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Vi glæder os til skolefest 

- Og til at se jer alle. 
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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. 

 

Tak for indkomne bidrag: 

AD          300,-      

          

            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. 
Så er vi officielt gået ind i foråret, og man mærker både de længere dages 
komme og naturens spæde opvågning til forår og spiretid. 

Optimismen kommer både med forårets komme og tilbagegang for Covid19.  
Anbefalingerne om at teste 2 gange om ugen og muligheden for at have et  
lokalt podehold 1 gang om ugen er nu bortfaldet, og vi oplever lokalt, at vi nu er 
ovre det værste. Færre elever, familier og personale oplever at blive smittet, 
og vi glæder os over, at vi igen kan kigge ind i en mere almindelig skoledag. 
Mandag d. 28. februar havde vi således fælles morgensamling og morgensang i 
aulaen – det var en fantastisk oplevelse. Ikke alene følelsen af at være i et 
tæt fællesskab igen, men også gælden ved at kunne synge sammen – opleve 
stemninger og have et fælles afsæt ud i en ny dag.  

I forlængelse af tiden post-corona oplever vi, at mange klasser skal have  
fundet tilbage til det fællesskab, som der var engang, og som stadig ligger lige 
under overfladen. Vi har længe ikke måttet mødes og blande os osv. Det må vi 
gerne igen – ja, vi vil næsten gå som langt som til at sige, at det skal vi. Vi skal 
have kickstartet fællesskaberne rundt omkring. Det være så både blandt  
eleverne – i forhold til legegrupper, klassearrangementer osv. og blandt for-
ældrene, hvis fællesskab også er afgørende for, at børnene har et godt  
fællesskab med hinanden. Hermed en opfordring til at få lavet nogle aftaler.  
I forlængelse heraf skal I alle huske vores fælles skolefest d. 18. marts, hvor 
fællesskabet igen kan få lov at leve. Håber så mange af jer som muligt vil  
prioritere at komme.  

Vi har netop været omkring censorfordeling til skolens afgangsprøver. Igen i 
år bliver det dog en model, hvor kun fagene dansk mundtlig og skriftlig, engelsk 
mundtlig og matematik skriftlig er bundne prøvefag for 9. klasse. Resten er 
pga. Covid19’s indtog i skoleåret 21/22 blevet suspenderet. Vi håber dog allige-
vel, at vores elever får en god oplevelse med folkeskolens afgangsprøve og vil 
sædvanen tro give dem de bedste forudsætninger for at få et tilfredsstillen-
de resultat.  

Selvom vi har meget at glæde os over på Uhre Friskole i disse dage, sker der 
ting ikke langt fra de danske grænser, som kalder på sympati. Vi sender en 
kærlig tanke til alle som har en tilknytning til Ukraine – I er i vores tanker. 

 

Kærlige hilsner fra kontoret 
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Nyt fra bestyrelsen. 
 

Denne gang startede vi mod sædvane i 5. klasse, hvor vi fik præsenteret 
Boardplace. Dette er et system, hvor man eksempelvis kan afholde general-
forsamlinger online. Det virker som et godt system. Det betyder også, at vi  
afprøver det til den kommende generalforsamling - i håb om at flere kan  
deltage. 

Generalforsamlingen er muligheden for at få orientering om, hvad der sker på 
skolen, et indblik i skolens økonomi og sidst men ikke mindst mulighed for at 
stille spørgsmål. Og, nå ja, mulighed for at stille op til bestyrelsen, men husk vi 
plejer at have kampvalg, så man kan roligt tage til generalforsamling, også uden 
at bliver valgt. 

Johnny orienterede om Corona-situationen, som heldigvis efterhånden har 
sluppet taget i os. Men vi har nogle forældre, som ikke helt har fået en  
almindelig start på friskole og mødt ”Uhre-ånden”. Med de sidste to års ud-
fordringer i bagagen er det nok ikke så sært. Tænk bare at man første skole-
dag ikke måtte komme ind på skolen som forældre. Så der mangler virkelig  
noget der. Derfor bliver der også gjort en ekstra indsats for disse nye  
forældre.  

