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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: 

LJ          300,-  

UU   750,- 

IJ                200,-         

            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. 
”Det er forår, alting klippes ned. Der beskæres i buskadser og 
budgetter”. 

 

De velkendte ord stammer fra Benny Andersens ”Hilsen til  
forårssolen” og mange af os kender sikkert udgaven, hvor Povl Dissing synger. 
Godt nok mærker vi også på Uhre Friskole, at inflationen er støt stigende – 
men som en velbesøgt generalforsamling også var vidnende om, så har man  
historisk bygget et solidt økonomisk fundament at drive skole og børnehave ud 
fra. Af samme grund går vi fremtiden i møde som en velpolstret organisation, 
der også fremadrettet ser rigtig sund ud. 

Som selvsamme Benny Andersen i samme sang skriver; ”Slut med fordums fede 
ødselhed”, så er det afgørende, at vi både nu og fremadrettet også tænker os 
godt om økonomisk. En sund og stærk økonomi er fortsat afgørende for at  
drive en sund og stærk udgave af Uhre Friskole. Vi bliver heldigvis ikke, som 
der står videre i sangen; ”5 år ældre ved hvert indgreb i min pung”, men netop 
de 5 år er faktisk noget, vi pt. er ved at forholde os til. Som tidligere nævnt, 
er vi fortsat i gang med at lave vores business-case i forhold til en potentiel 
vuggestue. Vi får ekstern bistand til at arbejde videre med en 5-års plan, hvor 
vi prøver at tænke projektet helt færdigt – for dernæst at dele projektet op i 
mange små bidder. Disse små bidder skal føre til mikrohandlinger, og på den 
måde er alt det, vi potentielt kommer til at arbejde på, endnu en legoklods vi 
sætter på - i forhold til den store, samlede model som måske kan stå færdig 
om 5 år. Vi ønsker at arbejde med en 5 års plan for netop at passe godt på  
vores midler. Som også tidligere nævnt vil vi orientere, når der er nyt vedr.  
vores vuggestuetanker.  

På kontoret er den endelige fagfordeling for skoleåret 22/23 så småt ved at 
falde på plads.  

Elevrådets formand og næstformand var i ugens løb forbi. De havde sammen 
med resten af elevrådet gode og velgennemtænkte forslag til fremtiden, som 
nu skal undersøges. Fantastisk med engagerede elever, der tør udfordre og 
komme på banen. Demokrati in spe. 

 

”Men når forårssolen skinner, bli’r jeg ung!” 

 

Kærlige hilsner fra kontoret 
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       Generalforsamling på Uhre Friskole den 21. april 2022 
Tilstede ved generalforsamlingen: 48 tilstede i Aulaen (5 forældre med online via Board 
Place (31 stemmeberettigede i alt) 

Velkomst ved Formand Ronnie Vindbjerg.  
Vi starter med en sang: Brobygger. Tak til Euijin Dey for at spille til.  

Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslå Karlo Kragsig. Godkendt af generalforsamlingen med 
klapsalve. Digital afstemning for de 5 deltager – også godkendt her. 

Karlo godkender indkaldelse til generalforsamling, og vi er hermed beslutningsdygtige. 
Stemmetællere foreslås at være Johnny samt Friskolens Venner. Godkendes af general-
forsamlingen.  

Bestyrelsens beretning v/Ronnie Vindbjerg 

Året der gik. Tak til personalet for håndteringen af Corana-skolen. Ny skoleleder ansat efter 
Kent. Johnny fik lov at have 3 måneder sammen med Kent. Mulighed for erfaringsudveks-
ling.  
Perspektivet på det der foregår. Tak til bestyrelsen for at perspektiverer.  
Busaftale på plads med kommunen.  
Nye ansatte. Velkommen til.  
Ny branddør i hallen. Nye skærme i klasserne.  
Tak til bestyrelsen i Uhrskoven for arbejdet med legeplads.  
Nu ser vi på at etablere en vuggestue. Der arbejdes på businesscase.  
Digitalisering med Board Place. På rette vej mod fremtiden. Bestyrelsen går forrest. Linke-
dIn profilen.  
Beretningen findes som bilag.  
Generalforsamlingen godkender beretningen. 

