
  

UJAMAA 
FÆLLESSKABET OMKRING FRISKOLEN I UHRE 

 

51. ÅRGANG                             APRIL 2021                                                 NR. 4   

 
 

Piger fra 6. klasse overrakte friskolens gave 
- fire relieffer med påskens fortælling -  

til Uhre kirke i anledning af kirkens 100 års jubilæum. 

Billedet er venligst udlånt af Brande Bladet 

 

Læs inde i skolebladet om den officielle overrækkelse 
til kirken. 
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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: 

      FH  300,-     

      BLN       500,- 

 

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 

 

 

 

 

 



3 



4 

Nyt fra bestyrelsen 
 

Skolebestyrelsen mødtes til årets tredje skolebestyrelsesmøde den 22. marts, 
som naturligvis blev afholdt i henhold til de generelle anbefalinger om afstand, 
osv. 

 

Til dette møde var også bestyrelsen fra Uhrskoven inviteret til at deltage og 
fortælle om, hvordan det går i Uhrskoven. Uhrskovens bestyrelse kunne beret-
te om en børnehave, hvor de oplever, at børnene trives, og der er dygtige  
pædagoger, som er gode til at tage hånd om børnene. Coronasituationen har 
vendt om på mange ting i børnehaven, men bestyrelsen oplever, at det også har 
åbnet op for nogle nye fordele, såsom at afleveringsritualet hver morgen er 
blevet lettere for mange børn og forældre. Der er generelt stor ros til perso-
nalet i Uhrskoven for at håndtere den ”nye” hverdag med mange restriktioner 
godt. Der er pt. 13 børn, som skal rykke over i Spirerne til foråret.  

Skolen er i gang med at opdatere PR materiale, og der udarbejdes en video, 
hvor forskellige samarbejdspartnere til skolen og elever bliver interviewet. 
Derudover har skolen fået et samarbejde med en lokal fotograf, som hjælper 
med at tage nye billeder til brug for markedsføringsmateriale. 

Endvidere er der en opgave i gang med at udarbejde nyt PR materiale til  
Uhrskoven. 

Pt. er der slået to ledige stillinger op: Ny skoleleder og en barselsvikarstilling i 
børnehaven. Ansøgningsfristen for skolelederstillingen udløber den 1. april. 

Der er planlagt generalforsamling den 20. april kl. 19.00, som vil blive afholdt 
under hensyntagen til de generelle anbefalinger. Skolebestyrelsen håber, at 
der er mange forældre, der vil møde frem. Derudover appellerer skole-
bestyrelsen også til de forældre, som måtte overveje at stille op til skole-
bestyrelsen om endelig at kontakte skolen eller en fra skolebestyrelsen, hvis 
man er i tvivl eller blot ønsker at høre mere. Der skal i år vælges fire til  
bestyrelsen og to suppleanter. 

 

På vegne af skolebestyrelsen 

Signe Lauritzen 
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Påske i indskolingen. 
Højtider, helligdage og mærkedage ar-
bejder vi ofte med på tværs af klasse-
skel i indskolingen. På grund af Corona 
restriktionerne har det sidste år gjort 
at vi ikke har kunnet blande klasserne 
fysisk. Det har dog ikke sat en stopper 
for vores arbejde med disse højtider 
og dage. Vi har arbejdet sammen - 
hver for sig. Senest var det påsken 
der blev arbejdet med. Der blev lavet 
pynt til gangen og klasselokalerne. Der 
blev arbejdet med påskefortællingen 
fra biblen. Der var løb som handlede 
om påsken. Engelsk med fokus på på-
skeord. Matematik med påskeæg og 
dansk med påskeord i massevis - alt 
sammen lavet sammen - men hver for 
sig.             
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3.klasse arbejdede meget koncentreret med at løse påske-gåde løbet. 

 

Alle klasserne i indskolingen dyrkede karse til påskens æggemadder. Duften af 
karse fra fire klasselokaler var til tider en smule overvældende. Men eleverne 
syntes, det var en sjovt proces at følge - og de fleste kunne også godt lide 
smagen af det.              Tina 
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                                 Glade børn i Naturparken 
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Friskolens gave til Uhre kirke  
    i anledningen af kirkens 100 års jubilæum. 

 
Alt var planlagt og forberedt - og et 100 års jubilæum fortjener bestemt en 
fejring med fest og gaver. 
MEN Coronapandemien satte en stopper for festlighederne i efteråret 2020.  

Gaven fra friskole lå godt gemt i en skuffe, og her i påsken 2021 blev den  
afleveret til kirken ved en meget lille fest på Palmesøndag, da der fortsat er 
Corona, forsamlingsforbud og krav om afstand…. 

Bare to elever og en lærer mødte op og overrakte gaven, der består af fire  
relieffer, der fortæller om påskens dage. 

Vi vil gerne her i Ujamaa gengive ordene, der blev sagt på dagen, og kirken er 
nu dagligt åben mellem 9.00 og 17.00, så kan I selv kigge forbi og se de flotte 
relieffer. 

Ugen før Palmesøndag var de fire relieffer blevet bragt til kirken af fire piger 
fra 6. klasse og billedkunstlærer Gitte Aaskov (billedet på forsiden).  

Inden Palmesøndag blev reliefferne hængt op i kirken, netop lige der, hvor de 
tager sig allerbedst ud i kirkerummet. 

Palmesøndag var der en officiel overrækkelse af Uhre Friskoles gave til Uhre  
kirke. 

 

Gitte indledte: 

På vegne af Uhre Friskole vil jeg gerne give Uhre Kirke disse 4 relieffer.  

Og ønske kirken hjertelig tillykke med de 100 år.  

 

Reliefferne er blevet til i samtalen mellem nuværende 6. klasse og Anne  
Dolmer.  

Anne besøgte klassen for snart længe siden og fortalte om påske. Om Palme-
søndag, Skærtorsdag, Langfredag og Påskedag.  

Eleverne tegnede begivenhederne, og derefter arbejdede vi med glasurprøver, 
så vi kunne ramme kirkens smukke farver.  

Derefter skar de fortællingerne ud i hvidler, reliefferne tørrede og blev 
brændt - 1. forglødning.  

Og så skulle der glaseres. En spændende proces, hvor man ikke helt ved, hvad 
den sidste brænding viser af farver.  