Det er glædeligt at der – endelig – igen er skolefest d. 18. marts. Ungerne skal 
på Sletten i slutningen af april. Forældrerengøringen på skolen må vi også igen. 
Forældreuge kommer der også - godt nok først i uge 3 i 2023. Det er bare en 
god uge. 

 

Sidst men ikke mindst så er vi i bestyrelsen klar til at høre på både ris og ros i 
forhold til vores skole. Så vi sammen kan gøre en god skole endnu bedre. 

 

På bestyrelsens vegne - Tommy Sønderholm 
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Forfatterbesøg i mellemtrinnet. 
 

Det var hyggeligt, at Kenneth kom og gav et foredrag. Han kom med gode lange 
svar til vores spørgsmål. Og vi fik viden om bøgerne som han har skrevet.  

Det var sjovt hvad han lavede. Fx lavede han en konkurrence, hvor man kunne 
vinde en bog.  

Det var fedt da han læste op fra Antboy.  

Vi synes, det er spændende at han snart udgiver en tegneserie.  

Det var meget sjovt at han viste et interview med en journalist. 

Det var spændende at høre ham fortælle.  

Det var også sjovt da han viste os en trailer om bogen Julemandens død.  

         Skrevet af Bella, Karoline og Natalia.  

 

Kenneth Bøgh Andersen er en sjov fyr, og han har en god personlighed. Han er 
god til at fortælle om, hvorfor han blev forfatter og hvor mange bøger han har 
lavet.  

Han læste op for os, og en fra mellemtrinnet kunne vinde en bog.   

                 Skrevet af Anna og Kaja.  
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Kenneth Bøgh Andersen kom  
fordi mellemtrinnet havde læst ”Djævlens  
lærling” og nogle havde læst ”Antboy” og 
5.klasse havde læst ”Tempus Fugit”.  
Han kom ud på skolen og gav foredrag. Han 
ville fortælle om hvordan det er at være 
forfatter, og hvorfor han ville være forfat-
ter. Hvilke bøger han har skrevet og  
podcast han har lavet. Og at han ville lave 
en tv-serie. Så fortalte han også om nogle 
bøger der ikke er udkommet endnu. 
Man kunne få en autograf.           
   Skrevet af Mikkel Lasse og Johan.     

 

TAK til Uhre Friskoles Venner for jeres 
støtte til vores forfatterbesøg. 

Hilsen Mellemtrinnet og deres lærere. 

 

     Affaldsindsamling i Uhre 

 

Det er lørdag den 2. april klokken 
9.30—12.00, at vi samler affald 
sammen i Uhre og omegn.  
Vi starter ud fra Bålhytten på  
Uhre Friskole. 

 

Så tag det praktiske tøj på og kom og vær med til et 
par hyggelige timer. Der vil efterfølgende være en lille 
forfriskning til alle deltagere. 

           Hilsen Anne Marie Pedersen 
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Kan du gætte hvem jeg er? 
Fredag den 25. februar blev der fejret fastelavn på skolen.  
Næsten alt var som før, Coronaen holdt sit indtog. Alle var udklædte og klar til 
at slå katten af tønden. Dog var der en lille ændring. Det var ikke alle  
klasserne, der skulle slå katten af tønden på én gang, men sådan en lille  
forhindring gjorde ikke dagen mindre festlig og hyggelig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mellemtrinnet i deres 
fantastiske  
udklædninger 
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Der blev virkelig gået til den med 
mange forskellige slag-teknikker 

 

 

 

 

Til sidst kunne blandt andet Karen fra  
2. klasse kunne kalde sig Kattekonge. 

 

 

 

 

 

I Indskolingen blev de 
bedste udklædninger  
kåret. I år blev det: 

Siri fra 0. klasse,  
Dagmar fra 1. klasse,  
Mike fra 2. klasse samt 
Isabella fra 3. klasse. 
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             Indskrivning til Spirer-gruppen. 
 

Vi har den store glæde at kunne byde nye børn velkommen på Uhre Friskole.   
De starter i Spirer-gruppen den 2. maj og i 0. klasse til august. 

