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51. ÅRGANG                            SEPTEMBER   2021                                      NR. 7 

 
 

Her er 1. klasse på deres første skoledag  
sammen med lærerne Birgitte og Tina. 

Billedet er venligst udlånt af Brande  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 

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: 

  TA   300,-  
  LO   200,- 
  IKP   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. 
 

Referat fra skolebestyrelsesmødet den 24. august 2021. 

 

Det var et glædeligt gensyn i skolebestyrelsen ved skoleårets første bestyrel-
sesmøde – og første bestyrelsesmøde, hvor vi fik hilst på Johnny i den sammen-
hæng. 

 

Formanden berettede, at friskolen har fået udarbejdet nogle rigtige fine  
videoer – tak til Anders Westi for hjælpen med det. Videoerne indeholder ud-
talelser fra bl.a. Lene Tangaard og Michael Nørager, som fortæller, hvad der 
gør Uhre Friskole lidt bedre end andre gode skoler. Skolen har desuden fået 
oprettet en LinkedIn profil, hvor der deles artikler og også disse videoer hver 
fredag – husk endelig at følge Uhre Friskole på LinkedIn og del gerne de gode 
indlæg her, så vi kan sprede budskabet om vores lille perle. 

Skolelederne oplyste om, at samme Michael Nørager og hans bror Mingo  
kommer til skolen og holder foredrag for personalet tirsdag den 5. oktober – 
det glæder vi os meget til. 

 

Der har været arbejdsdag i børnehaven, og det var en kæmpe succes.  
88 fremmødte forældre og alle punkter på Lars Stigs liste blev færdiggjort – 
superflot alle, og mange tak. 

 

Vi har fået ryddet op i vores gamle iPads og indkøbt 48 nye til brug for elever-
ne.  

Ligeledes kunne Michael løfte sløret for det hemmelige arbejde, som har kørt i 
samarbejde med LEGO siden før sommerferien. LEGO havde udpeget Uhre  
Friskole som testskole for et helt nyt LEGO Learning System, og det var så 
hemmeligt, at det skulle foregå i lokaler, som kunne lukkes af for nysgerrige  
øjne udefra. 

Systemet er nu færdigudviklet og selvfølgelig er Uhre Friskole blandt de  
første, som udbyder det nye LEGO Essentials, som er et sæt, der fungerer 
helt fra 0. til 9. klasse. 

Vi glæder os meget til at høre mere om de nye redskaber. 

 

Ellers var mødet præget af en lettelse over, at vi nu kan gå en normal skoledag 
i møde igen efter halvandet års undtagelsestilstand. Mange processer og proce-
durer skal genlæres, og de nye elever, som aldrig har prøvet andet, får nu at 
se, hvordan en ”normal” skoledag ser ud. 

 

På vegne af bestyrelsen. 

Ronnie Vindbjerg 
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Første skoledag og tanker om opstarten  
            på Uhre Friskole. 
Bare rolig, dette er ikke en beretning om min første skoledag som 6-årig  
dengang i 1990, men som 37-årig i nutiden. 

Første skoledag på Uhre Friskole har på mange måder været en blanding af  
noget velkendt og en masse nyt. Det nye består naturligvis af alt det dér, som 
man ikke ved i forvejen. Login til diverse sites, skemaer, ringetider, nye  
kolleger, nye elever, nye forældre, nye samarbejdspartnere samt en ny skole. 
Meget er nyt, men på en eller anden særlig måde, er det også velkendt.  
Uhre Friskole har været på min radar de sidste 6 år, og jeg har i kulissen fulgt 
med i skolens gøren og laden. Det har været spændende at følge på afstand. 
Nu glæder jeg mig til at følge det helt tæt på. 

Lidt ligesom dengang jeg startede i skole som 6-årig, fik jeg også på min første 
arbejdsdag på Uhre Friskole vist min pind.  Jf. ordbogen betyder pind; ”på det 
sted hvor man bør være eller har sin rette plads, især i forbindelse med éns 
arbejde.”  
Min pind er pt. på kontoret sammen med Kent – vi får drøftet mange forskelli-
ge ting – og særligt får jeg et indblik i det, man kalder den tavse viden. Det er 
alt det der, vi alle sammen kender, men som vi sjældent får sat ord på. Det er 
kutymer, ”plejer”, kulturbetingede elementer og meget af det, der i virkelig-
heden binder os sammen. Jeg er meget taknemmelig for muligheden for at få 
kulturen ind under huden – og nyder, at Uhre Friskole har så mange positive 
kulturbærer – både blandt ansatte og forældre/bagland.  

