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GENERALFORSAMLING  

   UHRE FRISKOLE 

TORSDAG DEN 21. APRIL 

   KLOKKEN 19.00. 

 

• Kom og hør om stort og småt. 

• Kom og gør din indflydelse gældende. 

• Kom og mød de andre forældre. 

                               Se dagsorden inde i bladet. 
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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: 

AGU          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. 
Officielt betyder forår travlhed mange steder. Dette er også 
tilfældet i skoleverdenen. Der skal lægges planer for det  
kommende skoleår. Kigges skemaer, planlægges arbejdstid,  
fordeles opgaver og meget mere. Det er en spændende tid,  
som giver mange gode dialoger om fremtiden.  

I morgen (tirsdag d. 5. april.) sender vi vores 8. klasse afsted til København. 
Det bliver en fantastisk dannelses -og uddannelsestur for dem, hvor de i  
selskab med Gitte og Michael kommer til at opleve, opdage og udforske  
Danmarks Hovedstad. 

Går vi et par dage frem, lander vi på lørdag d. 9. april. En dag, som klinger på en 
ubehagelig måde i vores bevidsthed, da det er ensbetydende med Danmarks 
besættelse i 1940. Tænk engang. Det er ikke mange årtier siden Danmark var 
besat. I dag glædes vi til stadighed over at leve i et frit Danmark, som er et 
demokratisk, liberalt land med friheden som pejlemærke. Vi kan dog ikke und-
lade at kigge mod Øst, hvor krigen i Ukraine stadig fylder vores hverdag i  
nyhedsmedier, på sociale platforme – og efterhånden også rundt om gadehjør-
net. Der forventes at komme henved 100.000 ukrainske flygtninge til Danmark. 
Alle institutioner og skoler kommer til at mærke dette. Vi bliver sandsynligvis 
ingen undtagelse. Vi hjælper med glæde. For at lette samarbejdet omkring de 
ukrainske flygtninge har dansk friskoleforening netop meddelt, at også  
ukrainske børn kommer ind under de gældende tildelingsmodeller. Derudover 
kommer staten til at tildele kommunerne særlige midler til at sikre en vis grad 
af inklusion og støtte for ukrainske børn – i en enormt svær tid. Vi kender ikke 
de nærmere omstændigheder endnu, men vil orientere, når vi ved nyt.  

Bestyrelsen har netop afviklet det sidste formelle bestyrelsesmøde i dette 
valgår. Det var som sædvanlig et godt møde præget af ordentlighed. De 3  
bestyrelsesmedlemmer der er på valg i år, Signe, René og Martin ønsker alle at 
genopstille i forbindelse med generalforsamlingen torsdag d. 21. april 2022.  
Vi håber på et pænt fremmøde og glæder os til at kunne afvikle en general-
forsamling uden Covid19. Som noget nyt vil det blive muligt at deltage via et  
videolink. Se venligst besked på VIGGO for nærmere info.  

Som tidligere nævnt er skolen gået ind i Erasmus+ samarbejdet. Det koster os 
ikke noget, men bliver et værdifuldt aktiv i fremtiden. Allerede i efteråret 
skal første hold afsted til Riga, hvor temaet; BÆREDYGTIGHED og GLOBAL 
DANNELSE bliver sat på dagsordenen. Vi glæder os til samarbejdet på tværs 
af landegrænser. 

 

Kærlige hilsner fra kontoret 
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Nyt fra Bestyrelsen.  
Årets tredje bestyrelsesmøde blev afholdt den 28. marts 2022.  

Vi havde et rigtigt godt møde, hvor vi havde besøg af forældregruppen fra 
Uhrskoven. Der er fuld fart over feltet, og mange spændende planer blev 
fremlagt med fokus på blandt andet legepladsen og udenomsareal.  

Udover besøget fra Uhrskoven blev årets regnskab fremlagt og er efterfølgen-
de blevet godkendt.  