Skolelederens beretning v/ Johnny Hessellund 

Tak for modtagelsen alle sammen. Det viser tydeligt Uhre-ånden, og den findes ikke kun på 
skolen, men i hele lokalområdet.  

Farvel til Kent. Som ny skoleleder har kulturforståelse været vigtig. Kunne det fornemmes? 
Ja, og vi skal værne om den. Både i dagligdagen og helt overordnet. Farvel til corona. Tiden 
vil vise, hvilke konsekvenser omskiftelige tider under corona har givet os med. Men vi har 
helt sikkert lært noget.  
Tradition og fornyelse. Også på Uhre Friskole. Det er en svær balance, men vi klarer det 
godt! 
Fællesskabet igen i fokus. Vi kan synge, give hånd, tage på lejr.  
Farvel til Lena. Tak for nu og alt det bedste fremover. Goddag til nye ansatte.  
Børnehaven ca. 50 børn. Skolen ca. 180 elever. Efter sommerferien 185 elever.  
Fremadrettet vil vi fortsat have fokus på tradition og fornyelse. Perspektivering ud af med 
Cambridge Engelsk og Erasmus plus. Første møde i skolens nye gruppe med fokus på kultur-
bærere, så vi får nye ansatte godt ind i alt det vi er gode til og som skolen hviler på.  
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Også fremadrettet er målet en sund økonomi. Om end tallene nok ikke bliver så stort som 

tidligere år.  

Tak til medarbejderne. I er dygtige. I er holdspillere.  

Tak til skolebestyrelsen. Særligt tak til Ronnie Vindbjerg for møderne.  

Tak til Uhre Friskoles Venner for indsatsen og jeres insisterende på at ville være.  

Tak til ledergruppen. En ny gruppe.  

En skole fungerer aldrig bedre end de voksne, der er på den. I forældre er vores ambassadø-

rer. Sig til hvis der er noget, I ikke synes fungerer. Tak, fordi vi må låne jeres børn.  

Tak til alle øvrige, der kerer sig om Uhre Friskole.  

Beretning findes som bilag.  

Ingen spørgsmål fra salen til Ronnie eller Johnny. 

Tilsynsførendes beretning v/ Knud Nørregaard 

To eksempler. En uge efter krigen i Ukraine brød ud, og alle på Uhre Friskole handlede på, 

at der kunne gøres en forskel. 8.-9. klasses indsamling til Zytomyr.  

Eksempel 2 - fremlæggelse fra projektopgaven/FLL i efteråret. Tunnelsystem i Jylland til 

pakketransport. En god ide, som de kunne præsentere uden slinger, fordi de har en tro på, 

at de kan gøre en forskel med deres deltagelse. Helt eksemplarisk! Og fordi I er gode til pro-

jekter, Entreprenørskab, musik og Lego, så er eleverne også gode til dansk, matematik og 

de øvrige fag. Kulturen er stærk.  

Det er min klare opfattelse, at undervisningen helt lever op til kravene. Eksemplarisk demo-

krati og dannelse både i dagligdagen. I elevrådet. I samtalerne. En skole fuld af energi med 

et stærkt fællesskab. 

Beretning findes som bilag. 

Valg af tilsynsførende 

Bestyrelsen indstiller Knud Nørregaard. Generalforsamlingen godkender enstemmigt.  

Det revideret regnskab fremlægges v/Hanne Nørtoft. 

Hanne gennemgår elevtal. Børnetal i SFO. Derefter Resultatopgørelse for 2021 sammenlig-

net med 2020. Resultatet blev 608.578 kr i overskud i 2021.  Gennemgang af aktiver og 

passiver. Ingen udestående skolepenge pr. 31.12.21. Tak for det, kære forældre!  

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer 

På valg er Signe Lauritzen, Martin Brandt Andersen og Rene Larsen. Alle modtager genvalg. 

Ingen øvrige stiller op.  

Genvalg til alle tre enstemmigt.  
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Valg af suppleanter 

Xandra Housted og Peder Heltborg. Begge ønsker genvalg. Ingen stiller op mod dem.  

Genvalgt enstemmigt 

Valg af revisor.  

Partner Revision indstillet og genvalgt.  

