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           Hjertelig tillykke til årets               
     konfirmander 

  Vi håber, I havde en rigtig god dag. 
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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. 

         

            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. 
Sommerferien nærmer sig med hastige skridt, og i skrivende stund har 
vi kun 10 dage med skoleaktiviteter tilbage i skoleåret 2021/2022.  
Tiden går til tider alt for hurtig – men sådan er det ofte i godt selskab, og når 
det man laver, giver mening.  
Lige for tiden er vi meget optagede af at blive helt færdige med fordelingen af 
fag, lærere, lokaler og meget andet. For når et skoleår slutter, begynder et nyt 
lige om lidt.  

I skoleåret 2021/2022 fik vi sagt farvel til den sidste rest af Corona-
epidemien. Vi krydser fingre for, at skoleåret 2022/2023 må blive et ganske 
normalt skoleår, hvor vi kan lave skole, som vi plejer.  

Vores skærmløsninger rundt i klasserne er efterhånden ved at være af ældre 
dato, og derfor har vi længe været på udkik efter den helt rigtige nye løsning. 
Valget er faldet på 86-tommers Clevertouch Impact Gen2 skærme rundt i  
klasserne, som groft forenklet er store Ipads, som er så intuitive, at de kan 
bruges ind i alle de faglige sammenhænge, som skolen har brug for. Efter pla-
nen er de nye skærme i hus i slutningen af uge 33, og klar til brug i uge 34.  

Vores skønne børnehave, Uhrskoven, har længe oplevet dage med ”fuldt hus” i 
forhold til antallet af børn. Vi har stadigvæk en dejlig flok børnehavebørn, men 
vi har faktisk plads til flere endnu. Vi er fanget en smule af vores egen succes, 
da vi tidligere har været fyldt op og af samme grund har sagt til flere, at vi 
desværre ikke havde plads. Men nu har vi plads. Tak om I vil hjælpe os med at 
sprede budskabet.  

Cykelfræs vil efter nogle års fravær komme tilbage i en ny form, som bliver en 
kende anderledes. Vi kommer til at lægge det i skoletiden i uge 41, hvor der i 
forvejen er idrætsuge på skemaet. Se mere i skrivet fra formanden for  
Friskolens Venner, Karlo. 
I dette skoleårs sidste skriv er det vigtigt at sige tak til en hel del forskellige 
mennesker: 
Tak til skolens elever for jeres engagement, virkelyst og jeres gode måde at     
være elever på. 
Tak til alle jer forældre, som overlader det bedste, I har i vores varetægt.      
Tak for jeres tillid og opbakning. 
Tak til Uhre Friskoles skolekreds, forældrekreds og sponsorer.  
Tak til Friskolens Venner for jeres store engagement. 
Tak til Forældrerådet i børnehaven – for jeres gå-på mod og idérigdom. 
Tak til hovedbestyrelsen for et stærkt arbejde med mange forskellig- 
rettede ting. Jeres store faglige bredde krydret med jeres personligheder er 
med til at sikre en stærk og stabil kurs. 
Tak til alle ansatte på Uhre Friskole og i Uhrskoven. En skole eller børnehave 
er aldrig bedre end de voksne, der arbejder der. I gør det ualmindelig godt. Om 
man har været her i 2 måneder eller 12 år er ikke det centrale. Derimod er det 
ens tilgang til vores børn og heraf evnen til at opbygge relationer. Det er ens 
faglige indstilling – hvor vi vil være blandt landets bedste skoler. Både nu og i 
fremtiden. Ens evne til at samarbejde og udvikle sig ind i fællesskabet. Ens  
evne til at være en holdspiller. Tak for jer! I gør en god skole og børnehave 
endnu bedre. 
I ønskes alle en fantastisk sommerferie!              Kærlig hilsen Kontoret. 
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Nyt fra bestyrelsen. 
 