Elevrådet har sendt et par anmodninger til bestyrelsen som ligeledes blev  
diskuteret, og nye basket-net blev enstemmigt bevilget.  

Skolefesten blev også vendt og hvor er det dejligt, at vi igen kan afholde de 
mange traditionsrige og altid festlige begivenheder der vidner om Uhre  
Friskoles fantastiske fællesskab.  

Generalforsamlingen blev der også talt en del om, og bestyrelsen ser frem til 
stor deltagelse.  

På vegne af bestyrelsen – René Schau Larsen  

 

                 

      SKOLEFESTEN 2022 
 

EN STOR TAK til 6. klasse for en sjov og  

gennemført skolekomedie om Gummi T.  
Der blev grinet og klappet, og det fortjente I. 

 

Tak til alle jer elever, forældre, bedsteforældre, 
tidligere elever og venner af skolen, der kom for at  
se skolekomedie, hygge, danse og snakke med  
hinanden. 

Dejligt at ALT blev som en skolefest på Uhre  
Friskole skal være. 

Dejligt at I havde lyst til at mødes med hinanden! 
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Valgfagsuge i madkundskab med 7 klasse. 
 

I uge 12 har halvdelen af 7. klasse haft fordybelsesuge i madkundskab for  
anden gang.  
Denne uges overskrift har været ”Mad og sundhed”. Eleverne fik kendskab om 
madvarernes makrostoffer – kulhydrater, proteiner og fedtstoffer, som bl.a. 
er kroppens brændstof. Vi har talt om, hvad der sker i kroppen, når den får for 
meget eller for lidt energi, men også om, at sundhed ikke kun handler om sund 
mad. Den mentale sundhed er også vigtig! Og det bedste af alt: Vi har lavet og 
smagt på meget forskellig mad – hver eneste dag. 

Ugen startede op med, at vi undersøgte kornets bestanddele og forskellige 
melsorter. Vi eksperimenterede med gær, dets virkning i dejen under forskelli-
ge forudsætninger, bagte forskellige boller og en pizza. 

Tirsdag havde vi fokus på, hvor meget energi man har brug for i løbet af en 
dag, og hvordan et godt og sundt måltid kunne være. Eleverne har fremstillet 
en dagskost for en ung og forklarede deres valg og sammensætning af retter-
ne. 

Onsdag handlede om fedtstoffer, både de forskellige fedtarter og hvad krop-
pen har brug for. I madlavningen har vi tilberedt og smagt på retter, som blev 
tilberedt med forskellige fedtarter fx smør og olie. Vi har også undersøgt  
smagen på retter med forskellige fedtprocenter i fx hakket kød. 

Torsdag stod under den mentale 
sundheds tegn: Vi har lavet de  
bedste retter til en fødselsdags-
fest og inviteret 1. klasse, der lige 
denne dag havde et fødselsdags-
barn. Der blev bagt i stor stil, både 
boller og kagemand og 2 slags lækre 
lagkager – helt fra bunden. Et hold 
har bagt svaner af vandbakkelser. 

Fredag blev der lavet mad til be-
stemte målgrupper. For eksempel til 
en diabetiker, en fodboldspiller, en 
glutenallergiker og en person, der 
skulle tabe sig. Eleverne har fundet 
mange gode opskrifter frem og  
lavet varierede og velsmagende  
retter, som bl.a. indeholdt fisk,  
røde linser og flere slags grønt- 
sager. En fantastisk og lærerig uge 
med engagerede unge mennesker. 
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Et lille udvalg af de lækre kager 7.klasse lavede og serverede til fødselsdags-
festen i valgfagsugen. 1. klasse var meget glade for invitationen.  
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8. klasse på tur til København. 

 
Den 5. –7. april tog 8. klasse sammen med Gitte og Michael til København for at 
se på og opleve byen. 

