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           Hvor går vejen hen på sommerferie i år? 
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2 

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: 

 

      AD   300,-     

       

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 
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  Nyt fra bestyrelsen. 
Første bestyrelsesmøde efter generalforsamling. 

Her bød vi velkommen til 2 nye bestyrelsesmedlemmer, Puk og Charlotte.  
Det var også det bestyrelsesmøde, hvor vi skulle konstituere os. Her blev  
Ronnie blev valgt til formand, Charlotte som næstformand, og Martin fortsæt-
ter som kasserer. 

Der blev også valgt, hvilke bestyrelsesmedlemmer, der er kontaktperson til de 
enkelte klasser i skoleåret 2021/22. Det er som følger: 

0.klasse - Signe 

1.klasse - Ronnie 

2.klasse - Charlotte 

3.klasse - Martin 

4.klasse - Puk 

5.klasse - René 

6.klasse - Signe 

7.klasse - Tommy 

8.klasse - Tommy 

9.klasse - Tommy 

Vi evaluerede generalforsamlingen - en god generalforsamling, hvor Kents af-
løser blev valgt. Johnny starter efter sommerferien, og det bliver spændende 
for alle parter, da det jo er en ny og uprøvet situation, som skolen står i.  
Igen i år var der kampvalg til bestyrelse, det synes jeg er dejligt. Men både 
bestyrelsen og ledelsen så gerne flere til generalforsamling. Det er ikke kun 
børnenes skole, det er hele familiens skole. 

Vi fik, til bestyrelsesmødet, gennemgået testresultater i dansk og matematik i 
indskolingen og mellemtrinet. Her kan vi konstatere, at vi har nogle dygtige 
børn. Det er vel den bedste ros lærerne kan få. Tak til jer for jeres ekstra-
ordinære indsats i en svær tid. 

Uhrskoven, Uhre Friskoles rugekasse, hvis det er det, vi kalder den, så går  
Uhre Friskole ind i god periode de næste år. Der er simpelthen fyldt til  
0. klassen i årgang 2022. Så det var en god investering i fremtiden med egen 
børnehave.  

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

På Bestyrelsens vegne 

Tommy Sønderholm 

En hilsen fra bestyrelsen 
til alle omkring skolen og 
børnehaven med ønsket    
   om en  
RIGTIG GOD SOMMER 
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     Gittes 25 års jubilæum  

 
Tirsdag den 1. juni var flaget hejst på 
Uhre Friskole. 

 

Her kunne Gitte fejre, at hun havde  
været lærer i 25 år - dog kun de 13½ år 
på Uhre Friskole. 

 

Gitte delte i den anledning flødeboller ud 
til alle klasserne på skolen. 

 

Fredag den. 28. juni fejrede vi kolleger, og hendes nærmeste familie, hende 
med en reception på skolen. 
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  Rengøringsdage på Friskolen. 
 

Så er det igen tid for hovedrengøring på Uhre Friskole. 

Hver klasse skal repræsenteres ved 4 børns forældre.  

Det er forældrerådet, der laver turnuslister i klasserne, samt 
følger op på hvilke forældre, der har tjansen denne gang.  

I nogle klasser er der lavet planer mange år frem. Skulle man være forhindret, 
har man pligt til at informere forældrerådet og selv finde en at bytte med. 

 

Vi håber, at I bakker 100% op om rengøringen, så børnene kan nyde at 
boltre sig i rengjorte rammer. 

Fredag den 3. september fra kl. 15.00-18.00 
 

    Lørdag den 4. september fra kl. 9.00-12.00 
 

Der serveres lidt, så både sult og tørst stilles 

 

Det arbejde, der forventes lavet,  

vil fremgå af de planer, som er hængt  

op i de forskellige klasser. 