Stille og roligt går jeg fra at være Ukent til at være Kendt uden at være Kent. 
Jeg er klar over stavefejlen, nogen vil sige, at den er planlagt. Jeg bliver en ny 
Skoleleder med alt hvad dertil hører, men jeg vil stædigt blive ved med at  
arbejde sammen med ledelse, ansatte, bestyrelse, forældre, elever osv. på  
stadigvæk at være et fremragende skoletilbud. Kent har været en stor del af 
Uhre Friskole i mange år – det er et par store sko, der skal udfyldes. Men jeg 
er klar, og jeg glæder mig rigtig meget. For Uhre Friskole er både inde i ram-
men og udenfor rammen fyldt med virketrang, ordentlighed, respekt og mange 
andre gode dyder, som hænger sammen med et godt og sundt dannelses-
perspektiv.  

Tak for en opstartstid som har været præget af mange gode oplevelser –  
mange nye ansigter og en kultur, jeg glæder mig til at blive en større del af.  

                  Johnny. 
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En stor flok forældre og elever mødte talstærkt op fredag og lørdag den 3. 
og 4. september for at hjælpe til ved en af de to store hovedrengøringer, som  
foregår på Uhre Friskole.  

Man må sige, der er blevet skuret i hver en krog, og det var en sand  
fornøjelse at møde ind på skolen mandag morgen, hvor alt duftede rent.  

Tusind tak til alle jer der var med til at gøre vores skole til et rart og rent 
sted at være. 

         Tak for indsatsen! 
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                  Godt i gang i 0. klasse 
I 0. klasse har vi allerede gået i skole i en måned.  

Vi er kommet godt i gang med bogstaver og tal, fundet os godt tilrette inde i 
klassen samt været i poolen to gange.   

Vi øver os på at lege med legemakker, så vi finder nye venner at lege med, og 
dermed måske også nye sjove lege. 

Nu skal i se lidt billeder fra vores klasse: 
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 Første skoledag i 1. klasse. 
Med sommerfugle i maven, hos både børn og  
voksne, tog vi den 9. august hul på et nyt skoleår.  
Et skoleår helt uden restriktioner, men med mange 
muligheder.  

I 1. klasse var der fint dækket op til alle eleverne, 
og inden længe var de i gang med opgaver, sjov og 
hygge. Det tegner til at blive et super godt år. 
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        Velkommen til Dorte Nørtoft Frydensbjerg. 

Vi kan nu også byde Dorte velkommen i skoledelen, hvor 
hun underviser i musik om torsdagen for 4., 5. og 6. 
klasse.  

Men Dorte spiller også klaver,  så derfor har vi også 
fornøjelsen af, at hun spiller til morgensang onsdag og 
torsdag morgen.  

Det nyder vi alle godt af - tak til dig Dorte! 

Men ellers er Dorte jo meste kendt i børnehaven. 
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    LEGOMASTER-VALGHOLDET PÅ 
TUR 

Tirsdag den 31. august tog  LEGO-valgholdet på tur til Lego House.  
Her er der lidt stemningsbilleder fra turen. 
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Der ideudvikles, bygges og afprøves. 
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        Lods Hans 
0., 1. og 2 klasse var på tur til  
Remisen og se Lods Hans.  

Et musikalsk eventyr bygget op over 
H.C. Andersens eventyr om Klods 
Hans. Men en meget ny version om, 
hvordan vi sorterer og genbruger  
vores affald.  

Alle 370 børn blev udstyret med en 
plastikflaske, chipsdåse eller et pap-
krus og en spisepind som trommestik. 
Fantastisk at opleve hvordan  
Heartbeat styrede dem igennem  
showet og fik alle til at tromme med 
på hver deres musikinstrument. 