 

Gadernes stemmer 
Vi mødtes med Sami på gaden, hun introducerede sig selv, og så gik rundvisnin-
gen ellers i gang! Hun viste os rundt i de steder i København, man ellers ikke 
ser og fortæller imens om deres udvikling/historie og om hendes liv i mis-
bruger/hjemløse miljøet.. hun fortalte bl.a. om stederne, hvor de tog stoffer, 
sin opvækst og forhold til familie. Hun fortalte om sine bekendte i miljøet 
gennem årene og forskellige hændelser, hun havde været ude for feks. 
skudepisode med søster, involvering i bandemiljøet, overdoser og meget mere. 
Det var meget spændende og rørende, og gav et kæmpe indblik i en anden 
verden, som efterlod os alle målløse.. hun var en dygtig fortæller og viste nogle 
meget spændende steder! Mega fed oplevelse! 
 
Christiania 
Vi startede med at få fortalt, hvordan samfundet på Christiania hænger  
sammen, og hvordan den skiller sig ud fra det samfund, vi lever i.  
Derefter gik vi en tur ud i “byen”, hvor vi fik vist og fortalt om nogle af de vig-
tige bygninger og butikker der er.  
Vi skulle selvfølgelig også igennem 
Pusherstreet, hvor man kan se en 
hel masse mennesker stå og sælge 
hash i alle mulige skabninger… især 
den søde lugt af hash var meget 
opsigtsvækkende. 
Vores fordomme om Christiania 
var at det var et meget isoleret 
sted, hvor hash og andre rusmidler 
spillede en stor rolle. Men vi fandt 
ud af, at vores fordomme ikke var 
helt rigtige… faktisk var det kun 
de 200 m Pusherstreet, som  
levede op til vores fordomme.  
I deres egen grundlov, som er en 
række regler de selv har lavet, 
står det bl.a. at hårde stoffer er 
forbudte, samtidig med at vold og 
våben også ses som et brud på  
reglerne.  
Så samfundet vi oplevede, er 
egentlig meget stille og roligt, 
hvor der er plads til alle. 
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Glyptoteket 
Ny Carlsberg Glyptoteket er et 
kunstmuseum, som er grundlagt 
af Carl Jacobsen.  
I ottende klasse har vi i længe-
re tid haft om romantikken, og 
på Glyptoteket har vi set nogle 
malerier derfra. 
Vi har blandt andet set Moder 
Danmark og Bøgeskov i maj. 
Gitte var vores guide og  
fortalte om malerier og lidt om 
kunstens historie. 
Vinterhaven er en del af kunst-
museet. Vinterhaven er en  
eksotisk have. Der er flotte 
palmer og andre eksotiske plan-
ter, springvand og skulpturer 
af mennesker. 
Det var en fin oplevelse  
både med malerierne,  
skulpturer - men også den 
smukke bygning.  
 

 
Frihedsmuseet 
Hele museet ligger i en gammel bunker under jorden. Udstillingen er opstillet 
sådan at jo længere man går, jo  
længere kommer man frem i årene af 
Anden Verdenskrig. For hvert år er 
der et forskelligt emne. Det går fra 
begyndelsen af krigen med Danmarks 
besættelse til modstandsbevægelsen, 
og jøder der flygter til Sverige. Der 
bliver også præsenteret historiske 
ting som uniformer, pistoler, spion-
udstyr og henrettelsespæle.  
Ved hver begivenhed kan man læse om 
den, og lytte til en fortælling om 
emnet i rummet. Hele udstillingen 
afkræver både respekt og fascination. 
Man skal respektere jøderne og 
modstandsfolkene for deres mod, 
beredskab og viljestyrke. 
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Absalon 
Mens vi har været i København har vi spist på Absalon. Absalon er en gammel 
kirke som nu er lavet om til et forsamlingshus, hvor der er fællesspisning hver 
aften. Ved hvert bord deles man op, nogle tager af bordet og andre henter  
maden. Maden er super lækker og vi var alle sammen mætte, da vi gik ud der 
fra. Tirsdag aften fik vi indisk kylling korma og onsdag fik vi spinat bygotto. 
Der er også underholdning hver aften, efter man har spist. 
 
