
  

UJAMAA 
FÆLLESSKABET OMKRING FRISKOLEN I UHRE 

 

51. ÅRGANG                            NOVEMBER   2021                                      NR. 9 

 
 

STORT TILLYKKE TIL 6. KLASSE! 
De blev midtpunkt en mandag morgen, da Lars Lyhne kom 
forbi friskolen for at fortælle om resultatet af årets 
cyklistprøve. 

Igen havde en 6. klasse gjort det allerbedste i deres 
forberedelser til cyklistprøven  
- det ses i et meget flot pointgennemsnit på 531  
point af 600 mulige, og atter en gang skal vandrepokalen 
står på Uhre Friskole det kommende års tid.   

6. klasse smuttede hurtigt afsted efter hyldesten, da  
de skulle til Edison—læs mere om dette inde i bladet.        
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Ujamaa (udtales udjamar) er 

skoleblad for Uhre Friskole.  

Det udsendes den 15. i hver måned 

- undtagen juli og august. 

Artikler skrives af elever, lærere 

forældre samt andre  

interesserede.  

REDAKTION: 

Helle Brødsgaard 

Tina Hvilshøj Liin 

Jette Iversen 

Johnny Baggesen Hessellund (ansv.) 

Der optages gerne artikler, der kan   
være af betydning for lokalsamfundet i  
Uhre. 

                 Johnny  

Artikler kan mailes til skolebladets  

redaktion. 

helle@uhrefriskole.dk 

tina@uhrefriskole.dk 

jette@uhrefriskole.dk 

 

Ujamaa kan også ses på 

www.uhrefriskole.dk 

Kære forældre 
Det er meget vigtigt, at I husker at give skolens kontor besked, hvis I ændrer 
telefonnummer/mobilnummer, adresse eller e-mailadresse. 

Hvis I har ændringer, kan I ringe til Hanne på 97187034 eller maile til  

hanne@uhrefriskole.dk. 

 Vi er altid glade for bidrag til skolebladets 
drift.  

Bidrag kan overføres på følgende måder: 
Indsættes i Danske Bank: Reg. nr. 4665 
og kontonr. 11045685, eller via MobilePay 
på 861226 med tekst ”skoleblad”.  
Der kan også indbetales på skolens kontor. 

      

   

   

        

            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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         VELKOMMEN JOHNNY! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandag den 1. november var Johnnys første skoledag som skoleleder på  
Uhre Friskole. Han havde helt sikkert regnet med at skulle stå og byde os alle  
sammen velkommen til morgensang…  

 
Men han fik at vide, at han skulle blive på sit kontor og vente på besked, før 
han måtte komme ind i aulaen. 
Det var nemlig OS, der gerne ville byde ham velkommen, og det blev gjort med 
masser af flag, smil, tale og morgensang. 

Vi glæder os til mange skoledage sammen med dig - og at du nu står i front. 

 

Hilsen fra børn, elever og personale  
           i Uhrskoven og på Uhre Friskole. 
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                             Nyt fra kontoret 
På kontoret er vi i disse dage ved at finde ind arbejdsrytmen i fællesskab. Det 
går heldigvis rigtig godt og gnidningsfrit. 

Vi har netop været på budgetseminar, hvor grundstenene for det kommende 
års budget er blevet lagt. Vi har et sundt fundament, og det agter vi at blive 
ved med, da det skaber rammerne for vores fælles friskole og børnehave.  
Budgettet skal nu efterfølgende gennemarbejdes, justeres og meget mere,  
inden det første udkast skal forbi vores bestyrelse. Her skal det formelt  
godkendes, inden det nye regnskabsår begynder.  

Vi er pt. optaget af nye arbejdstidsbestemmeler for lærere m.fl. på det stats-
lige område, og skal derfor i den kommende tid kigge ind i arbejdet omkring 
tilpasning/justering mm. af de eksisterende arbejdstidsplaner.  

Allerede nu kigger vi ind i skoleåret 22/23, da det erfaringsvis altid kommer 
hurtigere, end vi forventer. Vi sender inden for kort tid en invitation ud til et 
indskrivningsarrangement for kommende 0. klasse. 