 

Venlig hilsen 

Lars-Stig og Kent. 
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VILD (skole) med VILJE 
Den 7. maj tog 8. klasse bogstaveligt talt spaden i den anden hånd og etablere-
de endnu et faunabælte ved bålhytten. Sidste år fik vi med støtte fra  
Hedeselskabet til at etablere et mindre faunabælte. Det var vi så glade for, at 
vi besluttede at etablere endnu et, stærkt inspireret af projektet  
Vild med vilje. Vi vil være en VILD SKOLE. 

De dygtige elever nåede både at grave 
jord og lave afgrænsning på bælterne. 
Faunabæltet er sået til, OG der er 
bygget 4 flotte insekthoteller.  

Det sidste skoleår har vi i biologi arbejdet 
med ”99 arter børn skal se før de bliver 
voksne”. 7.-8.-9. klasse har konkurreret om 
at finde flest arter på listen. Nogle arter 
har vi allerede set i vores flotte fauna-
bælte.  

I bålhytten bliver der løbende sat faktaark og QR-koder op, som henviser til 
lige netop de 99 arter, så både børn og voksne kan lære endnu flere arter at 
kende. Og så er der mulighed for at låne vores meget fine faunakasse, så man 
selv kan kigge på krible krable dyr i faunabælterne. 

Der blev også tid til både pandekager og grillpølser på fagdagen. De fortjente 
belønning for alt det flotte arbejde. Nu glæder vi os bare til at se planterne 
vrimle op af jorden, og insekter og fugle flytte til.      Jannie 

 

 

        

 



8 

6.klasse på Bornholm 
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Team Rynkeby skoleløbet på Uhre Friskole  
           fredag den 4. juni 2021 
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Mellemtrinnets Team Rynkeby skoleløb  
foregik i nærheden af Uhre by. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette billede er 
venligst udlånt af  
Anny Overgaard, 
Team Rynkeby. 
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Team Rynkeby skoleløbet for 7.klasse. 
 

7. klasses Rynkeby 
løb foregik et godt 
stykke væk fra de 

øvrige elever på skolen  
- ja, vi tager Coronaafstand meget 
bogstaveligt.  
De skulle nemlig på en lille tur til 
Silkeborg. Her blev der løbet og 
gået i de naturskønne omgivelser 
omkring Almind Sø.  
Efter løbet stod den på hygge ved 
Østre Søbad, og vejret var helt 
fantastisk.   
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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. 



16 

  

  

  

 

   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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Force majeure 
På side 1 i Bibel kan vi læse, at mennesket er skabt til 
at herske over dyrene, ligesom det skal opfylde jorden 
og underlægge sig den. Hvis man er i dét humør, så kan 
man godt hævde, at her bliver grunden lagt til vores 
grove misbrug af jorden. Selv mener jeg, at der er tale 
om, at mennesket – som er skabt i Guds billede – får 
tildelt et ganske særligt ansvar – som intet andet i 
verden. Ja, vi kan faktisk sætte lighedstegn mellem 
menneske og ansvar 

Det åbne spørgsmål er så: Har vi levet op til ansvaret? Hele jorden blev for 
over et år siden hjemsøgt af en pandemi. Dens hurtige udbredelse blev sikret 
derved, at vi lever i global verden og rejser meget. Virussen Covid19 vandt 
f.eks. sit første afgørende fodfæste i Danmark derved, at glade skiturister 
vendte hjem fra Bad Ischgl (Østrig). 

Hvor kom virus så fra? Den kom sandsynligvis fra Kina. I lang tid mentes det, 
at det var en såkaldt zoonose, der var tale om, altså det fænomen at virus van-
drer fra dyr til mennesker (her: gennem flagermus). Som alternativ hertil flo-
rerede i lang tid en såkaldt konspirationsteori, som hårdnakket hævdede, at 
virus var fremdyrket i og sluppet ud fra et laboratorium i Wuhan. Og som ti-
den er gået, er det nu den teori, der hældes til. Den amerikanske præsident 
har således afsat 90 dage til at afprøve denne teori. Det bliver ikke så nemt, 
for det forudsætter, at Kina samarbejder og Kina er et land, der er præget af 
lukkethed. Landets manglende åbenhed og gennemsigtighed er formodentlig 
også skyld i, at pandemien ikke blev taget alvorligt i tide. 