       

 

 

 

 

 

 

 
   

8. Klasse på introkurser 
 

I uge 12 var 8. Klasse på introkurser. Introkurserne er arrangeret af UU.  
Vi havde mulighed for selv at vælge hvilke uddannelser, vi gerne vil besøge, og 
hele ideen med besøgene er at give os ide om hvilken ungdomsuddannelse, vi 
gerne vil gå på, når vi er færdige med grundskolen. 

På social og sundhedsskolen blev der undervist meget i psykologi. Det handlede 
meget om at lære, hvordan man prøver at sætte sig i andres sted.  

På HTX var temaet kriminalitet. I dansk blev der skrevet krimier, og i biologi 
blev der lavet DNA-test.  

På HHX handlede det meget om markedsføring, og om hvordan virksomhederne 
“narrer” forbrugerne til at købe deres varer. 

På STX blev der givet et indblik i en almindelige skoledag på gymnasiet. 

På Landbrugsskolen var der indlagt et besøg på en kvæggård og traktorkørsel. 

 

I 9. Klasse for vi igen muligheden for at tage på besøg på ungdoms 
uddannelserne.                              

               Skrevet af 8. klasse 



15 

            Going Global med 8. Klasse. 
 

Tirsdag den 15. marts var 8. klasse inviteret til at deltage i dette års  
Going Global, som arrangeres af Ikast-Brande Gymnasium.  

Vi blev sendt 40 år ud i fremtiden til en dystopisk verden. En verden med 
ufred, sygdom og masser af forurening.  
Vores mission var klar: Vi skulle redde verden!  

 

Gennem dagen skulle vi rundt på forskellige workshops, som var inspireret af 
gymnasiefagene.  
Alle havde det fokus, at det skulle mindske forureningen af verden eller være 
med til at skabe fred. 

Vi skulle bl.a. 

Lære kinesisk for at knække koden til et dokument med kuren til en virus.  

Samarbejde om at fjerne plastik fra havet på 
en forhindringsbane. 

Lave en kampagne for at redde en art af skild-
padder, som er truet af  
forureningen. 

Skrive digte om hverdagen i Rusland. 

“Forhandle” nedtrapning af olieproduktion i  
Mellemøsten. 

Skabe musik inspireret af vestafrikansk  
kultur. 
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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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Livsaldre. 
Fra gammel tid kan man finde sådan nogle billeder, der viser de forskellige 
aldre gennem livet. De bliver vist med 7 eller 9 trin, hvor man først går op 
og så går man ned. De begynder med det lille barn, så er det den unge 
forelskede, så er det som mor eller far, så 

er det den modne alder, hvor man står på toppen – og så 
går det ned ad trinene igen indtil det sidste trin, hvor livet 
er slut. 

Man kan også vise det på andre måder. Når jeg illustrerer 
aldersforskellen mellem Vera på 4 år og mig på 62 år ved at 
tælle fingre - hvor mange fingre, der skal til for at vise hen-
des alder og hvor mange fingre, der skal til, for at vise min 
alder – så bliver forskellen rimelig tydelig! 

Tiden går. Men spørgsmålet er, om det er rigtigt at se livet og aldrene som en række trin, 
hvor det først går op op op for at nå toppen – og så går det bare ned ad bakke resten af 
vejen. OK, umiddelbart er det sjovere at være ung og stærk med alle muligheder foran sig 
end at opleve sin krop gøre modstand og falde af på den. Men der er en tid for alt.  