 

Lederskifte  

Skiftedag eller fardag har tilbage i tiden været en dag, hvor tyende, specielt 
på landet, skiftede ansættelse. I lovgivningen hed det sig, at skiftedagen var 
den dag, hvor fæsteopholdet ophørte ved opsigelse af én af parterne. For  
tyende og medhjælpere på landet var 1. maj og 1. november skiftedag. 

På Uhre Friskole har vi også netop haft skiftedag. Kent har, efter en flot  
afskedsreception, overladt fæstebrevet til undertegnede.  

Det er mere end 100 år siden, de sidste rester af fæstesystemet forsvandt. 
Og nu er skiftet i forhold til skoleleder-posten også endelig.  

Jeg er til stadighed enormt glad for at være tiltrådt som skoleleder her på 
Uhre Friskole. Det er en god, sund og stærk skole og børnehave, som udnytter 
meget af sit potentiale, men stadig har potentiale, som er uudnyttet. 

I ethvert skifte vil der på den ene eller den anden måde unægtelig være  
forandringer. Også selvom man ikke har forandring for øje, vil det alligevel ske. 
Mennesker er forskellige, og det er også tilfældet for Kent og jeg. Det er ikke 
store forandringer, der kommer til at ske. Vi har et godt udgangspunkt, hvor 
det meste fungerer rigtig godt. Det vi er gode til, vil jeg gerne være med til, vi 
bliver endnu bedre til. De steder vi halter, vil jeg gerne have et øget fokus på, 
så vi kommer stærkt ud i fremtiden.  

Tirsdag d. 2. november havde vi et fyraftensmøde i personalegruppen. Her fik 
vi sat hinanden stævne i forhold til forventninger, nutid, fremtid osv. Det var 
et rigtig godt møde, hvor jeg fik mulighed for at fortælle om, hvilken tilgang 
og hvilke indholdsmæssige områder jeg ønsker at vægte.  
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Derudover fik personalegruppen også mulighed for at komme på banen i forhold 
til de områder, som man hver især kunne finde vigtige.  

Viden, værdier og vovemod er det stillads, vi bygger på. Vi har entreprenør-
skab og LEGO-education som stærke faglige retninger, og så bygger vi på  
solide traditionelle værdier som; ordentlighed, fællesskab og fokus på almen 
dannelse.  

Tiderne ændrer sig, og selvom vi er en organisation, som skal levere varen i 
forhold til trivsel, læring og udvikling for forældrenes børn, er vi bundet op på 
en lidt atypisk måde. En typisk produktionsvirksomhed skal konstant være med 
på den nyeste vare, den nyeste tilgang, det nyeste design osv. for at øge om-
sætningen. Det skal vi som friskole og fribørnehave i udgangspunktet også. 
Men vi bliver nødt til at stå på 2 ben. Det ene ben er naturligvis, at vi skal væ-
re med i forhold til den nyeste viden, de nyeste tilgange, den nyeste didaktiske 
og pædagogiske tænkning osv., men det må ikke stå alene. Det andet ben skal 
vægte lige så meget som det første. Det handler om, at vi til stadighed giver 
vores elever de traditionelle dannelsesmæssige dyder med sig. Forståelse for 
fællesskabets styrke, ordentlighed, at tale pænt til/med og om hinanden,  
kammeratskab, at være aktivt deltagende, tage ansvar for andre og for sig 
selv osv. Det er verdens vigtigste opgave og en opgave, som vi vil gøre alt, hvad 
vi kan, for at fuldføre i samarbejde med de enkelte hjem. 

Jeg ser lyst på fremtiden og glæder mig til, at vi sammen skal ud over  
stepperne.  

                      Johnny. 

       

 Skoleindskrivning til kommende 0. klasse. 
Jævnfør ændringer i Ikast-Brande kommunes procedure med indskrivning 
af elever til kommende 0. klasse, der er flyttet til januar måned, vil Uhre 
Friskole følge trop. 

Der bliver indskrivning til 0. klasse på Uhre Friskole tirsdag den 11. januar 
2022. 

Der vil blive sendt invitationer ud. 

                              Hilsen Johnny 
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Nyt fra skolebestyrelsen: 
  
Skolebestyrelsen afholdt bestyrelsesmøde tirsdag den 12. oktober.  
 