Ingen indkomne forslag.  

Kaffepause.  

Eventuelt.  

Spørgsmål fra salen – Trafikken på Gejlbjergvej. Det er kaotisk. Har bestyrelsen eller  

skolelederen en ny plan? 

Johnny svarer: Det er trængt derude f.eks. p-pladsen ved SFO. Vi er i gang med at tænke 

tanker omkring det i forbindelse med vuggestue-projektet. Vi er opmærksom på det.  

Supplerende kommentar fra salen: Det er også kaotisk i buslommen i skolegården.  

Karlo takker for god ro og orden!  

Referat af Jannie Jakobsen 
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            Velkommen til Spirerne. 

De er kommet godt i gang og 
er i fuldgang med at lære, 
hvordan man holder gode  
frikvarterer med hinanden. 
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      Fælleslejr på Sletten i ord og billeder 
 

Tirsdag, onsdag og torsdag i uge 17 stod i Slettens tegn. 

Sletten, som er ejet af FDF har gennem mange år dannet rammen for Uhre 
Friskoles lejrskole. Helt præcis er vi afsted hvert 3. år. Sletten ligger i  
fantastiske omgivelser ved foden af Himmelbjerget og med Julsø i forgrunden. 
I baggrunden ligger der en masse ”falske bakker”, idet samtlige skråninger  
omkring Himmelbjerget er dannet ved, at isen i istiden har fjernet jord i den 
tunneldal, der senere blev til Julsø. 

Lejren startede tirsdag blev med deltagelse af samtlige årgange på Uhre  
Friskole og hele Uhrskoven med ekstra hjælp fra Liselotte.  

Efter et fravær på efterhånden mange år pga. Corona var det fantastisk at se, 
hvordan både børn og voksne straks faldt ind i rytmen. Det var faktisk som om, 
at alle vidste, hvad de skulle. Selvfølgelig skulle de elever, der ikke tidligere 
har været med finde ”melodien”, men det gjorde de godt. Grunden hertil skal 
bl.a. findes i et grundigt forarbejde af skolens lærere samt, at også de store 
elever har været gode rollemodeller. F.eks. var bordfamilierne ude at gå  
morgentur sammen nogle gange – det har skabt en god grobund for deres  
relationer internt. Bordfamilierne bestod af en blandet elevgruppe fra 0.-9. 
klasse. Flere gange så man endda en af de store elever trøste en mindre elev. 
Fantastisk at se - og stor ros til vores elever for at tage ansvar for hinanden.  

På Sletten boede indskolingen for sig, mellemtrinnet for sig og udskolingen for 
sig. Simpelthen fordi vi ikke alle kan sove det samme sted. De enkelte lærere 
som var tilknyttet de enkelte årgange havde planlagt mange spændende aktivi-
teter – alt fra bygning af en drømmefanger til bygning af tømmerflåder og  
katapulter. Der var et spændende og alsidigt program – som faktisk også  
rummede god tid til bare at være: Lede efter en grankogle som et egern havde 
gnavet i. Kigge ind i bålets flammer. Nyde en skov med store træer og et  
kuperet terræn. Spille bold med vennerne. Gå for sig selv og plukke Bellis.  
Se om man kunne hænge på hovedet op ad en træstamme osv. 

Hovedmåltiderne blev indtaget på Ny Sletten, hvor alle eleverne kunne sidde 
og spise samtidig. Ligeledes blev der den sidste aften også sunget fællessange, 
og torsdag sluttede vi alle af med en fælles tur op på Himmelbjerget.  
Seje elever som i solskinsvejr kunne nyde en tur i de flotteste omgivelser med 
Julsø i baggrunden og nyudsprungne træer overalt. Vi så sågar en Snog og op 
til flere markfirben på vores vej.  

Der vil være mange flere ting, man efter sådan en tur kan fremhæve. Men vi 
tror oprigtigt, I får de bedste fortællinger ved at spørge jeres børn, børne-
børn etc.  
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Lærer man som elev noget på sådan en tur? Ja, det tror vi inderligt på.  
Man lærer noget om naturen, noget om det fællesskab, man er en del af.  
Noget om de voksne, der er omkring en. Og så lærer man noget om sig selv og 
om samhørighed. 