Iben Krogsdal er forfatter og salmedigter. Til et foredrag i sognegården for nylig fortalte 
hun bl.a. at en af fødselsdagstraditionerne i hendes familie er, at børnene bliver målt. Så 
bliver der sat en streg, så de kan se, hvor meget de er vokset det sidste år. Men nu er hun 
også begyndt at måle sin mand, når han har fødselsdag. Han er ret høj. Men han er  
begyndt at blive lidt mindre med årene – han falder lidt sammen. Og hun syntes faktisk, at 
det var ok. Det må godt ses, at alderen sætter sit aftryk. Livet bliver ikke mindre værd af 
det. 

Jeg kan også huske en, der hed Anders. Han var sådan en glad landmand, som jeg sang i 
kor med for længe siden. Hans ansigt var fyldt med store furer og rynker. En gang klagede 
han sig lidt over alle de rynker – og så kom jeg til at sige, at det gjorde ikke noget, for han 
havde sådan nogle glade rynker. Og det blev han glad for, at jeg sagde. 

Hvem læser UJAMAA? Er det elever på Uhre Friskole? Er det forældrene? Er der bedste-
forældre, der kigger med? Hvem ved! Uanset hvem der læser mine ord her, er min pointe, 
at der er en tid for alt – og der er ikke nødvendigvis bedre på toppen end på et af de andre 
trin. Hver alder har sin egen helt særlige værdi, sine særlige glæder, sine særlige udfor-
dringer. Det er skønt at være teenager – og dødbesværligt indimellem. Det er fantastisk at 
få sit drømmejob og være på toppen – og vildt stressende indimellem. Det er en gave at 
kunne samle børnebørn eller oldebørn – og udmattende bagefter indimellem. Jeg spurgte 
min far, som er 91, hvilket enkelt ord, der kendetegnede hans liv. Han svarede uden tøven: 
Taknemmelighed! Med den holdning er det ikke bare ned ad bakke. 

Mandag den 25. april er der Spil-sammen aften i Uhre kirke kl. 19.30. Der kommer et kor 
til lejligheden og nogle musikere – og det gennemgående tema i tekster og refleksioner 
undervejs er de forskellige aldre gennem livet. Som sædvanlig er der kaffe og småkager 
undervejs. Alle er velkomne!        Venlig hilsen Anne Dolmer   
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Chips-matematik. 
Vi i 7. klasse synes ikke, at I skal snydes for resultatet af vores samarbejde 
med OK Snacks.  
Opgaven var at designe og fremstille ny emballage med samme rumfang som den 
originale emballage. Her ser I nogle af de nye design: 

 



21 

Påskekyllinger i 2.klasse. 

I starten af marts satte 2. klasse rugemaskinen i gang med at trylle 20 farve-
strålende æg om til kyllinger. Der blev set til med stor spænding, da Lars-Stig, 
cirka 14 dage efter, kom ned for at lyse æggene - Det vil sige for at se, om der 
var liv i æggene eller ej. 20 æg blev til 10, og spændingen blev ikke mindre, da 
æggene begyndte at pippe. Nu er der 10 meget søde kyllinger i klassen  
- til stor glæde for eleverne. 
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                            LEGO-Duplo i 
          4. klasse. 
 

Den sidste måneds tid har 4. klasse arbejdet med at udvikle og lave deres egne 
LEGO-figurer. Kravet var, at de kun måtte bruge almindelige klodser, og alle 
skulle kunne se, hvad figuren forestillede.  

Der blev brainstormet, bygget, bygget om - igen og igen    

Til sidst skulle der 
laves trin for trin 
vejledninger, som 
børnehavebørnene  
kunne bruge til at 
bygge figurerne.  
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Her er 4. klasses tanker om projektet:  
Laura og Freja S.: 
For at finde ud af hvad vi skulle lave, brainstormede vi, og så fik vi mange  
ideer. 

Det var mega sjovt at være sammen med de små og hyggeligt. De var gode til 
at høre efter, vi håber at de hyggede sig. 