 

 

Milas               Luis               Max                Sejr 

 

Sebastian       Mads  Emil            Liam             Mathinus 

 

Aston                  Storm                     Alexander 

 

Esther             Filippa              Sandra          Victoria 

 

Marilynn             Sofia              Aya                   Eva 

 

Nikoline             Ariana                 Lilje          Wilma 

 

Victoria               Olivia                 ESTHER 

 



15 

  

 

Skolefest på Uhre Friskole 
Fredag den 18. marts 2022 

klokken 18.30-21.30 
 

Gummi-T 
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 Program  
for skolefesten 2022 

 
   Klokken 18.30 bydes der velkommen 

   Herefter vil eleverne fra 6. klasse opføre 

 

 

 

 

   Efter skuespillet vil der være: 

 Dans til Panduro Band 

 Kaffe og brød 

 Kl. 21.25: Fællessang og afslutning 

 

Entre:  

Voksne: 75 kr. inklusiv kaffebord 

Voksne: 50 kr. forestilling alene 

Børn: 25 kr.   

Gummi-T 

Der kan betales med  

MobilePay på 861226 
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Gummi-T– skolekomedie af Ole Lund Kirkegaard / Anne Brodin. 

 

Gummi-T hedder i virkeligheden Ivan Olsen, og han har slet ikke lyst 

til at være Tarzan. Han vil bare gerne gå i fred og passe sig selv. 

Men det er svært at få lov til. Der er altid nogle store bisser, der  

giver ham buksevand og låser ham inde på skolens WC. Der er også 

gymnastiklæreren, der vil have ham til at springe over bukken, selv 

om han falder ned og får næseblod. Og så er der Ivans far, der  

læser Tarzan-bøger og beundrer rigtige mænd med hår på brystet.  

Det er ikke let at være Ivan, men en dag møder han en heks  

- en rigtig heks, og han får lov at ønske, lige hvad han vil, men kun  

én gang.  
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Rolleliste: 
Ivan Olsen     Ida og Alma 

Ivan Olsens far    Sebastian 

Ivan Olsens mor    Jasmin 

1. dreng      Hjalde 

2. dreng      Mads 

3. dreng      Camille 

4. dreng      Viola 

5. dreng      Marie 

Dansklæreren    Elisabeth 

Gymnastiklæreren   Noah 

Tarzan      Hugo 

Jane      Celina 

Aben      Freja 

Pige på cykel     Isabella 

Gammel dame 1    Johannes 

Gammel dame 2    Magnus 

1. fisker      Oliver 

2. fisker      Malthe 

3. fisker      Jalte 

4. fisker      August 

Heksen      Anne-Katrine 

Bibliotekar     Linnea 

Bogstav A     Isabella 

Bogstav B     Celina 

Bogstav C     Freja 

 Instruktion      Marianne og Lotte                         
Musik               Dorte     
Teknik              Lars-Stig og Michael 

Tak til Jannie for at  
designe kulisser, og til Dorthe Z for 
sminke og hår 
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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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Ord til fred eller til krig 
»Ord kan virke som bitte små doser arsenik: De sluges ubemærket, de  
synes ikke at have nogen virkning, men efter nogen tid viser giftens virk-
ning sig alligevel. « 

Citatet stammer fra Victor Klemperer. Han var en tysk-jødisk sprogforsker, 
som lige fra nazismens gennembrud i Tyskland noterede ned, hvordan  
sproget langsomt ændrede sig f.eks. i den måde, man omtalte jøder på. 
Samtidig med at sproget ændrede sig, så ændrede holdningen sig også, 
indtil jøder ikke blev betragtet som ligeværdige mennesker, men som u-