Tak til de frivillige forældre, der har hjulpet til på dette års lejrskole. Jeres 
hjælp var guld værd. 

Tak til Friskolens Venner for is til alle den allersidste dag på Sletten. 

Tak til skolens personale for jeres engagement. Tak til planlægningsgruppen 
for et veltilrettelagt program. 

Tak til jer forældre for lån af jeres skønne børn.   

Hvis I vil læse mere om vores lejrskole på Sletten, kan vi referere til artiklen 
fra Herning Folkeblad som blev bragt den 30. april.            Hilsen Johnny. 
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   Entreprenørskab på Uhre Friskole, skrevet af Jannie. 

Endnu et skoleår, hvor coronaen havde sit tag i skoleverdenen, såvel som  
resten af samfundet. Og forventeligt kan det da også ses på antallet af forløb. 
Vi har ikke kunne komme så meget ud og lave entreprenørskab, som vi plejer. 
Alligevel synes jeg, vi har været tilstedet og synlige. Fundet en vej, når det var 
muligt.  

Jeg fik i efteråret mulighed for et  
genbesøg på Hald Ege friskole, hvor jeg 
brugte en eftermiddag sammen med  
lærerne for at booste deres entrepre-
nørskab. Helt konkret arbejdede de på 
at planlægge nye forløb efter nytåret. 
En spændende skole med mange mulig-
heder for samarbejdspartnere lige i  
lokalområdet. Blandt andet en regnskov 
som nabo. Det er der vist ikke mange 
skoler, der har.  

På vores egen skole blev det til en ind-
samling af tøj og mad i starten af marts. 
En hjælp til beboere i Zytomyr, Ukraine. 
Og hvis jeg ind i mellem tvivler på, at  
entreprenørskab er rodfæstet i eleverne, så behøver jeg bare tænke på denne 
indsamling. De handlede på muligheden. De samarbejdede. De fandt løsninger. 
De fejlede, men tog fat igen. De arbejde i grupper og på tværs af interesser, 
som om det var hverdagskost for dem.  
De er simpelthen DYGTIGE i 8.-9. klasse!  

Men der er altså også mange andre forløb, 
som bør nævnes fra dette skoleår. 7. klasse 
har designet ny emballage til OK Snack.  
4. klasse har lavet LEGO Duplo bygge-
vejledninger til Uhrskoven. 1. og 2. klasse 
har fremstillet efterårspynt til klassernes  
efterårsfest. De samarbejdede med for-
ældrerådene. First Lego League for 8. kl. 
1. klasse lavede læsegruppe for Uhrskoven. 
0. klasse har forberedt modtagelsen af  
kommende skolebørn med regler, lege og  
gode venner. 6. klasse har lavet Edison om 
klimaet, og hvordan den enkelte kan gøre en 
forskel. 7.-8.-9. klasse har gentaget sam-
arbejdet med Amnesty og deltaget i  
Skriv for liv.  
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KREA-valghold på mellem-
trinnet havde et forløb om ude-
design, hvor potter og  
krukker blev gjort klar med 
blomster til skolefesten.  
0.-1. klasse lavede krybbespil i 
samarbejde med Menigheds-
rådet og en sangkonsulent.  

5. klasse holder møllecafé på 
Den gamle mølle i Uhre  
sammen med Foreningen for 
Uhre Mølle. Og sidst men ikke 
mindst samarbejder 5. klasse 
med Uhre Udviklingsråd om 
båltalen til Sankt Hans.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er da blevet til pænt mange forløb på trods. Og det skulle undre mig om 
ikke, der kommer et forløb eller to mere inden sommerferien. Men som jeg tit 
fortæller ude på andre skoler, så handler det i lige så høj grad om, at vores 
elever lærer kompetencer, der gør dem entreprenante. De kan udvikle ideer. 
De kan samarbejde. De tør fejle og prøve igen. De kan se muligheder og handle 
på dem. De kender deres lokalområde og kan bruge netværk. Det kan de, fordi 
de lærer det helt fra Børnehaven og op til 9. klasse. Det er da en gave at få 
med sig. Og det er noget, der lægges mærke til, når elever fra Uhre Friskole 
tager videre på efterskoler og ungdomsuddannelser. Det er da en fantastisk 
ting, vi får lov til at dele med dem.  
Det kan vi godt, og det må vi godt, være stolte af at kunne give videre.   
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             Biologi rykker til Hvide Sande.  
 