Mads L:  
Mig og Asbjørn skulle bygge Spiderman,  Vi nåede at få bygget Spiderman i 
stor og lille sammen børnene.  Vi fik meget ros af det vi havde lavet. Det var 
sjovt nok at bygge. Børnene syntes også at det var sjovt. De kunne virkelige 
lide at smadre det igen. 

Emma:  
Det var virkelig sjovt og hyggeligt, fordi  vi havde lavet det i klassen og  skulle 
vise det i børnehaven. Mig og Maja skulle lavede Mickey Mouse. Vi skulle gå ind 
i et rum hvor Jakob skulle sig noget til børnene. Bagefter skulle halvdelen af 
klassen gå ud på gangen, mig og Maja satte os på et gulvtæppe , og så kom der 
to piger Ester og Fillipa som skulle lave Mickey Mouse. 

Chris:  
Det var sjovt først lavede vi Lego med børnehaven. Jeg lavede bogstaver med 
Are. Det var sjovt  jo simplere tingen var jo nemmere var det for os at bygge 
dem. Men det var lidt svært at bygge med de små. 

Aksel: 
Det var sjovt at lave den sammen med børnehaven. Mig og Karlo byggede Hulk 
I starten tog det lidt tid, men som tiden 
gik fik vi gang i byggeriet og fik lavet 
noget. 

William:    
I begyndelsen brainstormede vi ,for at 
få ideer til hvad vi kunne bygge af  
lego. 

Så lavede jeg alle bogstaverne sammen 
med Mads. F, Magnus, Chris, Andreas. 
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Freja H.: 
Det var sjovt fordi vi fik selv  lov til at komme med ideer til de ting vi skulle 
lave og det ikke var en bestemt ting, læreren skulle bestemme hvad var.  

 Det var hyggeligt at bygge alle mulige forskellige ting og action figurer f.eks. 
Spiderman, Sushi og Mickey Mouse. 

Mads F:  
Det var sjovt Først lavede vi Lego med børnehaven. Jeg lavede bogstaver med 
Sejr. 

Det var sjovt at finde ud af, at jo simplere tingen var jo nemmer var det for 
os at bygge det 

Caroline: 
Det var mega sjovt og hyggeligt fordi vi havde lavet det i klassen og så skulle 
vise det i børnehaven. Mig og Laura skulle lave et træ og et vandmelonstykke. 
Vi skulle gå ind i et rum hvor Jakob skulle sige noget til børnene.  Halvdelen af 
klassen gik ud på gangen. Mig og Laura var inde i klassen. Vi fik to børn der var 
generte. 
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      0. klasses emneuge om affald. 
I 0. klasse har vi arbejdet med emnet affald, affaldssortering, upcykling.  
Vi sluttede ugen af med at samle affald rundt på skolens område.  

Vi fandt lidt plastik og to coronatest-kit samt et mundbind. Vi brugte også  
tiden til at få samlet grene og sten væk fra fodboldbanen, så vi er klar til 
snart at få slået græs igen.  
Meget positiv at se hvor lidt affald der fandtes på skolens område. 

Til slut kårede vi en affaldshelt, og det blev Francois. 
Tillykke til ham, han vandt en T-shirt. 
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        Uhrskoven 
 

 

Uhrskoven har Paw Patrol tema! Om morgenen synger vi morgensang på  
Bjerget. Her synger vi vores hjemmelavede sang på melodien 
”skorstensfejeren gik en tur” og temasangen fra serien. Vi øver også de  
forskellige hundes navne og egenskaber.  

 

Vi er inddelt på 3 forskellige holde, der indeholder forskellige missioner, vi 
skal udføre. Vi har både malet påskeæg, vi skal hænge op i Uhre by. Lavet  
hundetegn i krympeplast, pandebånd med hundene på og spillet på musik-
instrumenter. På et af holdene var missionen at redde katten Cali ned fra et 
træ ved hjælp af samarbejde.  