Et sjovt og humoristisk  show, hvor 
lydniveauet var højt, men alle var  
engageret. 

 
Tak for en skøn dag til 0., 1. og 2. klasse. 
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OVERBYGNINGN PÅ TUR TIL NATURKRAFT. 
Tirsdag den 17. august, lige omkring kl. 8.00, kørte den store bus ind i skole-
gården. Ikke for at aflevere elever, men for at tage hele overbygningen med 
på tur. Sammen med Jannie, Michael og Line skulle de se på naturkraft på en ny 
og anderledes måde. Målet var Naturkraft i Ringkøbing.  
Efter en smuk bustur ad de små veje ankom vi til Naturkraft i Ringkøbing. Her 
blev eleverne sluppet fri i jagten på de eftertragtede badges.  

Eleverne undersøgte, hvordan en tur i svævebanen blev helt anderledes, når 
man lukkede øjnene, og hvor energiomsætningen er på sådan en tur. Der blev 
talt forskellige arter i de forskellige naturområder og kigget på fugle. Stedet 
har også en et spil, hvor man kan se, hvordan beslutninger om skovbrug, land-
brug, fiskeri/kødproduktion og byer påvirker miljøet - samt en udstilling om 
tilbageføringen af Skjern Å og en masse andet. 

En hyggelig dag med en masse naturfagsoplevelser - Nu er vi klar til en masse 
naturfagsundervisning. Vi har også fået en masse nye ideer til, hvordan man  
også kan præsentere faget.  
Der er allerede planer om et lille løb for mellemtrinnet til foråret. 

Tak til overbygningseleverne for en hyggelig tur! 

 



15 

                 Tillykke med de 50 år til Gitte 

Den 26. august kunne  
Gitte fejre sin 
50 års fødselsdag.  

Vi vil gerne ønske hende 
hjertelig tillykke med  
dagen samt ønske hende 
held og lykke i det nye årti. 

        Hilsen os alle på  

           Uhre Friskole 

           Hjertelig tillykke til årets konfirmander.  
De blev konfirmeret i Uhre kirke lørdag den 28. august  
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   STØT DEM - DE STØTTER OS 

Natural Brande A/S 
Gl. Kærvej 17, DK-7330 Brande 

Tel. (+45)97 18 70 40 - Fax 97 18 70 90 

Køb denne flotte   
salmebog for       
125,- kr. 

Kontakt:  

jette@uhrefriskole.dk. 

eller mobil 61787221. 

Denne reklameplads kan blive 

din…. 

 

Kontakt  Kent Lykke , Uhre Friskole 

for nærmere oplysninger. 
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             Åben hver torsdag kl. 16-18, ellers efter aftale.  

 

 

  

   STØT DEM - DE STØTTER OS 

 

 

www.fjoffset.dk - fjoffset@get2net.dk 

”Det lille trykkeri med den hurtig service” 

 

-20935217 

Alt i  

tryksager 

til erhverv 

og privat 

Denne reklameplads kan blive 

din…. 

 

Kontakt  Kent Lykke , Uhre Friskole 

for nærmere oplysninger. 
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   STØT DEM - DE STØTTER OS 

Er du interesseret i  

at få en reklame i  

skolebladet, 

kan du ringe til skolen 
på tlf. 97187034 og  
høre nærmere… 

Ågård Savværk 
Ågårdvej 13. 7330 Brande. Tlf. 29.47.00.72 

 

Diverse trævarer, alt i emballagetræ,  
paller, afdækningsflis, barkflis, savsmuld 
velegnet til strøelse til små og store dyr, 

samt træpiller. 
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       Sælkvinden. 

En lille bitte teatergruppe gæstede Uhre Friskole før sommerferien. 

Bare én aktør spillede et smukt og fangende teaterstykke for indskolingen. 

Eleverne sad helt stille på gulvet og lod sig fange af historien med alle  
sanserne. Der var både noget for ørene, øjnene og en rislen ned ad ryggen, da 
Birgitte spillede fortællingen om Sælkvinden. 

Bagefter fik børnene lov 
til at snakke med  
Birgitte og se nærmere 
på kulisserne. 