Den 6. april tog en busfuld 7. og 9. klasses elever mod 
vest. Nå ja, Line, Lars-Stig og Jannie tog også med. 
Målet var Hvide Sande og virksomheden Omhu.  

I Hvide Sande har Katrine og Daniel virksomheden 
Omhu, der sætter fokus på Havplastik. Sammen med 
skoleklasser og andre interesserede samler de plastik 
på stranden. Noget af det omdannes til nye produkter 
på værkstedet, som sælges.  

Vores elever havde lovet at hjælpe med at rense stranden, som en del af et 
forløb om ”Plastik Fantastik”.  

20 kg samlede vi i løbet af en halv 
time. Det imponerede alle, da strande 
faktisk så ganske ren ud, da vi ankom. 
Men selv efter 20 kg kunne vi godt se, 
at vi slet ikke var i mål, og da  
Daniel så beder os kigge efter  
mikroplast – plastik mindre end 5 mm – 
blev vi endnu mere forbavsede.  
Der var en håndfuld for hver  
50 x 50 cm.  

 

Her var helt sikkert en udfordring, som 
endnu ikke var løst. Store stykker plast 
kan fjernes fra strandene, men  
mikroplast er næsten umuligt at fjerne. 
Og der er rigtig meget af det!  
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Efter en velfortjent madpakke, fik vi  
selskab af Jan, som viste os rundt i  
Hvide Sande og fortalte lidt om en  
tidligere fiskerby, som nu er blevet et  
turistmål i stedet.  
Ved slusen så vi sæler; det var nemlig lige 
der, at sildene stod den dag.  

Turen blev afsluttet på fri hånd med  
mulighed for lette indkøb. Det benyttede 
mange elever sig af. Lærerne fik da også 
en velfortjent kop kaffe, inden turen gik 
tilbage mod Uhre.  

 

 

 

 

 

Og selv om vi var noget skeptiske med  
vejret fra morgenen af, og Daniel da også 
havde sendt en velment SMS om, at vi nok 
burde tage regntøj og gummistøvler med,  
så holdt det tørt, lige ind til bussen kørte 
ud af Hvide Sande.  

Tak for en god tur Vestpå til eleverne.  
Og hvis I finder en løsning på indsamling af 
mikroplast, vil de helt sikkert gerne  
samarbejde ved Omhu i Hvide Sande.  
Deri ligger der helt sikkert et  
entreprenant projekt og venter!       Jannie 
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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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Konfirmander i Skærlund og Uhre kirker  

Kristi Himmelfartsdag den 26. maj 2022  

 

Skærlund kirke kl. 9.30: 

Mai Mathiassen 

Elisabeth My Karred Møller 

Lasse Kragsig 

Uhre kirke kl. 11.00: 

William Anthony Brugger 

Freja Lyngbye Søndergaard 

Laura Lundstrøm Therkelsen 

Olivia Lee 

Cecilie Munk Erlandsen 

Naja Maria Haarmark Knudsen 

Frederik Hollænder Christiansen 

Cecilia Lomholt Olesen 

Emilie Juul Bjerge Nielsen 

Anette Kersalu 

Oskar Tang Ellersgaard 

Karla Tang Ellersgaard 

Ida Marie Gasbjerg 

Jacob Takdanai Toft Christensen 

Sofie Hegelund Kristensen 

William Hegelund Kristensen 

Mathilde Stokholm Duelund Sørensen 
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AFSKEDSKONCERT I UHRE KIRKE 

torsdag den 2. juni kl. 19.30. 

Efter 37 år som organist og korleder ved Brande og Uhre kirker går Irma Andersen på  

pension med udgangen af juli måned. Dette betyder, at Brande Folkekor og Brande Vokal-

ensemble ikke fortsætter i deres nuværende form. 

Derfor har Uhre Menighedsråd inviteret korene til at holde en afskedskoncert i Uhre kirke  

torsdag d. 2. juni. 