Første bestyrelsesmøde efter generalforsamling fandt sted den 24. maj 2022. 
Bestyrelsen var uændret i forhold til sidste år, og konstituerede sig med  
Ronnie som fortsættende formand, Charlotte som fortsættende næstformand 
og Puk som ny kasserer. 

Der blev også valgt bestyrelsens kontaktpersoner i de enkelte klasser: 

 O.- og 1. klasse   Signe 

 2. klasse    Ronnie 

 3. klasse    Charlotte 

 4. klasse    Martin 

 5. klasse    Puk 

 6. klasse    René 

 7. 8. og 9. klasse  Tommy 

Vi evaluerede på generalforsamlingen, som var den første med Johnny som  
skoleleder og ligeledes den første, hvor der var mulighed for at kigge med  
online hjemme fra stuerne. Det var en fin generalforsamling – vi vil opfordre til 
at forældre så vidt muligt møder op fysisk, hvis det er muligt. 

Derudover bruges der i øjeblikket en del tid på at finde ud af, om der skal  
laves vuggestue i Uhre, og hvordan det i så fald skal være. Der vil komme mere 
information ud om dette, når der er noget mere konkret. 

Med ønsket om en dejlig sommer til alle omkring 

Uhre Friskole og Uhrskoven  

fra bestyrelsen  
 

På bestyrelsens vegne 

Martin Andersen 
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Cambridge Engelsk på Uhre Friskole. 

Fra det kommende skoleår tilbydes 9. klasse undervisning i  

Cambridge Engelsk med mulighed for en afsluttende prøve i foråret gennem 

Studieskolen. Det gør vi, for at vores elever kommer ud med de bedste  

forudsætninger for uddannelse og jobs. Et bevis på en Cambridge eksamen åbner mange døre  

både i Danmark og i udlandet. 

Eleverne har i forvejen et højt niveau i engelsk. I 8. - 9. klasse 

har de fleste elever niveauerne A2-B1 og B2 (Europæisk refe-

rence ramme CERF). 

Derfor mener vi også, at det er til elevernes bedste, at den  

daglig undervisning foregår med Cambridge engelsk. Det er 

helt valgfrit, om de vælger at tage den afsluttende Cambridge 

engelsk B2 prøve. Hvis de vælger det, betaler skolen halvdelen 

af den udgift, der er forbundet med prøven. Resten er foræl-

drebetaling. Prøveudgiften er 2395 kr. 

Det betyder dog ikke, at vi ikke forbereder os på de almindelige 

9. klasses prøve i engelsk - både skriftlig og mundtligt. Det gør 

vi også, og heldigvis er der mange lighedspunkter mellem de to 

former for undervisning og de to prøver. Der, hvor de helt  

adskiller sig, er Folkeskolens afgangsprøves fokus på kultur- og 

samfundsforhold.  

Med Cambridge engelsk bliver eleverne i stand til både at arbejde og bo i et engelsktalende land 

uden sproglige udfordringer. Men Cambridge Engelsk beviset kan de lettere komme ind på et  

skoleophold rundt omkring i verden, ligesom et studievisum til Australien bliver lettere at få. 

Slutteligt er Cambridge Engelsk beviset et godt supplement til ungdomsuddannelser og senere 

videreuddannelser. For os er det en god investering i elevernes sidste år på Friskolen.  

Materialerne er ankommet, og jeg glæder mig til at tage hul på undervisningen i det kommende 

skoleår. Ikke mindst lade eleverne dygtiggøre sig endnu mere i engelsk.  

Tak til bestyrelsen for opbakningen!  

Når vores første elev har taget prøven i foråret 2023, kan 

vi officielt kalde os:  

Cambridge English Preparation Center.  

Endnu en profil, som vi godt kan være stolte af, og som 

bestemt matcher det, vi allerede kan og gør, og er rigtig 

gode til på vores friskole. 

        JANNIE 
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      Biblioteket forbereder sig på sommerferie.  
 

Inden længe går eleverne på ferie. På biblioteket skal der ryddes 
op i gamle, skadede bøger. Der skal sættes farvekode på nye  
bøger, og der skal støves lidt af. Derfor skal bibliotekets bøger 
også afleveres inden sommerferien, så vi kan få ordnet dem alle.  