 

 

 

Det sjove ved den lille 
teatergruppe var, at de 
rejste fra sted til sted i 
hestevogne – og både 
mennesker, heste og en 
hund fik lov til at over-
natte hjemme hos Jette. 

Da de skulle rejse videre, kom de forbi skolen for at sige ordentlig farvel. 
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REFERAT AF FORÆLDREMØDE I OVERBYGNINGEN 
 

Der er et dejligt stort fremmøde i Aulaen, og man kan mærke folk nyder, at vi 
igen må komme på skolen og snakke med hinanden. 

Kent byder velkommen og fremviser herefter sin flotte jubilæumsmedalje, som 
han har fået i forbindelse med hans 40 år jubilæum.  
Herefter byder han Johnny velkommen.  

Johnny tager over og roser vores dejlige skole. Han syntes, hans start har  
været en sand fornøjelse og er svært godt tilfreds med hans nye job. Han 
sætter stor pris på den overdragelsesperiode der er, hvor han kan drage nytte 
og suge til sig af Kents erfaringer.  

Derefter kommer Tommy på scenen. Han er her som bestyrelsesmedlem, selv-
om han faktisk ikke har børn i overbygningen på nuværende tidspunkt. Men der 
er nemlig ingen forældre fra overbygningen med i bestyrelsen. Han fortæller, 
at der kommer for lidt mennesker til generalforsamlingerne og opfordrer os 
alle til at komme næste gang. Han lover, det hverken er farligt eller gør ondt, 
og man skal ikke frygte at blive overrumplet med en bestyrelsespost, for på 
Uhre Friskole er der altid kampvalg. Tommy fortæller også, at de på ingen  
måder var i tvivl om deres valg af Johnny som den næste skoleleder og glæder 
sig til et godt samarbejde. Tommy vil være overbygningens repræsentant i  
bestyrelsen, og man er altid velkommen til at rette henvendelse til ham.  

Herefter præsenterer alle lærerne sig selv.  

Gitte fortæller lidt om Mentorordningen, som har fungeret i 8 år nu. Eleverne 
er delt op over 6 lærer. De hjælper eleverne med at sætte mål, både socialt 
og fagligt, og der vil være 4 samtaler i løbet af et år. Hele Mentorordningen 
handler om, at alle børnene bliver set, og det skal hjælpe til med at styrke den 
enkelte elev. Det er altid mentorlæren, der har alt kontakt til hjemmet. Så det 
er også dem, der skal kontaktes, hvis man skal melde et barn syg. Mentor-
lærerne er der altid, så ring eller skriv hellere en gang for meget en for lidt.  

Michael overtager og fortæller, det er ham, der er den IT ansvarlige på  
skolen, så det er ham der skal kontaktes, hvis man har problemer.  

Mobilpolitikken er blevet ændret lidt. De må nu bruge mobilen i den første lille 
pause, hvis det dog ikke skader fællesskabet. Det er en prøveperiode og  
gælder kun i overbygningen.  

Michael opfordrer til, at alle forældre lægger et billede op af dem selv på  
Viggo, da det vil hjælpe lærerne meget med at sætte ansigt på de forskellige 
forældre.  
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Beate fortæller, at de godt kan være udfordret i, at eleverne holder fri/ferie 
i skoletiden. Det er et problem, når det f.eks. falder ind i en valgfagsuge, da de 
så går glip af 25% af eksamenspligtig undervisning. Så hvis man planlægger at 
holde ferie i skoletiden, er det en god ide at tage en snak med skolen om det 
først. Men det er også en god ide ikke at lægge læge- og tandlægetiderne i 
valgfagsuger. Alle valgfagsugerne er indskrevet i årshjulet.  

Dorthe gør opmærksom på, at idræt nu også er et eksamensfag. Så lad også 
her vær med at planlægge alle læge- og tandlægetider i idrætstimerne. Det er 
også et meget vigtigt fag, og man kan altid deltage. Og hvis man er skadet over 
en længere periode, skal man fremvise en lægeerklæring. De er opmærksomme 
på, at det kan være udfordrende for nogle piger, at de skal bade og klæde om 
sammen, så det er vigtigt at man hjemmefra taler positivt om det og bakker op 
om, at alle skal bade. De er jo alle skønne og forskellige.  
Så kommer hun lidt ind over motionsdøgn som ligger torsdag-fredag i uge 41.  
Her skal børnene gå til Brande Hallen og være derinde hele natten, og så de 
har fri fredag morgen kl. 06. Her skal de hentes ved Brande Hallerne.  
Vi skal man være opmærksomme på at få MEGET trætte børn hjem.  