Gennem årene har korene sunget ved en lang række koncerter og sangaftener i Uhre  

kirke, ligesom de har medvirket som syngende menighed i optagelserne til DR-kirken i 

2017. Korene har altid følt sig meget velkommen i Uhre, og har sat stor pris på kirkens  

fantastiske akustik. 

Ved koncerten synges korsatser som korene har holdt særligt meget af. På programmet 

står bl.a. N.W. Gades Morgensang af ”Elverskud”, danske folkesange som ”En yndig og  

frydefuld sommertid” og ”I skovens dybe stille ro” samt Charles Gounods smukke og  

iørefaldende Messe Brève i C-dur. 

Irma Andersen spiller Tuba Tune i D-dur på orglet, Eunjin Ko Dey akkompagnerer korene, 

og Arne Holst-Larsen tager sig af tekstlæsningerne. 

Efter koncerten er Uhre Menighedsråd vært ved en kop kaffe i kirken. 
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Brande Kirkekor tager imod nye børn i Korskolen 
 

Er du glad for at synge? Går du i 2., 3. og 4.kl?  
 

Tirsdag den 9. august starter Brande Kirkekor op efter sommerferien. 
Samtidig søges nye sangglade drenge og piger til Korskolen, der er en 
forskole til kirkekoret. 
I korskolen lærer børnene at bruge deres stemmer rigtigt, de lærer  
rytmer og noder, og de medvirker i kirkens forårs- og julekoncert. 
En del af korsangerne i Brande Kirkekor kommer fra Uhre Friskole, 
hvor de jo er vant til at synge. 
Korskolen øver i Sognegården, Storegade 10B hver tirsdag fra kl. 
15.00 til 15.45 Interesserede børn er velkommen til at møde op d. 9. 
august. 
Ønsker man yderligere oplysninger må man gerne kontakte korleder 
Eunjin Dey  på kkonjin@hotmail.com eller tlf. 2556 7302. 
 
 
          Sangaften på Uhre Friskole en aften i maj. 
 
 

Mandag den 2. maj havde Uhre Menighedsråd og Friskolens Venner arrangeret 
en sangaften i aulaen på Uhre Friskole.  
 
Der kom en god flok, og alle havde savnet at mødes og synge - så det er  
dejligt, at vi igen kan dette. 
 
Aftenens repertoire var valgt på forhånd af de fremmødte, og der var valgt, 
forårssange, kendte og mere ”ukendte” sange samt nogle aftensange.  
 
Nogle af sangene blev øvet igennem flere gange, indtil sangen var lært, og  
pianisten var tilfreds med sangernes indsats. 
Denne indøvning af de ”ukendte” sange foregik absolut med smil og glad  
stemning. 
 
Midtvejs var der kaffepause, hvor Uhre Friskoles Venner havde sørget for 
kaffe og lækker kage. 
 
Tak til alle jer, der kom og fyldte aulaen med sang! 
 
Der skal ikke gå lige så længe, inden vi igen samles til fællessang.  
Derfor kommer der også en sangaften til efteråret. Det vil blive annonceret 
her i Ujamaa. 
 
Hilsen Uhre Friskoles Venner og Uhre Menighedsråd. 
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Legepatruljens belønningsdag! 
 

Legepatruljen bruger hver 
uge et par af deres  
frikvarterer på at arrangere 
og afvikle lege med klasserne 
på skolen.  
Den 5. Maj var det  
Lege-patruljens tur til at 
skulle lege.  
Dansk Skoleidræt havde  
inviteret til Belønningsdag 
for legepatruljer.  
Så sammen med 235 andre 
elever fra Jylland, mødte vi 
på Vejle Idrætshøjskole, 
hvor der var arrangeret en 
masse fede udfordringer, 
som skulle prøves af.  

Det var en skøn dag, men 
masser af bevægelse, grin og 
den ikoniske “kyllingedans”. 

 

TAK til legepatruljen fordi I leger med os. Det er altid dejligt, når vores 

klasse bliver råbt op til morgensang, og vi skal lege de lege, som I har fundet på 

Hilsen alle eleverne. 