Vi får tegnet en masse Paw Patrol tegninger. Lidt heldige er vi også, når vi får 

lov til at se Paw Patrol film, der passer til det, vi skal lave på holdene.    
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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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GENERALFORSAMLING  

UHRE FRISKOLES VENNER 

Torsdag d. 5. maj 2022, kl. 19.00 i aulaen på Uhre Friskole 

 

DAGSORDEN 

1) Valg af dirigent. 

2) Bestyrelsens beretning. 

3) Regnskab. 

4) Fastsættelse af kontingent 2023 - bestyrelsen foreslår at fastholde 150 kr. 

5) Valg af bestyrelsesmedlemmer - på valg er: 

    Bente - villig til genvalg. 

    Esther - villig til genvalg. 

    Inga - modtager ikke genvalg. 

    Bestyrelsessupp.: Jane Nielsen - modtager genvalg. 

6) Valg af revisor: Tove Søndergård – modtager genvalg. 

    Revisorsupp.: Birgit Mølsted – modtager genvalg. 

7) Indkomne forslag. 

8) Eventuelt.  

Efter generalforsamlingen er der kaffebord og hyggeligt samvær. 

 

Med venlig hilsen, 

Bestyrelsen, Uhre Friskoles Venner. 
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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 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  
grønsagsret fra haverne. 

Hvis dette lyder spændende, så kontakt Esther, Tarpvej 15 på tlf. 53286060. 

 
 Tag dine forældre eller bedsteforældre med, de må 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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 Åben mølle og Møllecafé 

 

Den Gamle Mølle i Uhre holder 
åbent nogle søndage hen over 
sommeren. 

 

Selve møllen er åben og møller-
svendene på arbejde mellem kl. 
13.30 og 16.00 

 

5. klasse holder åbent i mølle-
cafeen i pakhuset ved møllen klokken 14.00-16.00, og 
her er der mulighed for at købe sin eftermiddagskaffe 
og hygge sig. 

 

Følgende fire søndage i 2022: 

Søndag den 8. maj  - Mors dag og der er gratis kaffe 
og kage til mor 

Søndag den 19. juni - Dansk mølledag 

Søndag den 28. august - Vi får besøg af flotte  
veteranbiler fra Veteranklubben i Ejstrupholm. 

Søndag den 18. september - Møllen rigges af 

 

Vi glæder os til at se jer på den gamle mølle! 

                     Hilsen 5. klasse og foreningen Uhre Mølle 
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 AKTIVITETSKALENDER 
 

APRIL: 
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 kl. 19.00 - se annonce inde i bladet. 

3. Start i Fælleshaverne på Tarpvej. 

5. Skole-hjem samtaler i 4.klasse. 

5. Generalforsamling i Uhre Friskoles Venner kl. 19.00. 

8. Åben mølle og Møllecafé kl. 14.00-16.00 - Vi fejrer Mors dag! 

9. Skole- hjem samtaler i 1. klasse. 

10. 3. klasse på tur til Viborg. 

16.-20. Klasselæreruge på friskolen. 

16. Skole-hjem samtaler i 6.klasse. 

18. Skole-hjem samtaler i 6.klasse. 

23. Arrangement om sociale medier for forældrene i 5. og 6. klasse. 

26. Konfirmation i Skærlund kirke kl. 9.30 og Uhre kirke kl. 11.00. 

30. Blå mandag for 7. klasse. 

JUNI: 

2. Sommerfest i 3.klasse. 

3.-4. Byfest i Uhre. 

6.-11. 6. klasse er på Bornholm. 

9. Sommerfest i 0.klasse. 

10. Sommerfest i 5. klasse. 

14. Sommerfest i 1. klasse. 

16. Sommerfest i 2. klasse. 

17. Morgensang i kirken for friskolen. 

22. Dimission. 

25. juni - 7. august Sommerferie. 


