på. Søren Kierkegaard siger at der er
mindst to:
”Man kan jo bedrages paa mange Maader; man kan bedrages ved at tro det Usande, men
man bedrages dog vel ogsaa ved ikke at troe det Sande” ("Kjerlighedens Gjerninger").
Det er altså én ting: at komme til at tro på noget usandt. Og så er vi bedraget. Lige til
højrebenet.
Noget andet er, når vi ikke tror på det Sande. Når livet kendes på fraværet af tillid, tillid til
at det Gode og Sande findes og kommer til os, venter på os. Og altså stadig er en mulighed, som er skænket os. Så er vi også bedraget: når vi ikke tror det gode. Kierkegaard
kalder det selvbedrag.
Det er derfor gudstjeneste og dåb giver mening, for tror vi ikke på, at vi her møder det
gode og sande? Når vi siger nej til det onde, som kommer fra os, og ja til den ubetingede
kærlighed, som kommer til os?
Forleden søndag var der – endelig - igen dåb i Uhre kirke. Lucas Anker blev døbt. På hans
ansigt og bryst satte den gode Guds finger sit tegn, korset: ”Modtag det hellige korses
tegn, både for dit ansigt og dit bryst, til et vidnesbyrd om, at du skal tilhøre den korsfæstede Herre, Jesus Kristus”.
Jeg spørger: Tror vi ikke på, at det er et entydigt godt tegn?
Dette tegn sat på os fortæller, at alting ved et menneske er tvetydigt og delt.
Guds kærlighed derimod er utvetydig og hel.
Vi skal møde denne utvetydige og helstøbte kærlighed med ubetinget tillid og tro.
Arne Holst-Larsen
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I år havde vi Danmarksindsamlingen, men det var ikke ligesom det plejer at
være.
Vi fik ikke lov til at sælge kage, slush ice, kaste svampe på lærerne eller lave
Tarzan bane osv. Men det gik stadig godt, for vi fik over 21.000 kr.
Det var selvfølgelig sværere nu, hvor man skulle holde afstand og være hjemme.
Men vi fik en masse gode ideer på vores zoommøder. Vi lavede reklamer på
Facebook og sagde, at vi kunne hente folks pant. Der var også nogle, der solgte
nogle af deres ting, eller gjorde rent på deres værelse for at få nogle penge og
gav det til Danmarksindsamlingen. Der var ingen, der havde regnet med, at vi
fik indsamlet så mange penge. Men alle blev overrasket da Uhre Friskoles
elever stod på skærmen med et beløb på 21.606 kr.

Skrevet af Noah, August og Johannes fra 5. kl.

Danmarksindsamling 2021 blev meget anderledes, fordi Corona forhindrede at
vi kunne være sammen i skolen og lave alle aktiviteterne, som der plejer at
være. Så derfor måtte vi tænke ud af boksen og komme på andre ideer.
Vi begyndte at samle pant sammen. Så lavede vi nogle små videoer, og så blev
der lagt en video ud på Facebook hver dag. I løbet af ugen kom der også
auktioner, hvor der blev lejet og købt en masse ting. Der blev også pantet en
masse flasker. Men frem for alt gjorde vi ting derhjemme som at gøre rent i
huset eller handle ind for vores forældre. Til sidst havde vi 21606 kroner til
Danmarksindsamlingen, og vi kom på tavlen. Endda flere gange.
Skrevet af Marie, Elisabeth og Camille fra 5. kl.
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”Det skal være pænt- vildt pænt”
På finansloven er der afsat penge til at beskytte den danske natur. Vi skal
passe på dyr og planter- store som små. I den forbindelse er der udskrevet en
konkurrence mellem de danske kommuner:
Hvem kan være Danmarks vildeste kommune- og udtænke de vildeste og
bedste ideer til at få mere vild og dansk natur til gavn og glæde for insekter,
bier og sommerfugle.
I 7. klasse har vi taget udfordringen op, og har skudt et projekt i gang, hvor vi
skal kigge på den danske biodiversitet og undersøge, hvilke planter der
tiltrækker hvilke dyr samt hvorfor det er noget, vi ønsker os.
Vi skal kigge på, hvordan vi får mere VILDT PÆNT NATUR ind i haverne, lokalområdet og skolens områder.
Vi kigger på naturformer, og så er planen at eleverne skal anlægge, passe og
observere deres egen vilde have..
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I SFO’en skinner solen, og det nyder børnene med masser af god leg bl.a. på
vores nye skaterbanen, som endnu ikke er indviet som skaterbanen.
Men det er en rigtig god legeplads.
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Nyt fra Uhrskoven
Fastelavnsfesten
Sikke en fest! Vi var inddelt på vores årgange, da vi skulle
slå katten af tønden, og der blev rigtig slået til den. Både Kattedronninger og
kattekonger blev der fundet.
Sofia 4 år: ”Det gode ved festen var at slå katten af tønden, og så var det at
spise slikposer.”
Andis 5 år: ”Ninjaer” og ”få fastelavnsboller og så at slå katten af tønden og se
Ninjaer”
Ariana 5 år: ”Det der med at slikket faldt ned” (fra tønden)
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Feriehygge
I uge 7 var der vinterferie, så der havde vi feriehygge i børnehaven. Der blev
danset masser af disco til skøn musik. Ovre hos os er vi endda så heldige, at vi
selv må være med til at bestemme den musik der skal spilles. YES!
Der blev rigtig hygget, og en af dagene fik vi lækker kage og en anden dag fik
vi juice – Uh det er godt at gå i Uhrskoven. Om fredagen var vi endda heldige
at de voksne satte en film på, som vi hyggede med.
Hallen
Der bliver bygget baner, når vi går i hallen.
De store stærke drenge flytter puderne så de skaber forskellige baner.
Nogle dage bygger vi også huler der ovre.
I hallen har vi også leget Ståtrold, Alle mine kyllinger kom hjem og fangeleg.
Det er også super sjovt, når boldene kommer ud.