Kaklerne blev monteret i trærammer og er nu klar til at blive givet i gave.  

 

Vi håber, sognet bliver glade for reliefferne. Tillykke med fødselsdagen!  
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Anne Dolmer tog imod: 

På vegne af os alle sammen – Menigheden. Menighedsrådet, os, der arbejder 
her ved Uhre kirke – vil jeg gerne sige tusind tak for den flotte gave! 

Det er flere år siden, ideen blev til om, at der skulle være ”noget” i kirken til 
påske, som børnene kunne se, når de kom til påskeafslutning – og som fortalte 
om de 4 påskedage. Jette – jeg tror det var dig, der bragte ideen til verden? 

Dette ”noget” udviklede sig til at Uhre Friskole ville give Uhre kirke en gave i 
anledning af 100-års jubilæet. Det er med stor glæde vi modtager den i dag – 
selvom Coronapandemien betyder, at overleveringen er 8 måneder forsinket, 
og at skolebørnene slet ikke kunne komme i kirke til påske. Men det kommer – 
næste år – og reliefferne bliver hængende! 

Tak til 5. klasse, der i mellemtiden blev til 6. klasse! Det er nogle meget fine 
relieffer, I har lavet – jeg har tænkt mig at bruge dem i min prædiken i dag! 
Efter påske laver vi en lille fernisering, hvor hele klassen kommer med herhen. 

Tak til Gitte! Det er et enormt arbejde, du har påtaget dig – en opgave langt 
ud over, hvad nogen kan forvente. Jeg tænker, at det både siger noget om dig, 
og noget om, hvad det er for en slags skole, du er lærer på! Jeg var glad for at 
være med i klassen et par gange og fortælle om påske og om påskens billed-
kunst – men det er godt nok dig, der har trukket det store læs. 

Derfor må jeg også sige tak til Kent – for en skole og en kultur og et fælles-
skab, der gør det muligt at løse sådan en opgave – og så flot. 

Prædiken på Palmesøndag. 

Vi har taget hul på påskeugen her i Uhre ved at tage imod en gave fra Uhre Friskole. 4 relieffer 
med kakler i ler, der viser de 4 hovedbegivenheder i påsken. Palmesøndag – Skærtorsdag – Lang-
fredag og Påskedag. Gaven fortjener, at vi tager den i brug 
med det samme – og det vil jeg gøre ved at lade reliefferne 
være hovedsagen i min prædiken i dag. 

Når vi ser på de 4 motiver, så er der noget, der går igen. Der 
er f.eks nogle farver. Farven grøn, som også er kirkens grund-
læggende farve – vi har en forårskirke. Lysere og mørkere  
nuancer af blå. Striber af gult. Hvid – lysets og det helliges 
farve. Det virker rent æstetisk – det hele hænger sammen og 
giver et roligt og sammenhængende udtryk. Og det er tydeligt, 
at de 4 relieffer er lavet til lige præcis Uhre kirke. For selvom 
der er masser af farver i Uhre kirke – så hænger den sammen. 
Hvis man sidder her lidt, så kan man mærke, at her er ro! 

Men der er mere end æstetik. På det første relief har vi ind-
toget i Jerusalem Palmesøndag. Jesus kommer ridende på et 
æsel. Vi ser ikke folkemængden, men vi ser palmerne, der 
minder os om, hvordan folk jublende rev grene af træerne og 
viftede med dem og hyldede Jesus som den frelser, der skulle 
komme: ”Hosianna! Velsignet være han, som kommer, i  
Herrens navn”! Glorien omkring Jesus viser os, at det virkelig 
var ham. Det er Guds søn, der rider ind i byen. Buen – er det 
en byport? - har et symbol: en fisk.  
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Det er det måske ældste kristne symbol – det hemmelige tegn, som de første kristne brugte for at 

finde hinanden, da kristendom var forbudt. Men hvorfor en fisk? Jo, bogstaverne i det græske ord 

for fisk: ixtys svarer til forbogstaverne i de græske ord: ”Jesus Kristus, Guds søn, frelser”. 

På det næste relief har vi Skærtorsdag. Skyerne fra  

Palmesøndag er blevet til en mørk aftenhimmel. Jesus 

sidder til bords sammen med sine disciple. Foran ham er 

der vin og brød. De hvide buer i rummet peger ind imod 

ham – og er med til at understrege glorien. Og ligesom på 

mange gamle malerier er Jesus større end de andre. Den 

mørke blå – den samme farve som Jesus Palmesøndag - 

er også mørkere end på de disciple, der er med. Alt  

sammen fortæller det, at han er hovedpersonen. Brødet er 

ikke bare brød til et måltid. Vinen er ikke bare vin til et 

måltid. Relieffet fortæller os med hver eneste farve og 

hver eneste form, at det her, det er Guds søn, der indstif-

ter nadveren – for at hans disciple og alle os, der er kom-

met til siden skulle have et fælles tegn at mødes om: Det 

brød og den vin, der minder os om Jesus, Guds søn, der 

ikke bare delte brød og vin ud – men gav hele sig selv i 

sin kærlighed til mennesket. 

 

 

 

 

På det næste relief er det blevet Langfredag. Jesus hæn-

ger i midten mellem de to røvere. Hans disciple sidder 

halvt gemt omkring Golgata, den lille høj, hvor Jesus 

blev korsfæstet. De venter på den død, der snart vil tage 

deres Herre og Mester fra dem. Hvordan kan vi være så 

sikre på, at det er Jesus, der hænger i midten? Fordi  

sådan er det altid! På alle gamle og på alle nye malerier. 

Skyen på himlen er blevet næsten sort. Hvis I går op og 

kigger nærmere efter, så er den ildevarslende mørk – 

med masser af nuancer! Jesus er helt hvid nu – på de før-

ste relieffer var han mørk. Glorien er kun en skygge af 

sig selv. En lille gul streg. Og vi kan overveje, om det vi 

ser, er Jesus, der på korset skreg til Gud: ”Min Gud, min 

Gud, hvorfor har du forladt mig”? Fyldt af angst for dø-

den og for, at det hele skulle have været forgæves. Angst 

for at forsvinde helt. Som et hvidt spøgelse, der fortoner 

sig og bliver til tåge. Eller om det er Jesu sidste ord, vi 

ser: ”Det er fuldbragt”. Guds søn har gjort det, Guds søn 

skulle gøre. Og den hvide farve er farven for det hellige, 

det guddommelige. Netop ved at dø denne forfærdelige død har Jesus vist sig som Guds søn. 
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På det sidste relief er det påskemorgen. Den mørke grav 

er tom. Skyerne er blevet lysere – og det ser nærmest ud 

som om de danser. Der er en hvid skikkelse. Lyset  

stråler ud fra den. Er det den opstandne, der igen stiger 

op til himlen? Eller er det den engel, der forkyndte  

kvinderne ved graven, at Jesus var opstået fra de døde? 