I sommerferien har Brande bibliotek åbent, så I kan hente  
sommerferielæsning. Herning bibliotek kan også anbefales som  
udflugtsmål både til store og små.  
Der er selvfølgelig ALTID åbent i E-reolen på computeren, Ipad og 
telefon, så man kan sagtens læse, selvom det er ferie! 

 

 

 

 

 Rigtig god læselyst! 
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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 2. september fra kl. 15.00-18.00 
 

   Lørdag den 3. 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 Johnny. 
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                          Cykeluge i 0. klasse. 

I 0. klasse har vi brugt uge 20 på at arbejde med  
emnet ”Min cykel”. Vi skulle bl.a. lære om, hvad skal 
der være på en cykel, hvis den skal være lovlig.  
Hvilke trafikregler skal jeg kende, når jeg færdes på 
cykel. 

 

Men det bedste var nu, at vi skulle øve os på cyklen. 
Der var slalombaner, op og ned 
kørsler samt lære at cykle på 
række og holde afstand til den 
forankørende. 

Fredag sluttede dagen af med, 
at alle fik et kørekort. 
Efter en uge med rigtig meget 
træning nåede vi også rundt i  
byen og ned i Naturparken på 
cykel. 
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CYKELFRÆS 2022    

Det er nu 4 år siden, vi sidst har kørt Cykelfræs - Coronaen har også her stået 
i vejen.  

Det første ”Cykelfræs” kørte vi i 1995, og vi har i årene kørt rigtig mange  
penge ind til Uhre Skole og siden Uhre Friskole på disse arrangementer.  

Men måske skulle vi, efter denne ufrivillige pause, prøve at se på, om det  
måske kunne gøres på en lidt anden måde. Der er i årenes løb lagt utrolig  
mange kræfter i at skaffe sponsorater fra kontorets/skoleleders side. Måske 
kan arbejdet spredes mere ud og alligevel give et godt resultat. Johnny er nu 
kommet med et oplæg om, hvordan det også kunne gøres.  

”Cykelfræs” vil i år blive en del af idrætsugen op til efterårsferien, så bliver 
alle skolens elever en del af løbet. Efterfølgende kan resultaterne og ud-
regninger bruges i undervisningen. 

 

I Uhre Friskoles Venner glæder vi os til, sammen med friskolen, at blive en del 
af ”Det nye Cykelfræs”.  

 

    Løbet køres tirsdag den 11. oktober.  

 

God sommer! 

Hilsen Karlo. 
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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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En pinselig sommertid. 
For mange år siden var jeg i Tanzania i 3 uger. Det var en fin tur. 
Jeg skulle mødes med en gruppe - både kvinder og mænd og 
både kristne og muslimer – der havde været på højskole i  
Danmark. Jeg besøgte dem rundt omkring i de landsbyer, de 
boede i. En af dagene var jeg på besøg hos en kvinde, der  
havde samlet hele familien for at tage imod mig. Huset var 
proppet. Maven var proppet efter masser af dejlig mad. Men 

hvad skulle vi nu snakke om? Man kan altid snakke om vejret. Eller det troede jeg. Jeg op-
dagede hurtigt, at i Tanzania er der ingen, der gider snakke om vejret. For det er næsten 
altid det samme så tæt på ækvator. Det er altid varmt. Enten er det regntid eller også er 
det tørtid. Enten er det solskin eller også er det bælgravende mørke. Hvorfor snakke om 
det? 

Så prøvede jeg at fortælle lidt om årstidernes skiften i Danmark. Forår. Sommer. Efterår. 
Vinter. Og så prøvede jeg at forklare, hvorfor dag og nat skifter i længde fra jul til Sct. 
Hans. Om kloden, der hælder…. Det var der ingen, der forstod noget af. Det er der vel ikke 
noget at sige til. 