Måske får vi aldrig svar. Men tænk sig, hvis pandemien er opstået i kraft af et 
laboratorium i Kina. Det betyder jo, at den er selvforskyldt. Menneskene har 
egenhændigt fremdyrket den og skabt den. De samme størrelser, som flyver 
til månen, helbreder kræft - og udvikler vacciner. 

Fornylig udtalte forfatteren Klaus Høeck, at pandemien er ”jordens hævn”. I 
tidligere tider sagde man, at det var gud(erne)s straf. 

Det er en tænkning, som vi henter i den græske mytologi, hvor guderne straf-
fer menneskene, hvis de stikker næsen for langt frem. Prometheus hugger il-
den fra guderne, og får hakket sin lever af en ørn – hver dag på ny. Og Sisyfos 
straffes ved – hver dag – at skulle rulle en sten op af et bjerg, som straks rul-
ler ned igen. Menneskene begår hybris – forbryder sig mod guderne – og mod-
tager nemesis – straffen for deres brøde. 

Hele det mytologiske og bibelske arvegods kan hjælpe os med at beskrive, når 
mennesker ikke lever op til deres ansvar, og derved støder på en grænse. 

I juridisk sprog er der en størrelse, som kaldes ”force majeure” – det er 
fransk og betyder ”en højere kraft” og kommer til udtryk i et lyn eller et jord-
skælv, som pludselig kan forrykke menneskenes planlagte aktiviteter. I de sid-
ste måneder er vi blevet ramt af en højere kraft, som måske kan genskabe vo-
res bevidsthed om det hellige, om at der er grænser for vækst, om at vi har 
et ansvar for vores jord. En ny ydmyghed.               Arne Holst-Larsen 
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Korskolen ved Brande Kirkekor  
starter nyt hold op til august. 

Tirsdag d. 10. august starter Korskolen og Brande Kirkekor op efter sommer-
ferien.  
Korskolen har ligget stille meget af tiden det seneste år p.g.a. corona, men 
hvis alt går vel, vil sangglade piger og drenge fra 9 år og opad igen få mulighed 
for at melde sig til Korskolen, der er en forskole til Brande Kirkekor. 

I Korskolen træner vi sangstemmen, vi synger salmer og sange, og vi taler om 
hvordan gudstjenesten foregår. 
Når sangerne er klar til det, laver vi en lille optagelsesprøve til Kirkekoret, og 
består man den, må man medvirke ved gudstjenester og bryllupper i Brande 
kirke. Brande Kirkekor medvirker også ved konfirmationer og høstgudstjene-
ster i Uhre kirke. Korsangerne bliver aflønnet efter hvor lang tid de har  
sunget i koret, og selvom de er under 13 år, må de gerne tjene penge som  
korsanger. 

Korskolen øver normalt tirsdage fra kl. 15.15 – 16.15 i Sognegården, Storegade 
10B i Brande. 
Er der stadig restriktioner til august, vil tidspunktet muligvis blive rykket 
frem. 

Det er derfor vigtigt, at interesserede børn eller deres forældre kontakter 
korleder Irma Andersen på mail: brandeorganist@gmail.com eller mobil: 
60536593 (gerne sms). 

 

 

Kommende konfirmander 

Jeg glæder mig til igen at komme på Uhre Friskole hver onsdag morgen for at 
undervise konfirmander. Vi kender jo allerede hinanden lidt, da det er den 
kommende 7. klasse, der har lavet de fire flotte mosaikker til kirken.  
 
Vi begynder samtidig med det nye skoleår. 
Første gang, der er konfirmationsforberedelse, er derfor onsdag d. 11. august 
kl. 8.00 i 7. klasses klasseværelse. På Uhre Friskole plejer hele klassen at  
være med – uanset om man skal konfirmeres eller ej. 
I løbet af juni sender jeg besked om forskellige datoer i forbindelse med  
opstarten. 
  