Det kommer an på øjnene, der ser. Men ingen kan være i 

tvivl om, at det er påskemorgen. 

Reliefferne er lavet af børn på Uhre Friskole – da de gik 

i 5. klasse – sammen med deres lærer, Gitte.  

Men de er – i al deres enkelhed - ligeså tydelige i deres 

sprog og ligeså rige på symboler som det, mange voksne 

kunstnere laver – derfor fortjener de at blive hængende 

hele året som et tydeligt budskab om, at dette ikke bare 

er en forårskirke, det er en påskekirke, en opstandelses-

kirke. Og de fortjener at blive hængende som et symbol 

på, at her i Uhre holder vi sammen. Vores skole. Vores 

kirke.  

Men der er stadig lidt mere at sige. Jeg kom til at tænke 

på, at reliefferne også er en slags nøgle til at forstå, 

hvordan vi skal læse Påskens beretninger i Bibelen – og 

alle de andre ting, der står om i Bibelen.  

Nogen gange har vi så travlt med, om det nu er sandt, at 

Jesus gik på vandet eller lavede vand om til vin eller 

gjorde døde levende igen. Vi har så travlt med at lede efter beviser og finde ud af, hvad der er sket 

og hvad der ikke er sket, at vi overser det egentlige budskab.  

Vi graver os ned i småting i stedet for at se på det store billede. 

 

Men hvis vi nu hører Påskens beretninger – og alle de andre historier – på sammen måde, som vi 

ser på reliefferne – så bliver det pludselig klart, at det ikke er småtingene, vi skal gå op i, men det 

samlede billede, det samlede budskab. Ligesom med reliefferne, så er der noget, der træder frem 

og noget, der er i baggrunden. 

Og det, der træder frem er, at Jesus kom til mennesker – som en konge på et æsel – men en konge, 

der giver afkald på magten – som ham, der gav sine disciple brødet og vinen, så de havde noget at 

samles om, så de kunne huske ham – før han gav afkald på hele sit liv. Som Guds søn, himlens 

Herre, der hang død på et kors – og som den opstandne påskemorgen. Og vi har hørt det hele før – 

men det var på den måde han ændrede verden. En ny vinkel. Guds vinkel.  

Nu lever vi i den verden, hvor Guds kærlighed er den stærkeste magt.  

Det er hovedsagen! Det er værd at fejre i påsken! Amen  

                       Anne Dolmer. 
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En opfordring til at skrive…. 
… kom fra Friskolebladet til eleverne, der alle 
har oplevet en anderledes skole i forbindelse 
med Corona. 

Alma fra 4. klasse tog opfordringen op medens 
hun - og alle andre elever - endnu gik i  
hjemmeskole. Hun skrev sig til en side i  
Friskolebladet samt nogle lokalaviser  
efterfølgende. 

Læs her hendes ord og tanker om hjemme-
skolen. 

 

Min hjemmeskole under Corona  

Da vi gik på juleferie, var det på en glad måde. Vi glædede os til at holde ferie 
og vi havde en mega sjov sidste dag. Men vi frygtede også alle, at vi skulle  
sendes hjem, men håbede inderligt på vi måtte komme tilbage efter ferien. Det 
måtte vi bare ikke. Jeg blev først virkelig irriteret og ked af det, men jeg 
måtte tage det som det var. Det var virkelig irriterende at skulle sendes hjem 
for ANDEN gang. 

Den her gang er det anderledes end i foråret, fordi min mor skal afsted på  
arbejde hver dag, og far er hjemme ved os i skoletiden, men tager på arbejde 
til middag, så vi er alene i over 3 timer om eftermiddagen, til mor kommer 
hjem. Viola er hjemme, men det er stadig ensomt. Det var lidt mere hyggeligt, 
da vi blev sendt hjem i foråret, fordi både mor og far var hjemme, og mor  
havde tid til os. Heldigvis har vi mulighed for at komme op til vores oldemor 
nogle gange, når far er kørt på arbejde. Det er dejligt. Vi spiller en masse spil, 
fx Rummikub og fisk, det er virkelig dejligt og hyggeligt.  
Vi har også nogle dage været omme ved vores bedstemor og bedstefar hvor vi 
har fået boller og bagt pandekager. Det har været så dejligt deromme. Vi kal-
der det: Bedstemor Idas hjemmeskole. Men så fik de pludselig Corona, fordi 
Ida blev smittet på sit arbejde, så vi ikke kunne være deromme. Vi savner også 
vores venner. Jeg har ikke haft legeaftaler siden før jul, men jeg har set nogle 
enkelte venner. Fx har jeg mødtes med en på en legeplads og været ude og 
cykle en tur. Men det er ikke helt det samme, når vi ikke kan besøge hinanden. 

Men det er jo også dejligt at gå i hjemmeskole. Jeg sover tit længere, fordi vi 
først får vores opgaver klokken 8.15. Det er i hvert fald dejligt. Man kan også 
gøre tingene i sit helt eget tempo, fordi man ikke lige pludselig skal til at skif-
te time, så man når i hvert fald det man skal. Man kan også bare lige gå på  
toilettet eller hente noget at spise når man får lyst.  
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Det jeg savner allermest, er at se mine lærere og mine venner hver dag. Jeg 
savner at pjatte med mine venner. De får mig til at grine og have det sjovt 
hver dag. Jeg savner bare mine venner så meget. Man kan også godt komme til 
at savne sine faste spisetider i skolen og skolemad. Jeg savner at have frikvar-
ter og lege 1 2 3 krone med vennerne eller spille rundt om bordet. Det er lidt 
svært kun at gøre med sin søster i hvert fald. 