mennesker, der skulle ryddes af  
vejen så effektivt som muligt.  Victor Klemperer var professor i romanske sprog, men blev fyret i 1934, 
fordi han var jøde. Han mistede sine borgerrettigheder. Han blev frataget sin ret til at eje bøger og til at 
skrive. Men han førte dagbog i hemmelighed og skrev noter om det nazistiske sprog. Victor Klemperer 
overlevede, fordi han var gift med en tysk kvinde, der nægtede at lade sig skille fra ham. Derfor kunne 
han ikke blive sendt i koncentrationslejr. I 1946 udgav Klemperer en bog, der var baseret på hans mange 
notater. Den hedder Lingua Tertii Imperii (LTI). Det betyder Det Tredje Riges Sprog. I 2010 blev den over-
sat til dansk.  
Selvom Klemperers bog handlede om sproget under nazismen, så er den fortsat aktuel. Den minder os 
om, hvad der kan ske, når mennesker begynder at tale om hinanden, som om de andre ikke er ligeværdi-
ge, som om de andre er en slags u-mennesker. Når sproget rykker sig på den måde, kan det være med til 
at gøre en konflikt endnu værre. Om det så er i en klasse, i en familie eller mellem to lande.  

Ukraine er blevet overfaldet af Rusland. Det er meget voldsomt, og jeg tror, de fleste danskere er påvir-
kede af det. Jeg er. Og selvom det overhovedet ikke er rimeligt overfor andre mennesker, der er på flugt 
fra krige andre steder i verden (en flygtning fra Afghanistan eller Syrien har nøjagtig lige så meget ret til 
tryghed og et godt liv, som vi har), så bliver vi uvægerligt ekstra påvirkede, fordi Ukraine på en måde er 
tættere på. De har de samme bilmærker. De har det samme tøj. De ligner os. De er europæere som os. 

Hvad kan vi gøre? Vi kan ikke alle sammen køre ned til grænsen og hente en ukrainsk familie. Men vi kan 
støtte nogle af de indsamlinger, der er i gang, for at afbøde en humanitær katastrofe. Vi kan bede om 
fred. Vi kan arbejde for – hver især – at fjendskab og had ikke kommer til at vokse os over hovedet – som 
de dråber af arsenik, der får kløfterne mellem mennesker til at vokse sig større. Vi kan tænke over de 
ord, vi selv bruger lige nu f.eks på de sociale medier. Og så må vi holde vejret og håbe, håbe, håbe. 

Frans af Assisi, som var munk i Italien i begyndelsen af 1200-tallet er tillagt en bøn om fred, som præsten 
Holger Lissner omskrev til en salme i 1982. Den kan vi synge eller læse i denne tid: 

1. Gør mig til et redskab for din fred! 

Hvor hadet gror, lad mig så kærlighed. 

Hvor uret råder, lad mig skabe ret, 

hvor tvivlen nager, tro på dig. 

 

2. Gør mig til redskab for din fred! 

Hvor mørket truer, lad mig tænde lys. 

Hvor håbløsheden hersker, bringe håb, 

hvor sorgen knuger, trøst fra dig. 

Venlig hilsen Anne Dolmer  

3. O Herre, lad mig ikke tænke på, 

om jeg blir trøstet, men om jeg kan bringe trøst,  

om jeg forstås, men om jeg kan forstå,  

om jeg elskes, men om jeg kan elske andre. 

 

4. Gør mig til redskab for din fred! 

Når vi forlader skyld, vil du forlade, 

for det er ved at give, at vi får, 

og ved at dø, at vi opstår. 
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I SFO’en er der tid til at lege på kryds og tværs af klasserne og 
være sammen med sine venner - nye og større venskaber dannes 
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 I SFO’en er der tid til at lege på kryds og tværs af klasserne og 
være sammen med sine venner - nye og større venskaber dannes 
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             Uhrskoven 
 

Fastelavnsfest 
I vinterferien malede vi fastelavnstønder, for mandag d. 28. februar skulle vi 
holde fastelavnsfest for alle i Uhrskoven.  

Vi startede med fællessang på Bjerget med alle fastelavnssangene. ”Kan du 
gætte hvem jeg er”, ”Fastelavn er mit navn” og ”Alle dem med kostume på”. 
Derefter blev vi inddelt på hold og sendt ud til stuerne, hvor fastelavns-
tønderne var hængt op. Alle fik lov til at slå på tønden, og hvis man slog  
bunden ud, blev man kattedronning. Hvis man slog resten af tønden på gulvet, 
så blev man kattekonge.  