Men det bringer mig frem til mit egentlige ærinde: Hvor er det skønt med årstidernes 
skiften! Hvor er det dejligt lige nu – med syrenerne, der blomster, med rododendron  
buskene, der blomstrer, med de bittesmå æbler og pærer, der allerede kan ses på 
frugttræerne, med akelejerne, der lyser i lilla og pink og hvid og gror, hvor de vil. Med  
kartoflerne – hvor jeg har høstet de første ved at stikke fingrene ned i jorden og pille de 
største kartofler ud og lade de andre gro videre. Med stærene, der allerede har forladt  
deres kasser, men indimellem kommer tilbage – som om de lige skal tjekke, om de fik det 
hele med, da de fløj. Med ribsbuskene og solbærbuskene og stikkelsbærbuskene, der står 
med grønne bær. Med solen, der skinner på os – eller regnen, der vander, og får alting til 
at gro endnu hurtigere.  
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Det er den tid på året, som pinsen rammer hvert år. Og hvor den rammer godt! For hele 

det skabelsesunder, der udspiller sig foran øjnene på os – alt det levende, der skyder op 

og springer ud – det minder os om Guds egen skaberkraft. Den skaberkraft, der satte liv i 

verden og liv i os, når den ånder i alt levende. Den skaberkraft, der åndede i Jesus, da han 

lå død i gravhulen, og blæste liv i ham igen påskemorgen. Den skaberkraft, der glødede og 

blæste i de bange disciple på den første pinsedag, så de fandt mod, slog døren op og gik 

ud i Jerusalem for at dele deres tro med andre. Den skaberkraft, der får os op af sofaen og 

ud at møde livet. 

Det skal gro! Som det gror udenfor vore vinduer, skal det gro i os.  

Der er også andre årstider. Halvdelen af året er der jo ikke engang blade på træerne!  

Vinteren er lang og mørk og våd og kold. Men nu er det sommer! 

Glædelig pinse! Glædelig sommer! 

Venlig hilsen Anne Dolmer 

Og tak for denne gang i UJAMAA.  

 

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

 
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. 
 
 
 



16 

                    Minikonfirmandtur til Viborg. 
 

Viborg - En tidligere hovedstad med masser af historie. 
 
Som en afsluttende del af tredje klasses minikonfirmandforløb havde  
Uhre Menighedsråd inviteret på en tur til Viborg. 
Turen bød både på et besøg hos Skovgaard Museet, en rundtur i den store 
Domkirke samt en guidet tur rundt i bymidten.  

 

Turen i domkirken var, for mange på turen, højdepunktet. Her gik vi rundt med 
iPads og skulle finde malerierne fra museet. Spørgsmål som: ”Hvem der var 
portrætteret på værkerne?” fik sat refleksioner i gang og en søgen efter  
malerier satte gang i den helt store rundtur i kirken. Malerierne var ikke  
længere små billeder men store værker, der indeholdt en historie.  

Byvandringen blev en våd fornøjelse, men den fantastiske guide holdt humøret 
højt. Vi blev guidet rundt på en skattejagt og skulle sammen finde spor fra den 
første munk, den første Domkirke samt den første protestantiske kirke i  
Danmark.    

                                                           

 

 

 

 

 

 

Tak for en god tur! 
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Skovgaard Museet               Hans Tausens minde 

Præsentation af Sofie. 
Jeg hedder Sofie og er den nye lærer på 
Uhre Friskole. Jeg er 24 år og er  
bosiddende i Uhre. Måske har du set mig 
før, da jeg også arbejder i ungdomsskolen  

Jeg er en smilende og kreativ sjæl, der 
glæder mig til mange kreative og fantasi-
fulde timer med jeres fantastiske unger. 
Jeg har tidligere slået mine folder på de 
skrå brædder og glæder mig til at kunne  
videreføre dette i fællesskab med en  
masse skønne unger. Jeg har en store  
interesse for nyere børnelitteratur,  

men repertoiret spænder vidt fra Ternet Ninja til Holberg.  
Jeg vil primært være at finde i indskolingen, men vil også kunne findes i de 
kreative valgfag på mellemtrinnet. Jeg glæder mig til at møde både forældre 
og børn.                                Hilsen Sofie. 
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Vi hygger os med vores 
venner hver dag i  
SFO’en :-) 
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                     Klar, parat til optog til byfesten 
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                 Livet i Uhrskoven 
Gåtur i byen.  