Jeg kan godt føle mig alene, når mor er på arbejde, og far også er taget af 
sted. Jeg kan godt nogle gange tænke, om Corona nogensinde falder til ro, og 
om vi kommer i skole igen. Jeg er bange for jeg mister nogen til Corona, fordi 
der er mennesker, der dør af det. Jeg synes det er lidt uhyggeligt, når man  
lige hører noget i nyhederne om at smittetallet stiger nogle gange og så falder 
det igen, men så en uge efter er tallene vildt høje igen. Det gør mig bange. 

Det har overrasket mig, at vi kan bruge zoom så godt til at se hinanden. Det 
gør mig glad, når vi nu ikke kan komme i skole, at vi i stedet kan se hinanden 
over zoom. Jeg går til klaver, og der har vi online undervisning over zoom. Det 
overraskede mig lidt, at det virkede så godt. Det er ikke lige så godt, men det 
fungerer ok. Jeg savner rigtig meget at gå til fodbold og gymnastik, og jeg  
savner også at have billedkunst i skolen. Og så savner jeg morgensang helt vildt 
meget. 

Nu må vi se hvornår Mette Fredriksen giver lov til, vi kan gå i skole igen, og jeg 
glæder mig ufatteligt meget. Jeg glæder mig til at se mine venner og lærere 
og at have normale timer igen. Det bliver dejligt. 

Skrevet af Alma Marie Brandt Andersen, 4. klasse på  

Uhre Friskole 

 

 

 

 

Kære Alma. 

Tusind tak for din meget flotte 
fortælling - og at du ville dele  
dine ord og tanker med os. 

Hilsen Jette, en stolt klasselærer. 

 

 

 

Tegningen af Alma er venligst sendt  
fra Friskolebladet. 
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I skole igen! 
Man kan glæde sig til jul, til sommerferie, årets første svømmetur eller nye 
vinterstøvler… 

At glæde sig til at komme i skole igen er en ny følelse, som den igangværende  
Coronapandemi har bragt med sig. 

Nu må vi - hver anden uge - også have  
5., 6., 7. og 8. klasse i skole igen. Vi nyder, 
I er på skolen, og I har her i Ujamaa  
forholdt jer til hjemmeskolen og for-
ventninger til en fysisk skoledag på Uhre 
Friskole.  

TAK for jeres mange ord - Nyd dem alle!        

                                                    Jette 

 

5. klasses forventninger til ”skolestart” 
”Jeg glæder mig til at komme i skolen fordi så kan man se alle ens venner igen.” 

”Jeg glæder mig til at være sammen med mine venner igen og at være andre 
steder end hjemme. Jeg kommer til at savne at vågne senere.” 

”Jeg kommer til at savne at sidde på min brors værelse. Jeg glæder mig til at 
være indenfor og være sammen med alle og at det bliver nemmere at få 
hjælp.” 

”Det bliver sjovt at man kan se sine venner igen og man ikke skal sidde på en 
stol i 5 timer.” 

”Jeg glæder mig til at se hele klassen igen.” 

”Jeg glæder mig til at komme tilbage til vennerne og bedre kunne få hjælp.” 

”Jeg glæder mig til at være sammen med flere på en gang. Jeg kommer til at 
savne stilheden hjemme.” 

”Jeg glæder mig til at se alle mine venner igen eller i hvert tilfælde se dem 
mere end sidst.” 

”Jeg glæder mig til at se mine venner og være sammen med dem i frikvarterer-
ne.”  

”Jeg glæder mig til at se mine venner igen og det med, at man ikke skal sidde 
foran skærmen.” 
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Jeg glæder mig til at komme i skole 
fordi så kan jeg være sammen med mine 
venner og bare kunne have ordentlige 
timer. Jeg kommer til at savne at jeg 
kan sidde derhjemme og koncentrere 
mig.” 

”Jeg glæder mig til at se alle mine ven-
ner igen og bare lære noget i virke-
ligheden og ikke bare på zoom. Jeg 
kommer ikke rigtigt til at savne noget 
ved hjemmeskolen.” 

”Jeg glæder mig til at komme i skole, fordi opgaverne bliver lidt nemmere når 
alle er der og lærerne også, i stedet for at man skal til at ringe. Jeg kommer til 
at savne, at jeg selv kan styre hvad jeg laver hvornår.” 

”Jeg ser frem til at se mine venner. Jeg håber, at det hele bliver normalt igen. 
Jeg kommer til at savne, at man selv kan vælge, hvilke lektier man laver hvor-
når.” 

”Jeg glæder mig til alle fødselsdagene og kommer til at savne når vi spiller onli-
ne spil i grupper.” 

”Jeg glæder mig til at komme i skole igen, så jeg kan være sammen med venner-
ne. Jeg kommer til at savne hjemmeskole fordi jeg ikke kan se Netflix.” 

”Jeg kommer til at savne min hund og min familie og min computer. Jeg glæder 
mig til at se mine venner og være i skole igen.” 

”Jeg glæder mig til at se alle mine venner og få undervisning i et klasselokale 
igen. Men jeg kommer til at savne at snakke med Marie og Elisabeth.” 

”Jeg glæder mig til at vi skal ned og se vores venner og selvfølgelig bedste ven-
ner. Det jeg kommer til at savne ved hjemmeskole er når man laver lektier, at 
man kan tale med sine venner og hjælpe dem.” 

”Jeg glæder mig til at dele kage ud i klassen. Jeg kommer til at savne frokost-
pausen hjemme hos mor.” 

”Jeg glæder mig til at se alle fra klassen. Jeg kommer til at savne, at jeg kan 
få en sodavand når jeg spørger.” 

”Jeg kommer til at savne at være hjemme, fordi der er så stille så der er fokus 
på opgaverne. Det er også hyggeligt at være sammen med familien. Jeg glæder 
mig til at se alle mine venner og så bliver det også lettere at spørge om hjælp. 
Jeg glæder mig også til at få flere frikvarterer.” 

Uddrag af forventnings sms’er fra 5.klasse. 
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Jubii, vi er tilbage igen! 
Op til påskeferien måtte vi mødes en gang om ugen. Den sidste gang cyklede vi 
rundt til nogle fra klassen. Vi var fx hjemme hos Cecilie, her fik vi kanelsnegle, 
og de var megagode. Der var nogle, der fik en lille ridetur, og hestene løb, men 
Elisabeth nåede at hoppe af i tide. Anette fik næseblod, imens det hele skete.  