Så går alle ud til deres klasser for flere informationer og skoleåret. 

         Skrevet af en deltagende forældre. 
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Højt til loftet! 
Hvad laver konfirmander, når de går til præst? Det er 
bl.a. noget med at åbne øjne og ører og få færten af, 
at livet er stort. Det kan man gøre på flere måder – i 
klassen onsdag morgen – i kirken søndag formiddag – 
eller på bustur til Børsmose kirke, stranden ved  
Grærup og Oksbøl flygtningekirkegård.  

Mandag den 13. september skal hele 7. klasse på tur en 
hel skoledag sammen med Anne Dolmer og en af deres lærere. De skal lære og 
opleve på tværs af mange fag: Kristendom, historie, naturfag og friluftsfag – 
og resultatet er forhåbentlig, at der bliver tænkt store tanker undervejs.  
Når det bruser i brændingen, vinden tager i håret og solen skinner på kinder-
ne og der er rigtig højt op til himlen – og man er lidt væk fra den sædvanlige 
skoledag – så er der lejlighed til at få en snak om de vigtige ting i livet.  
Eller til at mærke, hvor godt det er for alle sanser, at komme væk fra  
skærmen og bevæge sig 5 km i klitterne og langs stranden på sine egne ben. 
Så smager madpakken og isen endnu bedre, når man er nået frem. 

Venlig hilsen sognepræst Anne Dolmer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Oksbøl flygtningekirkegården. 
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Familie-høstgudstjenesten” i Skærlund Kirke den  

          19. september kl. 10.00. 

Efterårets minikonfirmander fra Uhre Friskole og Artium i Brande vil medvirke ved  

gudstjenesten. 

Efter gudstjenesten vil Menighedsrådet ved Skærlund Kirke være vært for et lille  

traktement i kirken. 
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NYT FRA BIBLIOTEKET. 
Biblioteket er gjort klar til hygge og fordybelse. Der er nye puder, bamser og 
mange nye bøger. Så kom og lån bøgerne og hyg jer på biblioteket.  
Skriv til Lena, hvis I mangler flere eller andre bøger. 

 

 

 

3.klasse er på biblioteket en gang om ugen sammen med børnehaven, så de også 
får en god oplevelse med bøger, biblioteket og bamser. 



25 

TILLYKKE MED FAMILIEFORØGELSEN. 
 

Stort tillykke til Kasper og Nina 
med deres datter Zafina.  

Mandag d. 26. juli fødte min  
kæreste, Nina, den skønneste lille 
pige. Fødslen gik i gang søndag  
formiddag, og efter en lille køretur 
fra Silkeborg til Viborg og en lidt 
sej kamp kom hun til verden kl. 
00.40 om natten. Hun vejede 3100 
gram og målte 50 cm., og hun har 
fået navnet Zafina.  

Vi nyder nu vores nye tilværelse 
som forældre med alt, hvad det  
indebærer af både glæder og  
udfordringer.  

 

 

 

Stort tillykke til Jane og Lasse med  
deres søn Oliver. 

Han kom til verden den 26. juli. 
Han vejede 4150 gram og var 55 cm. 
Han skal døbes den 19. september. 

Hele familien nyder den nye lillebror. 
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          I SFO’en er der masser af god tid til fri leg med gode venner. 
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         Jyllands Park Zoo  
 

Hele børnehaven gjorde klar med tasker, for så skulle vi ud i bussen. Den kørte 
os lige hen til Haunstrup, så vi kunne besøge alle dyrene.  

 

Vi var inddelt i mindre grupper, hvor vi gik den hemmelige vej sammen med  
dyrepasseren. Hun skulle nemlig viser os forskellige skeletter af dyrene fra 
Zoo. Her så vi både et løve-skelet og et skelet fra en øgle. Hun viste os også et 
skind fra en løve, som vi fik lov til at røre ved. Der var også flere andre dyr, 
der kom frem fra deres hjem, som vi måtte røre ved - lige så forsigtigt. Der 
var både en skildpadde, en slange og en skægagam. Alle de modige børn vi har i 
Uhrskoven!  