Den 5. oktober blev der afholdt et arrangement for pædagoger, lærere og  
skolebestyrelsen, hvor Michael Nørager og Mingo fortalte om passion,  
engagement og kærlighed. Et af punkterne på bestyrelsens agenda var at eva-
luere på dette arrangement. Tilbagemeldingen er at både personalet og skole-
bestyrelsen havde stor glæde af engagementet, og at oplægget ligger i god 
tråd med de temaer, som lærerne og pædagogerne løbende arbejder med. Der 
var kun stor ros til Michael Nørager og Mingo for et lærerigt arrangement.  
 
På bestyrelsesmødet blev der talt om forventninger til det fremtidige sam-
arbejde mellem skolebestyrelsen og ledelsen. Gensidig respekt, ordentlighed, 
balance mellem tradition og fornyelse, og fællesskab baseret på tillid er nogle 
af de værdier, som skolebestyrelsen og skoleledelsen i enighed ønsker skal  
bære det fremtidige samarbejde.   
 
I ugen op til efterårsferien har der været heltedage. Lærerne og pædagoger-
ne har glædet sig til denne uge med sjove aktiviteter.  
  
På vegne af skolebestyrelsen  
Signe Lauritzen 
 

Nyt fra elevrådet: 
Elevrådet har været samlet nogle gange nu og er allerede godt i gang med  
arbejdet. Elevrådets medlemmer har været rundt i klasserne for at høre om, 
hvilke ting skolens elever synes, der skal arbejdes videre med.  

Vi kan konstatere, at ny belægning på multibanen er et kæmpe ønske.  

I forbindelse med Kents afslutning, 
overrakte Victoria og Asger en  
gave til Kent fra hele skolen. Samti-
dig sagde de også et par pæne ord til 
Kent. 
Den 1. november skulle Johnny så 
træde til – sådan helt officielt.  
I den forbindelse, havde elevrådet 
fået lov at indkøbe flag til alle  
eleverne.  
Til morgensang blev Johnny mod-
taget med masser af flag og  
velkommen-råb.  
Igen sagde Victoria og Asger et par 
gode ord -  denne gang til Johnny.  

Elevrådet mødes, som udgangspunkt, 
en gang om måneden.  
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EDISON i 6. KLASSE. 
 

Hvordan kan vi spare på vandet, så miljøet og vores økonomi ikke bliver hårdt 
belastet? 

Dette spørgsmål har Viola, Marie, Celina og Elisabeth fundet et rigtigt godt 
svar på. Faktisk så godt at de til årets regionale Edison konkurrence blev  
nummer 1 ud af 48. Det betyder, at de nu går videre til den nationale konkur-
rence. Denne konkurrence finder sted den 25. november.  
Normalt foregår konkurrencen i Fredericia, men i år kommer den til at forgå 
online. 

Deres løsning på problemet var et forslag til, hvordan man kan genbruge vandet 
fra  poolen til toiletskyl. Alt sammen ved hjælp af diverse pumper og filtre. 

Vi hepper naturligvis på jer til den nationale konkurrence. 
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         FARVEL TIL KENT. 
Kents allersidste skoledag 
bød på  
dejlige morgensange,  
dejlige ord,  
dejlige børn,  
dejlige minder,  
dejlig latter og  
dejlige pandekager. 

 

Kent lige dér, hvor han  
har holdt af at være  
- midt imellem børnene. 

 

 

 

 

Altid klar til sjov! 

 

 

 

Også børnene i børnehaven havde en gave 
til Kent, hvor de havde sat deres  
fingeraftryk…. 
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At stå i pandekagekøen er dejligt, når duften kilder i næsen, og to tidligere 
elever Niklas og Thomas står ved deres hjemmebyggede pandekagemaskine og 
bager den ene pandekage efter den anden efter den anden efter den anden. 

Tak fordi I kom forbi, det var et stort ønske fra Kent. 
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Det hele sluttede med en afskedsreception, der på samme tid var meget  
højtidelig og ganske uformel med mange taler, der indeholdte gode ord om 
Kents ihærdighed. Dejlig sang af Julie Wieland og en overraskelse fra hele  

personalet. Lækker mad og snak 
ved bordene. 

Friskolen satte sin smukke ramme 
om Kents afsked med skole-
verdenen, som har varet i 40 år. 