Vi cyklede fra sted til sted og fortalte på tysk om vores bopæl. Hele dagen var 
bare generelt mega hyggelig, og vi fik også cyklet noget.  
 

Nu har vi jo været i hjemmeskole i rigtig lang tid. Efter over 100 zoommøder 
er vi heldigvis tilbage på halvtid. 
 

Da jeg hørte, at vi godt måtte komme i skole igen, blev jeg meget glad og 
spændt på at starte igen.  
 

Jeg glædede mig super meget til at komme hen på skolen og se mine venner 
igen. At man kunne være sammen med sine venner og at kunne koncentrere sig 
og få mere hjælp. I modsætning til at sidde på alene sit værelse. 

 

Jeg blev så glad, at jeg talte ned dag for dag. 

Det var ikke til at beskrive. Jeg synes, at det er hygge-
lig og sjovt at være tilbage. Jeg skal lige vænne mig til, 
at det kun er hver anden uge, og det er meget  
forvirrende.  
 

Jeg tror at jeg glæder mig mest til, at det bliver normalt, også selvom det gør 
det vel nok ikke foreløbig. Jeg lærte selvfølgelig noget i hjemmeundervisnin-
gen, men jeg lærer jo mest, når jeg er i klasselokalet fysisk sammen med de an-
dre og læreren.  
 

Jeg sad på sofaen, da jeg lige pludselig fik beskeden om, at vi måtte komme i 
skole igen efter påske. Jeg var spændt, nervøs, bange men også glad. Jeg var 
lidt nervøs fra morgenen af, men da jeg kom i skole, var det rigtig dejligt at se 
alle igen. Der er selvfølgelig nogle grupper i klassen. Det kan jo ikke undgås, så 
vi skal jo lige i gang igen. Så skal der nok komme et godt klassemiljø. Hvis jeg 
kunne bestemme, hvordan skolen skulle være, ville jeg helt klart have noget me-
re hyggetime! 

  

Det gode ved at være i skole er at have frikvarter med hinanden og have time 
sammen i virkeligheden.  Det er dejligt at være sammen igen efter tre måne-
der.  

Man skal også lige vænne sig til at være sammen igen. 
 

Jeg er virkelig glad for at vi endelig kan arbejde i en klasse som en gruppe, og 
ikke som om vi er meget langt væk fra hinanden. Det vigtigste ved at være til-
bage er, at vi kan genoprette glæden igen. Jeg håber at vi kan genoprette det 
gode humør, så vi får et bedre klassemiljø. Det er specielt vigtigt, at vi lærer 
at more os i skolen, fordi når vi morer os, lærer vi nemmere. 
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Vi får et godt klassemiljø, når vi hjælper hinanden og samarbejder. Mange af 
de ting, som vi skulle have lavet sammen som skuespil og gruppeopgaver, har 
jo været aflyst, hvilket er rigtig ærgerligt. Heldigvis ser det ud til, at vi kom-
mer til Bornholm, og det, håber jeg, bliver rigtig hyggeligt.  

 

Det vigtigste lige nu er at få et godt fællesskab igen! Alt det man skulle have 
lavet sammen, blev aflyst. Derfor er det godt at lave nogen ting sammen igen, 
som boldspil og samarbejdsøvelser i klassen på kryds og tværs. 

Vi vil gerne have idræt igen. Det har vi ikke rigtig lavet så meget af derhjem-
me.  
  

Der har både været gode ting ved det, fx at vi ikke skulle så tidligt op, jeg 
skulle ikke bruge tid på at komme frem og tilbage, og jeg skulle ikke smøre 
madpakke.  
 

Jeg vil savne den ro, der er derhjemme. Når der er ro, får jeg lavet mere og 
der var mere tid til at lære tingene af sig selv. Derhjemme kan man også sådan 
lave tingene i sit eget tempo. 
 

Jeg vil nok ikke savne noget ved hjemmeskole, fordi det var meget kedeligt, og 
man kunne ikke være sammen med sine venner i skoletiden.  
 

Vi glæder os så meget til at komme til Bornholm i uge 22 

                      Kærlig hilsen 6. kl. 
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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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Påskelatteren 
Uddrag af prædikenen holdt uden for Skærlund  
kirke påskedag 2021. 

Vi skal til Vendsyssel. For ved Uggerby kro ligger en 
kæmpesten. Den skulle mændene også altid prøve 
at løfte, når der var bal på kroen og en pause i  
dansen. Og det var aldrig lykkedes for nogen mand 
endnu. Det var dengang at enhver landsby havde 
en landsbytosse. Det forlyder så, at han også ville 

prøve at løfte den - en fredag aften med bal på kroen. Folk stod omkring 
stenen og rystede på hovedet, da han - netop han - bøjede sig og gav 
sig til at løfte: "Dæj kommer nu, dæj kommer nu!" blev han insisterende 
ved med at sige, mens han blev rødere og rødere i hovedet. De grinede 
alle sammen af ham, men deres grin forstummede, for landsbytossens 
målbevidste ansigtsudtryk lod ane, at han havde kontakt til ukendte 
magter. "Dæj kommer nu!" sagde tossen en sidste gang - og slap så den 
største vind, som nogen sinde er hørt i Vendsyssel. ”Ka I sitj – dæj 
kam!” 

Vi skifter perspektiv, fra Uggerby kro til Jerusalem Påskemorgen.  
Hér møder vi tre sørgende kvinder Maria Magdalene, Maria og Salomé, 
som havde ét eneste problem: Hvordan skulle de få løftet den kæmpe-
mæssige sten, som var lagt for indgangen til graven, så de efter jødisk 
skik kunne salve liget, liget af Jesus?:  

"Men da de så derhen, opdagede de, at stenen var væltet fra, for den 
var meget stor."  

Kæmpesten i Uggerby og Jerusalem. Byrder som menneskene ikke kan 
løfte eller bære.  

I Uggerby er det den barokke humor, som er i centrum. Det som ingen-
ting er, er blevet udvalgt med en mission, landsbytossen fortæller sand-
heden til de omkringstående. Vi forløfter os på livets sten. Det er da til 
at grine af, siger tossen, mens han - om jeg så må sige - blæser folk et 
langt stykke og overrasker dem!  