Venlig hilsen sognepræst Anne Dolmer 

mailto:brandeorganist@gmail.com
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Konfirmander i Uhre kirke  

lørdag den 28. august 2021 klokken 10.00: 

 

Glenn Winløv Jakobsen 

Smila Lind Kjær 

Andrea Marie Mikkie Coulthard 

Lukas Dey 

Andreas Aalbæk 

Malou Heiselberg 

Frida Dalgas Ruston Hansen 

Line Hornbech Mortensen 

Jasmin Julsgaard Krogstrup Heltborg 

Rebekka  Jensen 

Victoria Skou Dalgaard Kongedam 

Astrid Elise Theilgaard Öberg 

Mikkel Sylvester Jørgensen 
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3.Klasse på tur til Viborg 

3.klasse tog på tur til Viborg sammen med præsten Rie, kirkemedhjælperen 
Helle og deres lærer Birgitte.  
Her skulle de besøge Viborg Domkirke, Skovgårdsmuseet og på byvandring 
rundt i Viborg. Der var opgaver at løse hvert sted. 
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5.klasse nyder solen og turen over vandet. 

 
5. klasse har haft nogle ude-
undervisningsdage, hvor opgaven har  
været at bygge noget, der kan flyde. 

Derefter tog klassen til Brande - ned til 
åen og fik opgaven afprøvet. 

Der var vist nogle, der flød bedre end 
andre….. 
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      Livet i Uhrskoven 
 

Besøg af Malene fra Sangglad.  

Yes så skete det, vi måtte få besøg af Malene igen   Det har vi nydt.  
Hun kommer på besøg en gang i ugen, og ser vores Sangglad samling. Malene er 
fyldt med god musik og lærer os gerne nye sange, rim og remser. De voksne i 
børnehaven får også nye redskaber til at udvikle Sangglad. 

 

Maddag  

Vi er så heldige, at hver mandag har vi maddag. Så finder vi tallerkener frem 
og smør vores rugbrød selv. Vi har både fået madder med æg, spegepølse,  
leverpostej og fiskefrikadeller. Hver gang er der også grønt til.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen til Dorte & Mette  

I maj måned har vi også fået nye voksne i Uhrskoven. Om eftermiddagen får vi 
besøg af Mette, hun kommer og leger med os ude på legepladsen. Hun er altid 
fyldt med gode ideer. Så vi har leget med kæmpestore sæbebobler, ansigts-

malingen har også været fremme. Og så kan Mette sætte perler i håret    

Dorte er startet i vores børnehave, og det nyder vi. Sang og musik det er hun 
bare god til, så vi synger rigtig mange sange og danser også gerne dertil.  
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Bondegårdstema  

 

 

Når det regner  

får man fregner. 

Når det sner, 

får man fler’ 

I juni måned skal vi ud at besøge  
forskellige dyr. Det er både køer, heste 
og får, der skal besøges.  

Derfor er vi begyndt at øve os på  
sangen ’Jens Hansens bondegård’.  

 

På stuerne har vi dyrebilleder  
hængende, som vi snakker om.  
Samtalen drejer sig både om, hvordan 
dyrene ser ud, hvad de siger, og hvad 
deres familiemedlemmer hedder.  
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                      SFO’en 

Også i SFO’en er det blevet  
sommer og tid til masser af  
udeaktiviteter. 

Men solen er skrap 

så husk solcremen 
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               Uhre Udviklingsrådet 

                      inviterer til 

 

Skt. Hans Fest i Uhre Naturpark 

Onsdag den 23. juni 2021 

 

Kom fra kl. 18.00 med jeres picnickurv og hyg jer 
i godt selskab med de andre, som deltager.  

 

5. klasse fra Uhre Friskole står for båltalen. 

 

Alle er velkommen. 