Nogle af børnene fortæller om deres oplevelser:
Katrine 3 år: ”Det sjoveste i hallen er at lege med hulahopringene”
Liv 3 år: ”Det sjoveste er at løbe og bygge en bane, som vi kan bevæge os på”
Lilje 4 år: ”Det sjoveste i hallen er at bygge en bane og løbe rundt på den”
Andis 5 år: ”Det sjoveste i hallen er at spille bold og finde puderne frem, og
basketbolden”
Max 4 år: ”Det sjoveste er at spille bold og puder”
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Tilmelding til Fælles-Haver på Tarpvej 15.
Du får et lille stykke jord, som er dit hele sommeren.
Du lærer at dyrke sunde grøntsager og smukke blomster.
Du lærer, hvor tingene kommer fra.
Kom og vær ude i alt slags vejr og hør fuglene synge, det er dejligt.
Have det sjovt sammen med dine kammerater.
Vi har en bålplads, hvor vi laver mad af egne grøntsager nogle gange i løbet af
sommeren.

Tilmelding: Tirsdag d. 13. april kl. 14:00- 16:30 hos Esther, Tarpvej 15.
Vi har kaffe, saft og kage. Vi fortæller om frø og planter og går en tur op og
ser haverne.
Tag dine forældre eller bedsteforældre med. De må også gerne hjælpe i
haverne. Du kan starte, når du går i 0. klasse.
Pris for en lille have kr. 300
Pris for en stor have kr. 400
Havestart tirsdag d. 20. april kl. 15:00 - 17:00
Hilsen fra Anna Grethe, Johanne og Esther tlf. 53286060
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Affaldsindsamling.
Lørdag den 17. april kl. 9.30 – 12.00 er der affaldsindsamling
i Uhre.
Så kom og vær med til et par hyggelige timer i godt samvær.
Du får masser af frisk luft, samtidig med du gør en god
gerning for naturen.
Vi mødes ved bålhytten på Uhre Friskole, og her fordeler vi
os i små grupper, rundt i omegnen af Uhre.
Vi slutter kl. 12.00 ved bålhytten, hvor DN vil give en lille
forfriskning til alle deltagerne.
Medbring evt. en trækvogn til affaldet.
På vegne af DN
Johanne Kragsig og Anne-Marie Pedersen.
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AKTIVITETSKALENDER
MARTS:
19. Skolefest AFLYST.
23. Skole-hjem samtaler i 1. og 2. klasse Udsat på ubestemt tid.
24. Skole-hjem samtaler i 1. og 2. klasse Udsat på ubestemt tid.
27.- 5.april Påskeferie.
APRIL:
12. Skole-hjem samtaler i 0. klasse.

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

14. Skole-hjem samtaler i 0. klasse.

20. Generalforsamling i Uhre Friskole.
26.-28. Fælleslejr til Sletten AFLYST.

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

MAJ:
3. Skole-hjem samtaler i 6. klasse.
3. Prøve i skriftlig dansk for 9. klasse.
4. Skole-hjem samtaler i 6. klasse.
4. Prøve i matematik for 9. klasse.
5. Prøve i dansk for 9. klasse.
13.-16. Kristi himmelfartsferie.

13. Konfirmation i Uhre Kirke kl. 10.00 Udsat til lørdag den 28. august.
17. Skole-hjem samtaler 5. klasse.
18. Skole-hjem samtaler 5. klasse.

Fælles-Havernes flotte
vinduesudstilling i Den
gamle købmandsgård.
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