I Jerusalem har vi også en sten. Den er løftet så let som ingenting. For-
standen kan nemlig ikke forstå og forklare det. Det strider jo både mod 
den ene og den anden erfaring…  

Fra Uggerby og Jerusalem lyder det befriende budskab, at mennesket 
har en grænse og at der er sten, som vi mennesker IKKE skal og ikke 
kan påtage os at løfte. Derfor er det os tilladt at slå en stor og lettet lat-
ter op – dels over at tyngden af hele livets byrde er taget af vores skuld-
re, dels over at vi en overgang kunne tro, at vi virkelig skulle bære den.  

En lettet, befriende og euforisk påskelatter – Risus Pascalis som de gam-
le kaldte den – må være vores overstadige svar på alt det, det må være 
grundtonen i vores påskejubel! 

Arne Holst-Larsen 
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7. klasses forventninger til skolestart. 
I 7. klasse er glæden ved snart at komme fysisk tilbage i skole stor. Selvom de 
efterhånden er ved at have fået en god rutine i hjemmeundervisning, giver de 
fleste udtryk for, at det bare ikke er det samme som at være rigtigt i skole. 
Både hvad angår det faglige og det sociale. 

Når man spørger eleverne, hvad de glæder sig til, er der bred enighed om, at 
det især er det sociale og fællesskabet, der er i fokus. I den forbindelse 
fremhæver Astrid noget så simpelt som det at sidde i klassen og være til  
stede sammen, hvilket tidligere var noget, de fleste nok tog for givet.  
At 7. klasse får lov at være indenfor, i modsætning til de to dages udeunder-
visning før påske, er noget af det, Malou glæder sig særligt til. Hun synes ikke, 
det var særlig fedt at skulle fryse, når man skulle se sine venner igen. 

De fleste ser også frem til rigtig undervisning igen. Her nævnes blandt andet 
gruppearbejde som en af de ting, der fungerer bedre i skolen end derhjemme. 
Ifølge Lukas er gruppearbejdet mere forpligtende i skolen, og han tilføjer, at 
det desværre ikke er alle der bidrager lige meget, når det foregår online, og 
at man kan få nemmere og bedre hjælp i skolen. 

Selvom eleverne i 7. klasse glæder sig til at vende tilbage, har flere af dem 
dog oplevet visse fordele ved hjemmeskole. Line har nydt, at der var ro og  
stilhed. Victoria synes, det var rart at slippe for transporten til og fra skole, 
og Astrid har haft stor fornøjelse af at ligge i sengen og slappe af i frikvar-
terne. Så som man siger, er der ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt 
for noget.            Af Kasper Linneberg. 
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8.klasses tanker om at være tilbage på skolen 
 

Asger: Det jeg har glædet mig mest til, ved at komme tilbage, er at se alle gut-
terne. Super duper cool William, sjove Emil, seje Felix, lille/store Victor, stær-
ke Nicolai og skønne Lucas.   

Det der har været det bedste ved at komme tilbage, har været at se og snak-
ke med alle sine klassekammerater og ikke mindst lærerne. Det har også været 
rigtig dejligt at kunne få rigtigt undervisning igen. Især det at kunne lave ma-
tematik sammen med William.  

  

Johanne M: Jeg har glædet mig til at komme ud af min egen boble og se andre 
mennesker. At kunne arbejde sammen fysisk. Det hele foregik jo over compu-
ter, så det var godt at komme ud, og se at der stadig væk er en verden med an-
dre mennesker!  

Nu hvor vi er kommet tilbage, har vi mange flere muligheder. Alt fra at gå tur 
“sammen” til bare at kunne holde frikvarter “sammen”. Små ting man slet ikke 
tænkte over før Corona. For det er meget 
nemmere at lave gruppearbejde, når man er 
sammen - sammen.  

Samtidig tror jeg på en måde også jeg kom-
mer til at savne hjemmeskole, hvor man ik-
ke rigtig behøvede at tage rigtigt tøj på og 
kunne sove længe. Der var ro til at arbejde. 
Men det er også begrænset, hvor lang tid 
men kan holde det ud..   

  

Thilde: Jeg har faktisk virkelig glædet mig til at komme tilbage til at væ-
re i rigtig skole, og se alle mine klassekammerater igen. Det der med at vi kan 
snakke rigtig sammen igen, både i pauserne men også mens vi laver nogle opga-
ver. Selvfølgelig kunne man ringe hinanden op før, men det var bare ikke helt 
det samme.   

Selvfølge kommer vi ikke helt tilbage til sådan som det var før, men vi kommer 
tættere på en normal hverdag. Det der med at man står op og bliver nødt til at 
tage tøj på, fordi man skal møde andre mennesker den dag. Det er også en ting 
jeg har savnet under hjemmeskole, at man faktisk skal noget, hvor man ikke kan 
have nattøj på.  

Selvom jeg før ikke følte jeg havde et så stort behov for at være social, har 
det virkelig ramt mig da vi gik i hjemmeskole. Jeg tror aldrig jeg har savnet mi-
ne venner og veninder så meget, så føler man sig pludselig helt vildt alene. 
Det der med at man ikke ser dem hver dag, man sidder bare selv.   
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Andrea: Jeg har glædet mig mest til at kommer til-
bage til det gamle, og have det sociale med 
min klassekammerater igen. Det at vi kan snakke 
sammen. Holde pauser sammen. Lave 
ting sammen igen som små grupper. Frem for alt, ikke 
bare skal side selv og lave det der hjemme.  

Det jeg kommer til at savne ved hjemmeskole, er at man ikke kan sove lidt læn-
ge end man kan nu, og at man kan side i sit joggingtøj og ikke gøre noget ud af 
sig selv. Savner også og kunne side i sin seng og laver de opgaver vi får for..    

  

Emma: Det jeg har glædet mig mest til, var at være sammen 
med klassekammeraterne og vennerne.   

Det bedste ved at være tilbage har været, at komme tilbage til en nogenlun-
de normal hverdag.   

Noget jeg ville savne fra hjemmeskolen vil være at, man ikke behøves at tage 
bussen eller blive kørt i skole og man derfor kunne sove det længere.   