   Vores flotte heks bliver lavet af  
    0. klasse på Uhre Friskole 

 

Udviklingsrådet sælger øl og sodavand.  
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INDBETALINGSKORT: 
  
               Uhre Udviklingsråd  

Du kan ved indbetaling blive medlem  
af Uhre Udviklingsråd og dermed aktivt støtte og 

fremme Udviklingsrådets arbejde  
for Uhre og omegn.  

Vi og byen har brug for din støtte  
 

Årskontingentet Udviklingsråd for 2021: 200,- .  
 

Indbetal beløbet på konto 7118 –1221301 
Opret meget gerne overførslen som en fast 
overførsel 15. maj hvert år i din netbank 

Du bedes indbetale senest den 1. juli 
Vi ses i Uhre! 

       
Med venlig hilsen Uhre Udviklingsråd 

 
 
 

INDBETALINGSKORT: 
Årskontingent Købmandsgården  

200,- + evt. bidrag. 

Bedes indbetalt senest den 1. juli 

Husk også her at tilføje dit navn  

Opret meget gerne overførslen som en fast 
overførsel 15. maj hvert år i din netbank 

 
Det ønskede beløb kan indbetales på.  
7118 0001390403 i Sydbank. 
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Planlagte aktiviteter i 2021 

 

23. juni            Skt. Hans i Naturparken  

1.juli-15. august      Sommeråbnet i Købmandsgården kl 
14:00-17:00. 

Derefter åbent hver søndag kl. 14:00-17:00 

28. august      Konfirmation i Uhre 

17. september Fællesspisning afholdes af Udviklingsrådet på skolen 

23. september     Foredrag med Claus Holm 

                   Billetter købes via billetto.dk 

26. Oktober           Andespil afholdes af Købmandsgården i aulaen på skolen 

28. november    1. søndag i advent i Købmandsgården 

 

 

 

 

 

Og sæt allerede nu kryds i kalenderen 3.-4. juni 2022. 
Der skal vi forhåbentlig holde et brag af en byfest  

 

 

 

1.  Udvikler og vedlige-
holder Uhre Naturpark 

 

2. Samarbejder i lands-
byrådet med de andre 
foreninger i Ikast-
Brande Kommune 

 

3. Samarbejder med  
Uhres øvrige  
foreninger om bl.a.  
Uhre Byfest og andre 
gode arrangementer   

  

Hold dig opdateret med 
aktiviteter i Uhre og om-
egn på vores FaceBook 
side ”Uhre udviklingsråd 
og den gamle købmands-
gård” og i skolebladet 
Ujamaa. 

Uhre Udviklingsråd: 
 
Dorthe Zacho             23804793 
Arne Eriksen             40959628 
Birgitte Ross Sørensen   27626805 
Cuno Holmgård       21683728 
Jesper Christensen      23234391 
Helle Knudsen            25598100 
Winni Kjær            26826664 

                       Uhre en omvej værd 
Uhre bliver besøgt af en del busturister  
hvert år på grund af sine klassiske landsby-
attraktioner i høj kvalitet. 
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AKTIVITETSKALENDER 

JUNI: 

17. Sommerfest i 0. klasse. 

17. Sommerfest i 8. klasse. 

18. Sommerfest i 6. klasse. 

22. Dimissionsfest for 9. klasse. 

23. Sankt Hans i Naturparken fra. kl. 18.00. 

25. Sidste skoledag inden sommerferien. 

26.juni – 8.august Sommerferie – begge dage inklusiv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUGUST: 

9. Første skoledag efter sommerferien. 

17. Fælles forældremøde i 1., 2. og 3. klasse. 

24. Hjemmebesøg i 1.klasse. 

25. Hjemmebesøg i 1.klasse. 

28. Konfirmation i Uhre Kirke klokken 10.00. 

Lidt nyt fra Købmandsgården.  

Vi åbner igen butikken torsdag den 1. juli 
og holder åbent hver dag i sommerferien 
indtil den 15. august. 

I sommerferien er der udstilling af lokale 
kunstnere.  