Vejret har været med os, og vi øver i at gå 
ned igennem byen. Vi går sammen to og to, 
hvor vi kigger, efter hvilke dyr vi kan se og 
snakker om, hvad de spiser, hvor mange der 
er, og hvad vi ellers lige kan fortælle om dem. 
Vi kigger også efter små dyr og  
blomster på vores ture. Forleden dag fandt  
vi en snegl og kiggede på lammene.  

Ofte får vi lov til at turen går ned i Natur-
parken, så får vi lov til at lege på legepladsen, 
når vi er der.  

 

Bålmad. 

I maj måned har maddag budt på bålmad, ih hvor lækkert. Først skal vi tænde 
bålet. For at gøre det skal vi have de gode bålbriller på og kigge efter små  
optændingspinde. Når vi har fundet dem, skal det lidt større træ også på, før 
vi finder tændstikkerne. Vi er ofte heldige ude ved bålet, at Jacob finder  
guitaren frem, så vi kan synge, mens vi venter på, at bålet bliver godt varmt. 
Derefter kommer bålgryden frem og ingredienserne puttes i. Vi samles alle 
ude ved bordene ved spisetid og nyder maden.  
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 Åben mølle og Møllecafé 

 

Så er der igen møllecafé på 
den gamle mølle i Uhre. 

SØNDAG DEN 19. JUNI 2022 

 

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

 

Selve møllen er åben og møllersvendene på arbejde 
mellem kl. 13.30 og 16.00 

 

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

 

Følgende søndage i 2022: 

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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Honning/jordbær-dag  

søndag den 19.6. 2022 
klokken  14.00 

 

Kom at se den nye honninghøst blive slynget og 
smag den med nye danske jordbær til. 

 

Det sker på Den gamle Købmandsgaard i Uhre -  

 

Der er åbent fra 14-17. 

 

           Vel mødt! 
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                                  Uhre Udviklingsråd 

inviterer til 

Skt. Hans Fest i Uhre Naturpark 

 Torsdag den 23. juni 2022 

 

Kom fra kl. 17.30, hvor vi serverer pølser, kartoffelsalat og  

salat for kun 75 kr. Drikkevarer kan købes! 

Vil du og din familie spise med fra kl 17.30, så send betaling via 
MobilePay til Dorthe på 23804793 senest mandag den 21. juni  

kl 10.00. 

Hele aftenen sælges der pølser og brød, drikkevarer, kiks og 
skumfiduser. 

 Kiks og skumfiduser koster 5 kr.   

Båltaler: 5. klasse fra Uhre Friskole. Starter kl. 19.00 

Alle er velkommen! 

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

JUNI: 

17. Friskolen i kirke og synge morgensang. 

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

19. Honning/jordbærdag i den gamle købmandsgård kl. 14.00 

20.-21. 5. klasse på Jette-lejr. 

21. Sommerfest i 4. klasse. 

22. Dimission for 9. klasse.  

23. Sankt Hans fest i Naturparken - se i bladet. 

24. Sidste skoledag inden sommerferien. 

 

AUGUST: 

8. Første skoledag efter sommerferien - Alle møder kl. 
7.45. 

11. Sikker trafik live for 7. og 8. klasse. 

27.-2.september Pragtur for 8. og 9. klasse. 

 

SEPTEMBER: 

2. Forældrerengøring kl. 15.00-18.00. 

3. Forældrerengøring kl. 9.00-12.00. 

 

OKTOBER: 

3. Sangaften i aulaen kl. 19.30. 

11. Cykelfræs i samarbejde med friskolen. 

 

 

 

 GOD SOMMER! 