  

William: Det jeg har glædet mig mest til, ved at komme tilbage er at se nogle 
mennesker igen. Ikke fordi at hjemmeskole er dårligt, jeg vil næste mene, at 
jeg bedre kan lide det end normal skole. Men der mangler stadig det sociale.  

Det bedste har været at snakke med drengene fra klassen.  

Det jeg kommer til at savne ved hjemmeskole, er det med friheden. At der ikke 
hele tiden er pres fra klassekammerater eller lærerne, og selvfølgelig det med 
at sove længe   

  

Anna: Det jeg har glædet mig mest til, ved at komme i skole igen er at se de 
andre. Man har måske set et par stykker af sine venner under hjemmeskole 
men det har været dejligt at komme ud at se sine venner og være sammen i vir-
keligheden. Man får snakket med alle sine klassekammerater, også nogle af dem 
man måske ikke selv havde snakket med under hjemmeskole.  

Det bedste ved at komme tilbage i skole er at får “rigtig” undervisning, sidde i 
et klasselokale og have fysisk undervisning med en nærværende lærer. Der er 
bedre kommunikation, og det er nemmere og bedre at lave gruppearbejde når 
man er sammen i virkeligheden. Men jeg kommer også til at savne hjemmesko-
le, hvor ens dagsorden var mere fleksibel. Man kunne stå senere op, sidde i sin 
seng og mest af alt var der mere ro til at arbejde, men det bliver og-
så uudholdeligt og kedeligt at sidde alene så længe.  
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Victor:  Det jeg har glædet mig mest til 
ved at komme til tilbage, er nok at komme 
tilbage til vennerne, og tilbage til det gam-
le skolesystem. Frem for alt at komme væk 
fra den online undervisning, hvor det har 
været lidt sværere at formulerer sig.  
Generelt har al en onlineundervisning været 
svær for nogle af os.   

Det er i den grad også dejligt at kunne kom-
me ud af de små bobler, vi har været i, i hver af vores hus. Man har måske kun-
ne mødes med en eller to i løbet af al den her Corona, så det har også været 
svært at kunne være sammen med nogen ‘’Socialt’’...  

Jeg kommer nok lidt til at savne at kunne stå lidt senere op. Men også at vi kun 
har 2 fag i løbet af en dag. Så kan man fordybe sig lidt mere, eller nå lidt me-
re.  

  

Emilie: Det jeg har glædet mig mest til, ved at komme tilbage i skole er at 
snakke med mine venner. Fordi vi har været så lang tid væk fra hinanden, er 
der meget vi kan snakke om. Jeg har også glædet mig til at se mine venner di-
rekte og ikke igennem en skærm. At stille spørgsmål direkte til læren er helt 
klart også noget jeg har glædet mig til.     

Det bedste ved at være tilbage er, at kunne få forklaret eller bare snakke di-
rekte til læren i stedet for at skrive over Teams eller Messenger. Det er også 
nemmere at stille spørgsmål, eller få hjælp når jeg er i samme rum som lære-
ren. Det er også rigtig dejligt at se og snakker med mine venner, og høre om 
hvad der sker/er sket i deres liv.    

Det jeg savner mest ved hjemmeskole er, at jeg ikke skal tage bussen til og fra 
skole. Jeg savner også at gå ud i køkkenet og lave nogle cupnudler, i stedet for 
at lave madpakke. Når jeg er derhjemme, er der også mere ro og tid til at for-
dybe sig i de opgaver jeg skal lave.    

  

Emil: Det jeg har glædet mig mest til, ved at komme i skole igen, 
er det, ikke at være i hjemmeskole. Hjemmeskole har sine fordele, men normal 
skole er nu lidt federe. Det er bare bedre, med rigtig skole, fordi man føler 
der pludselig er lidt mening ved at gå i skole. Når man hele tiden er sammen 
med vennerne, i frikvartererne og i timen. Men også det, at man ikke behøver 
at skrive til sin lærer, men at man kan spørge dem rigtigt. Jeg har, næsten si-
den hjemmeskolens start, glædet mig til at komme tilbage.  

Hvis jeg skulle nævne fordelene ved hjemmeskole, så var det nok at kunne sove 
til 7:40 og stadig næsten nå at være klar. Det var ret fedt.  
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Katrine:  Det jeg har glædet mig mest til, er at komme hen og se nogle andre 
end ens familie. Fordi i længden kan det godt være lidt anstrengende. Det er 
også mega fedt, at kunne snakke med sine klassekarmarater i virkeligheden, 
frem for på zoom, teams og Messenger. Hvis man bliver i tvivl om en opgave kan 
man hurtigt snakke med en, i stedet for at skulle bruge 5 min på ingenting.   

Det bedste ved at komme tilbage er nok at man skal til at havde en mere nor-
mal dag, og at man kan se sine venner en hel dag og snakke med dem om de ting 
man jo ikke snakker med sin familie om. Det er også godt at komme tilbage for-
di, man kan tænke lidt mere over sin dag. Førhen skulle man jo bare op, logge på 
møde også var det det. Nu kan man havde en plan for, hvad man skal og det kan 
jeg godt lide.   

Det jeg ville savne fra hjemmeskole, er nok at man ikke lige kan gå ned og tage 
noget mad eller se en film i pauserne. Eller at kunne snakke med sin hund når 
man vil. Men på et tidspunkt bliver det også bare for meget.   

  

Johanne T:  Det jeg har glædet mig mest 
til at starte med igen, er nok at man er 
sammen med sin klasse, og at man ikke bare 
sidder og keder sig alene derhjemme.    

Det bedste ved at være tilbage er nok at 
man kommer i gang med dagen. Bare det at 
man skal op, have tøj på og komme af 
sted er dejligt igen. For jeg føler at  

næsten hver dag i hjemmeskole sidder man bare hjemme i hyggetøj, og kommer 
ikke rigtigt i gang med dagen. Men nogle gange syntes jeg også at det kan være 
svært at lave lektierne selv derhjemme, og bare kunne komme i gang med tinge-
ne.   

Det jeg vil savne fra hjemmeskole, udover at sove længe, så vil jeg nok savne at 
man kunne gå ned i køkkenet og tage mad lige når man vil, eller at man i pauser-
ne kunne sidde og se Netflix og Viaplay. 