 

Alle dyrene måtte vi også lige et smut forbi. Hanløven han var fræk den dag. 
Han rakte nemlig tunge af os og gjorde os forskrækket. Vi blev enige om, at 
det var fordi, vi var så søde.  

 

Så spise vi alle sammen madpakker, for man kan godt blive lidt sulten af at gå 
rundt og besøge dyrene.  
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På vores tur rundt ved dyrene, besøgte vi både kænguruer, mara, emuer, rens-
dyr, zebra, papegøjer, aber og mange mange flere. Kaninerne var inde og spise 
til middag, da vi kom forbi dem.  

 

Inden vi skulle hygge på legepladsen, måtte vi få en is. Uhm hvor lækkert, det 
var vist lige, hvad vi trængte til. Derefter gik turen med bus hjem igen.  
Her måtte man 
godt tage en  
lille lur.  

 

Tak for en god 
tur!  
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    Generalforsamling for Uhre Friskoles Venner. 
Den 26. august 2021 var der generalforsamling i skolens SFO. 

Karlo Kragsig bød velkommen. Vi startede aftenen med at synge Livstræet, og 
Johnny vores nye skoleleder spillede til på guitar. 

Johnny blev valgt til dirigent, kunne konstatere der var rettidigt indkaldt til 
generalforsamling. 

Bestyrelsens beretning: Beretningen er for 2020 og ikke for hele skoleåret 
2020/2021. Det har været et anderledes og mærkeligt år, vi har ikke kunnet 
komme meget på skolen. 

Der var dog forældredage i januar, hvor Friskolens venner serverede kaffe 
for forældre. 

Dette var flyttet til forhallen i år. Dette gav måske endnu mere kontakt, da 
alle på et tidspunkt kommer forbi forhallen. Det er nogle dejlige dage for os. 

I januar støttede vi et foredrag med Jens Andersen. 

Foredraget blev kaldt ”Det robuste barn” 

I februar holdt Friskolens Venner, et førstehjælpskursus. 

Morten Patrzalez, som også skolen bruger, instruerede. 

En god og lærerig aften. 

Friskolens Venner har indkøbt refleksveste til alle børn og Uhrskovens børn. 

Håber de bliver brugt meget, når de går eller cykler rundt på vejene. 

Det var, hvad der skete, inden Danmark lukkede ned. 

Den 20. august 2020 afholdt Friskolens Venner generalforsamling, hvor de  
sagde farvel til Rita Pedersen og Goddag til Bente Sørensen. 

Friskolens Venner har sponsoreret nye muleposer. Jerncontaineren står stadig 
ved vejen fra Uhre Byvej op til Kresten Søndergård. 

Vennerne siger Tak for årets samarbejde med skolen, i et år hvor det ikke har 
været nemt at komme på skolen. Tak for samarbejdet i bestyrelsen. 

Regnskab: Inga Lundstrøm gennemgik regnskabet. Der har ikke været så man-
ge indtægts kilder i år, men Kresten har været afsted med to læs jern. Der 
har været indtægter fra cykel fræs og forældrekaffe og medlemskontingen-
ter. Regnskabet viste et fint overskud og blev efterfølgende godkendt. 

Fastsættelse af kontingent 2022: Det blev vedtaget, at det fortsætter med 
150 kroner om året. 

Valg af bestyrelsesmedlemmer: Kirsten og Karlo er på valg, men ønsker beg-
ge at fortsætte. Tak til dem. 
Bestyrelses suppleant: Niels Chr. Larsen var villig til genvalg. Tak til ham. 