 

 

—————————————————————————————————————————- 

Nyt fra elevrådet: 
 

Elevrådet har mest talt om sidste skoledag og aktiviteter til 
“KLASSEDYSTEN”. Alle har nu fået en aktivitet, som de skal stå for samt  
finde de ting, som skal bruges dertil.  

Derudover skal formand og næstformand forbi Johnnys kontor for at drøfte 
et par ting med ham, som vi har på ønskesedlen.  
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Nyt fra biblioteket 

 
Tak til Frederik 7. klasse og Lærke 5. klasse for deres store poser med 
bøger. De havde ryddet op i bøgerne derhjemme og donerede en masse  
fine bøger til biblioteket. Det betød, at Uhrskoven kunne få udvidet deres 
eget bibliotek, og at der kom nye bøger på skolens bibliotek.  

 

Der kom også en pose med bøger fra en anden elev. Men det var bøger, 
der ikke var blevet afleveret efter udlån. Dem tager vi selvfølgelig også 
imod. Så finder I biblioteksbøger derhjemme, som skulle have været  
afleveret, så tøv ikke med at sende dem retur. Vi uddeler ikke bøder ved 
”for sent aflevering” :-)  

 

 

                                De bedste hilsner fra Jannie på biblioteket. 
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Mange nye børn at lege med i SFO’en -  det er så spændende. 



25 

Generalforsamling i Uhre Friskolens Venner torsdag den 5. maj 2022 

Som altid var det en hyggelig aften, hvor vi hørte om, hvad der rører 

sig på skolen. 

Uhre Friskoles Venner er en forening, der støtter skolen med tilskud til 

diverse projekter, såsom skaterbane, 9. klasses afslutningstur, besøg af 

isbilen på lejrtur, opmaling af pegasus. 

Nogle af måderne, der kommer penge i kassen, er ved at lave tombola 

til Uhremarked, kontingent fra medlemmer, salg af gammelt jern og  

Cykelfræs. 

Det ville være dejligt med flere medlemmer. Der snakkes om, hvordan 

måske klasserne lave entreprenørskab over emnet. 

Valg: 

Der var genvalg over næsten hele linjen, dog havde Inga Lundstrøm 

valgt at takke af efter 16 års trofast arbejde som kasserer.  

Som nyvalgt blev Ingse Kristensen. 

 

Tak for en hyggelig aften med snak om løst og fast. 

Hilsen Tove og Christen Søndergaard.  
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Velkommen til Charlotte i Uhrskoven. 
 

Jeg hedder Charlotte Grønborg. 
Siden 1. april 2022 har jeg været 
ansat i Uhrskoven som daglig  
leder. Min tid her er delt mellem 
tid med børnene og tid til ledelse.  

Jeg er uddannet pædagog og har 
en diplomuddannelse i ledelse.  

Tidligere har jeg både arbejdet i 
en børnehave, en aldersintegrere-
de institution samt en institution 
tilknyttet en friskole. 

Som leder arbejder jeg for at 
højne fagligheden.  

 

 

Jeg mener, at man ved at arbejde struktureret frigiver ressourcer til  
spontanitet. 

For mig er den nære relation mellem det pædagogiske personale og børnene, og 
børnene imellem vigtig for deres udvikling og læring.  

Privat bor jeg i Horsens sammen med min mand. Jeg har tre dejlige børn og 
seks skønne børnebørn, som også bor i Horsens. Dem nyder jeg at tilbringe min 
tid sammen med. 

Jeg ønsker at Uhrskoven skal være et sted med stor trivsel, både blandt børn 
og voksne, og et rart hus at komme i for forældre. 

I Uhrskoven skal der være sjovt at være - med mange gode oplevelser. Det 
glæder jeg mig til at være en del af. 

 

—————————————————————————————————————————— 

Velkommen til Sofie på friskolen. 
På friskolen er Sofie startet som lærer pr. 1. maj. Hun er klasselærer i  
3. klasse. I næste nummer af Ujamaa vil hun præsentere sig. 
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                        Uhrskoven 
Turen til Hermans hule 

”Det var godt i Hermans hule. Først kørte vi i bus derhen, 
og der er rutsjebaner og bolde”. 