På Savannen var det  

Gaia der blev Kattekonge, og Molly blev kattedronning.  

På Bjerget var det  

Max der blev kattedronning, og Mads Emil der blev kattekonge.  

I Oasen var det  

Felix der blev kattedronning, og Liv K der blev kattekonge.  

Inde i tønderne var der slikposer fyldt med snolder    
Til frokost fik vi både pølsehorn, fastelavnsboller og juice - virkelig lækkert!  
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27 

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 med ude i al slags vejr og hør fuglene synge, det er dejligt. 

Ha’ det sjovt sammen med dine kammerater. 

Vi har en bålplads, hvor vi hygger os, og sidst på sommeren kan vi lave en 
grøntsagsret fra haverne. 

Tilmelding tirsdag den 19. april kl. 14.30—15.30 hos Esther, Tarpvej 15. 
 Vi får 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 den 3. maj - så er I hjemme igen fra Sletten. 

 Hilsen fra Anna-Grethe, Johanne og Esther tlf. 53286060 

 Billederne er fra skolens besøg i Fælles Haverne 
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                                           Uhre Udviklingsråd  

  

Ordinær Generalforsamling 
 

Uhre Udviklingsråd og  

Den Gamle Købmandsgaard 
 

Tirsdag den 15. marts 2022 kl. 19:00        
 i Den Gamle Købmandsgaard i Uhre 

 

Alle er velkomne. 

 
Dagsorden ifølge vedtægterne 

 

På foreningens vegne 

                                 Dorthe Zacho 

 

Forslag modtages senest 8 dage før på 

 mail   dorthez@uhrefriskole.dk 

mailto:dorthez@uhrefriskole.dk
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      Sangaften 

        - med ny mulighed. 

 

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

 

                 Mandag den 2. maj kl. 19.30. 

 

Entré 40,- kroner inkl. kaffe og kage. 

Det er Jørn Peter Andersen, der sidder ved flyglet og 
sangene, vi skal synge, er…. 

 

Ja, til denne aften 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 28. april med et par forslag til 
sange. Så er det jer, der er med til at sammensætte 
aftenens program. 

Vi glæder os over, at vi igen kan samles til sangaften, 
og vi glæder os til at se både kendte og nye ansigter. 

 

         Vel mødt! 
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 AKTIVITETSKALENDER 
MARTS: 

14.- 18. 8. klasse til Going Global. 

14.- 18. Emneuge på Uhre Friskole. 

15. Generalforsamling i Uhre Udviklingsråd og Købmandsgård kl. 19.00. 

18. Skolefest kl. 18.30 - se programmet inde i bladet. 

20. UGIF’s gymnastikopvisning 

21.- 25. 7. klasse har valgfagsuge. 

21.- 25. 8. klasse har introkursus. 

22. Generalforsamling i Uhre GIF kl. 19.00. 

APRIL: 
2. Affaldsindsamling kl. 9.30-12.00. 

4. Skole-hjem samtaler i 0.klasse. 

5.-7. 8. klasse i København. 

5. Skole-hjem samtaler i 1.klasse. 

6. Skole-hjem samtaler i 0.klasse. 

8. I kirke før påskeferien. 

8. Sexexpressen for 7.- 9.klasse. 

9.-18. Påskeferie - begge dage inklusiv. 

21. Generalforsamling i Uhre Friskole kl. 19.00. 

26.-28. Fælleslejr på Sletten. 

MAJ: 

2. Skole-hjem samtaler i 4.klasse. 

2. Sangaften i Aulaen. 

5. Skole-hjem samtaler i 4.klasse. 

10. 3. klasse på tur til Viborg. 

16.-20. Klasselæreruge. 

16. Skole-hjem samtaler i 6.klasse. 

17. Skole-hjem samtaler i 5.klasse. 

18. Skole-hjem samtaler i 6.klasse. 

19. Skole-hjem samtaler i 5.klasse. 

26. Konfirmation i Skærlund og Uhre kirker. 