 

Nicolai: Det bedste ved hjemmeskole er, at man kunne ligge lidt længere i sen-
gen. Hvis man stod op lige før skole, kunne man godt nå at spise lidt, eller drik-
ke noget. Det var også lidt nemmere at lave noget, når der ikke var nogle der 
var før færdig en dig. Når man var færdig med skole kunne man bare lukke ned 
for computeren - Så var man hjemme. Man skal ikke til at tage hjem.  

Det bedste ved at kommer tilbage er at man kan se sine kammerater rigtigt. 
Ikke igennem en computer. Man kan også få en lidt nemmere forståelse af, 
hvad læreren siger. Det er også noget der er bedst ved at kommer tilbage.   
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Svea: Det jeg har glædet mig mest til ved at komme tilbage i skole, er at man 
kan se hinanden og snakke med nogle andre mennesker, end bare dem omkring 
en derhjemme. Jeg har glædet mig meget til at have fysisk undervisning i ste-
det for at sidde en hel dag foran en skærm. Det bliver nemmere at spørge læ-
reren om hjælp, når man står ansigt til ansigt til hinanden.  

Det bedste ved at komme tilbage har nok været det med at føle at man får no-
get ud af sin dag igen. Man skal op og gøre sig klar, i stedet for måske at ligge i 
sin seng en hel dag. Når man kommer hjem igen, føler man sig meget mere 
frisk, fordi man har været udenfor og har fået rørt sig.  

Det jeg nok mest vil savne fra hjemmeskole, er det med at stå meget senere op 
end på en normal skoledag. Jeg kommer også til at savne ikke at skulle spise fra 
en madpakke, men i stedet spise varme lækre retter.  

  

Felix: Det jeg har glædet mest til er at se mine klassekammerater og snakke 
med dem ansigt til ansigt. I stedet for se og snakke med dem på zoom. 
Det bedst ved at være tilbage er at være samme med nogen igen. Det jeg vil 
savne fra hjemmeskole, er at det er hyggeligt at være i hjemmeskole.   

 

Camilla:  Hvad har jeg glædet til mig mest til ved at komme i skole? At se mine 
venner og få en næsten normal skolegang igen. Det at kunne snakke med folk 
om noget. Om det man måske har oplevet. Men også den fysiske undervisning.   

Hvad kommer jeg til at savne ved at sidde hjemme: At der er lidt mere ro. Det 
at ikke skulle op og i skole, men bare tænde computeren.   

Hvad har været det bedste ved at komme tilbage? Det at man har kunne lave 
nogle sjove ting og man har kunne arbejde lidt bedre sammen med folk. Og vig-
tigst - at se sine venner igen.  
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 Den 18. april fylder Henrik 30 år. 

Vi vil derfor gerne ønske ham hjertelig tillykke med 
fødselsdagen, samt sende ham ønsker om en rigtig 
dejlig dag. 

 De bedste hilsener fra os alle på         

 Uhre Friskole 

         Tillykke med de 30 år 
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            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. 

Hav det sjovt sammen med dine kammerater. 

Vi har en bålplads, hvor vi laver mad af egne grøntsager nogle gange i løbet af 
sommeren. 

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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      Udeliv og gode venskaber trives i SFO’en 
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Wauw !!!! 

Et flot 
stort tårn 
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                Nyt fra Uhrskoven 
 

Påskejagt  
Uhm, påskeharen har været forbi Uhr-
skoven, og sikke heldige vi var. Påske-
haren havde nemlig tabt en hel masse af 
sine påskeæg. Vi skulle hjælpe ham med 
at finde dem igen. De var gemt over hele 
legepladsen. Vi skulle kigge oppe og kigge 
nede for at finde dem. Endnu mere  
heldigt var det, at vi måtte spise de  
lækre chokoladeæg, vi fandt. De blev 
fordelt på stuerne i slikposer. Vi havde 
øvet påskesangen ”Der har været en lille 
påskehare, og den har lagt et påskeæg. 
Og jeg ved også, hvor den har lagt det, 
for den har nemlig sagt det. Kig oppe kig 
nede, se hvor du kan lede, kig ude kig in-
de, se om du kan finde det lille påskeæg”.   

 
 

Pynte naturparken med æg  
Hele Uhrskoven har været med til at male på æg.  
De hænger nu alle sammen og pynter i Naturparken.  
Børnene valgte helt selv hvilke og, hvor mange farver ægget skulle skinne med.  
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Turen hjem til Sandra for at se på heste.  
Årgang 16 har været på tur, hvor vi besøgte alle Sandras heste. Hjemme hos 
Sandra kunne man også se katte og en hund, der hedder Chili. Vi nød rigtig at 
være på besøg og se alle deres dyr. Vi gik hjem til Sandra, for hun bor ikke så 
langt fra børnehaven.   
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GENERALFORSAMLINGEN 

 I FRISKOLENS VENNER  

 

Er udsat til efter sommerferien. 

Med kærlig hilsen og go' forår/sommer, 

Friskolens Venner 

 

 

                   Uhre Udviklingsråd  
Pyha – sikke mange ting, som stadig ikke kan lade sig gøre!  
Stadig mange hvis'er….  

Vi håber, at tingene snart bliver mere normaliseret, så vi igen kan mødes og  
lave flere ting sammen.  

 

Indtil vi ved mere om forsamlingsforbuddet, er vores generalforsamling udsat.  

Datoer for kommende arrangementer vil blive meldt ud, når vi er klogere på, 
hvornår der åbnes for større grupper kan samles igen. 

 

VI SAVNER AT SE JER!  

 

Uhre Udviklingsråd 
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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 

APRIL: 

17. Affaldsindsamling kl. 9.30-12.00 - Se annoncen inde i bladet. 

20. Generalforsamling i Uhre Friskole klokken 19.00. 

20. Fælleshaverne starter op kl. 15.00-17.00. 

26.-28. Fælleslejr til Sletten AFLYST 

30. Store bededagsferie.  

 

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. 

22.-24. Pinseferie. 

27. Mundtlige prøver starter. 

31.-5.juni 6.klasse på Bornholm. 

 

 

  

 

 

Flere af de nævnte aktiviteter er 
fortsat med forbehold i forhold til 
Coronarestriktionerne. 