Hele børnehaven startede med boller og kakao på stuerne, inden tasken skulle 
på ryggen og os ud til bussen. På turen sang vi Hjulene på bussen og andre gode 
sange. Da vi ankom, var der fri leg. Flere kravlede op på legestativerne og  
rutsjene ned i boldene. Der var fyldt med smil og grin. Inde ved boldskyderne 
var det sjovt at skyde efter hinanden, men av det gjorde lidt ondt at blive 
ramt.  

Efter vi havde spist madpakker og leget en masse, måtte vi vælge en is, sikke 

lækkert  . Så skulle vi ud til bussen igen for at køre hjem. Tak for en god tur! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turen til Sletten: Tirsdag tog vi sammen med hele skolen til Sletten. Busser-
ne var fyldte. Jacob havde taget guitaren med i bussen, så der var sang og  
musik på turen. Vi startede med at blive inddelt på fire hold, der skulle lave 
forskellige aktiviteter. Alle hold startede med at spise madpakker der, hvor 
de havde lyst. Nogle gik ned til vandet og andre sad i solen.  

Et af holdene gik tur til Himmelbjerget, og vi nåede næsten helt derop - 600 
meter derfra, men vi kunne se tårnet og fik taget et billede af hvor langt vi 
nåede.  

Andre samlede grankogler og rutsjede ned af bakkerne. Der blev også løbet på 
græsset og klatret i træer. Vi sluttede af med frugt og chokoladekiks inden 
bussen kørte os hjem til børnehaven igen.   
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Oplevelser på Sletten 
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Afskedsfest for Rød gruppe  

Onsdag den 27. april holdt vi fest for Rød gruppe, der snart starter i skole.  

Der var fællessang på legepladsen for forældrene, hvor vi sange nogle af  
sangene fra Sangglad.  

Marianne og Charlotte holdt tale for børnene.  

Da Rød gruppe havde sunget, var det de voksnes tur til at finde flag og synge 
en hjemmelavede sang digtet specielt til Rød gruppe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uhrskoven fylder 5 år  

Den 1. maj fyldte Uhrskoven 5 år, og det skulle fejres. Vi hejste flaget med 
fødselsdagssang og guitarspil. Alle blev samlet omme ved bænkene, hvor vi  
åbnede fødselsdagsgaven, som var to store plakater til legepladsen.  
Her er afbilledet forskellige insekter, vi kan lede efter på legepladsen og så 
kan vi se på plakaterne, hvilke dyr det er. 
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Uhre Marked 

Banko i aulaen på Uhre Friskole 

Onsdag den 1. juni 2022 

Kl. 18.30 – 21.30. 

Kom og vær med til en hyggelig aften med bankospil og 

gode præmier. 

Overskuddet går til løbende renovering af  

Den gamle Købmandsgaard 

              1 plade 20 kr. og 3 for 50 kr. 

 

Der kan købes drikkevarer, kaffe og kage. 

Arr.: Den gamle Købmandsgaard 
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 AKTIVITETSKALENDER 
 

MAJ: 

16.-20. Klasselæreruge på friskolen. 

16. Skole-hjem samtaler i 2-3.klasse. 

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. 

30. Skole-hjem samtaler i 5. klasse. 

 

JUNI: 

1. Skole-hjem samtaler i 5. klasse.  

1. Banko i aulaen på friskolen. 

2. Sommerfest i 3. klasse. 

2. Afskedskoncert i Uhre Kirke kl. 19.30. 

3.- 4. Byfest i Uhre - Se programmet inde i skolebladet.  

6.-11. 6. klasse er på Bornholm. 

8. Terminsprøver i 7. og 8. klasse. 

9. Fagdag for 8. klasse - i billedkunst og madkundskab. 

9. Sommerfest i 0. klasse. 

10. Sommerfest i 5. klasse. 

13.-14. Førstehjælp for 8. klasse. 

14. Sommerfest i 1. klasse. 

15. Sommerfest i 6. klasse. 

16. Terminsprøve i 8. klasse. 

16. Sommerfest i 2. klasse. 

17. Friskolen i kirke og synge morgensang. 

19. Møllecafé på Den gamle mølle kl. 14.00-16.00. 

22. Dimission for 9. klasse.  

25. juni - 7. august Sommerferie. 