Valg af revisor: På valg: Birgit Hoffman. Ønsker ikke genvalg. Mette Wittrup 
blev valgt. Tak til hende. Revisor suppleant: Birgith Mønsted blev valgt. Tak til 
hende. 
Indkomne forslag: Der var ikke kommet nogen. Evt. ikke nogen. 
Efter generalforsamlingen var der et veldækket kaffebord, og snakken gik  
lystigt rundt ved bordene. Tak for en god aften til Friskolens Venner. 
              Referent: Else. 
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                   Familieaften i Fælleshaverne. 
Endnu en gang var man i Fælleshaverne i Uhre heldige med vejret til årets  
familieaften. En aften hvor havebørnene havde mulighed for at tage deres  
søskende, forældre og bedsteforældre med i haven til en hyggeaften.  

Der blev grillet bragt aftensmad efterfulgt af pandekager. Her kom Esther 
med et genbrugstrick - For bedre at kunne styre pandekagedejen, havde hun 
kommer dejen tilbage i kartonen. Det var mega smart. 

Der var lavet konkurrence om de forskellige grønsager og andet haveviden 
rundt i alle de små haver. 

Under spisningen blev Anna Grethe fejret med sin 80 års fødselsdag, som hun 
havde i sommerferien. Børnene havde samlet ind til en fin blomst til hende.  

Tak for en altid hyggeligt aften til Johanne, Esther og Anna Grethe. 

Havebørnene kan I møde senere på måneden, når de afholder høstmarked ved 
købmandsgård i Uhre.  
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Foredrag med Claus Holm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Foto: David Bering 

 

      Uhre Udviklingsråd har inviteret Tv-Kokken Claus Holm på besøg.  

 

 

Oplev en foredragsholder, der kender sit publikum. Claus Holm har en 
usædvanlig stor fortælleglæde, han møder jer i øjenhøjde, og giver den fuldgas 

når han er på. Det er morsomt, tankevækkende, inspirerende og så det mæ 
fynsk accent, når det er bedst! 

 

Claus fortæller om den kolbøtte hans liv tog i 2018!  
          Hvor livet hang i en tynd tråd.  

 

Dato: 23. september 2021 kl. 19:00 

Sted: I aulaen på Uhre Friskole, Gejlbjergvej 4, 7330 Brande. 

 

Billetter: Købes via linket https://billetto.dk/e/claus-holm-besoger-uhre-
billetter-530890 eller via billetto.dk hvor du søger på ”Claus Holm besøger Uhre” 

 

Arrangør: Uhre Udviklingsråd. 

https://billetto.dk/e/claus-holm-besoger-uhre-billetter-530890%20eller%20via%20billetto.dk
https://billetto.dk/e/claus-holm-besoger-uhre-billetter-530890%20eller%20via%20billetto.dk
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Onsdag den 3. november kl 19.00 på Uhre 
Friskole 

 

Kom og hør hvad kandidaterne fra partierne 
har at sige, og stil alle dine spørgsmål til 
dem. 

 

Kom, spørg og lyt,  så du kan blive klar til 
kommunalvalget den 16. november 2021 

 

Venlig Hilsen 

Uhre Udviklingsråd 

Valgmøde i Uhre  
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AKTIVITETSKALENDER 
 

SEPTEMBER: 

17. Fællesspisning på friskolen – Uhre udviklingsråd. 

20. Mellemtrinnet tager til Kongernes Jelling. 

20. Cykelaften i 6. klasse kl. 17.30 ved Dalgasskolen. 

22. O-løb for hele skolen. 

23. Foredrag med Claus Holm i Aulaen - Uhre Udviklingsråd. 

24. 5. klasse i Legoland. 

27.-1.okt. Valgfagsuge i 8. klasse. 

27. Fotografering af eleverne. 

27. Hjemmebesøg i 4. klasse. 

28.-30. Lejr på Samsø for 2. og 3. klasse. 

28. Fotografering af eleverne.  

28. Hjemmebesøg i 4. klasse. 

 

OKTOBER: 

4. Hjemmebesøg i 4. klasse. 

6. 2. klasse besøger LEGO House. 

11.-13. Temauge om helte for hele skolen. 

14.-15. Motionsdøgn på Uhre Friskole. 

16.-24. Efterårsferie. 

25.-29. First Lego League for 7. og 8.klasse. 

25. Skole-hjemsamtaler i 6. klasse. 

26. Skole-hjemsamtaler i 6.klasse. 

26. Købmandsgården holder Andespil i aulaen. 

 

 