 

 

 

”Du går jo ik´ på arbejd! 

Du er arbejdet selv. 

Uhre Friskole tog dig, 

nu sender vi dig HJEM!” 
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Kents takketale afskedsreception den 29. oktober 2021 
 

I ethvert ældre menneske bor et lille barn, der tænker: Hvordan er det her egentlig 
sket? 

 

Jeg kom til verden sammen med min tvillingesøster, Lene, på Lykkesvej 9, oppe under 
taget i en lille lejlighed. Det var 4. juni 1957. 

Det var efter sigende stegende hedt, og der stod ikke skrevet skoleleder på min 
dåbsattest. Der stod heller ikke, at jeg skulle komme til at rejse til Indien, Skotland, 
Holland, Norge, Tyskland, Sverige, Østrig, Rusland, Italien via mit job. Ej heller at jeg 
skulle skrive bøger om mink, have udlejningsejendomme, handle med tøj og IT, være 
post m.m. eller være klasselærer for Danmarks rigeste mand, møde kronprins Frede-
rik, holde tale i Dansk Industris hovedsæde på Rådhuspladsen og så meget, meget an-
det…. 

 

Rigtig meget barndomstid tilbragte Lene og jeg hos vores morforældre, Stinne og Pe-
ter Bjerg. På Lykkesvej nummer 10. Min mormor lavede fantastisk mad og kunne tage 
sine tænder ud og slikke sig selv på næsen. Hun gav os altid en gajol lige før vi blev 
puttet under tonstunge kapokdyner, potte under sengen og havde bedt vores fader-
vor.  

Peter Bjerg - han havde håndværksmæssig snilde, holdt mørkningstime, købte jule-
mærker og løste de allersværeste Kryds og Tværs og gik med kastanjer i lommen – de 
skulle være effektive mod gigt. Men den slags tror vi ikke på i dag!!!! 

 

I tresserne blev børn lukket ud i forældrefrie områder uden rynkede øjenbryn, og 
uden, at der blev peget fingre af, at børn gik armgang i stormfulde højder og forcere-
de pigtråd på tagrenderne for at lege ”indianer og cowboy” på boligblokkenes garage-
tage. 

Vi kørte uden sikkerhedsseler i den gamle Taunus 17 M, super. Men med masser af røg 
fra Princecigaretter og piberøg fra Special Dublin Mixture. 

 

Jeg husker kun at have fået e’n endefuld af min far. Når foråret var på sit højeste, 
gik alle husmødrene amok. Det var ligesom synkronsvømning. Alle vinduer blev åbnet på 
samme tid. Dyner og tæpper blev hængt op i tørrestativer i gåden og fik nogle tæsk 
med tæppebankeren. Der blev vasket og skuret på livet løs. 

Alle tæpperne og dynerne var velegnede til at lægge ud som en cykelbane på den store 
græsplæne. Der blev kvitteret med en røvfuld. 

De drenge, der ikke havde en cykel selv, lånte deres fars – og cyklede med det ene 
ben ind gennem trekanten under stangen. Sådan helt skrå. Jeg havde en fin blå cykel. 
Vi var ikke gode venner i starten. Den første gang, jeg prøvede den, smed den mig af i 
nogle hybenbuske. Min mor fandt pincetten frem og det tog flere timer at få de små 
torne ud af røv og lår. Lene og jeg kom altid hjem til en mor eller mormor med hæn-
derne i bolledejen eller vaskebaljen. Og der var altid masser af børn at lege med. 
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Barndommens somre tilbragte jeg hos min faster Jorine og fætter Niels på en gam-
mel slægtsgård på Sydfyn. Gamskærgård. 

Eskemosegyden, stynede popler, Aneslyst, skole, forsamlingshus, Beirholm. Sydfyske 
øhav. Kommer I til Fåborg, så gå ind i Arresten og se udstillingen ”Savn og Brand”. 

Der var - roer, der skulle hakkes og raspes - hø og halm - øllebrød med fløde klokken 
meget tidligt - stakitøl og bedstefars das – bedstefar havde været sognefoged og 
boede på aftægt, han kunne ikke lide børn, huggehus og grå Ferguson - hindbær, 
jordbær, ribs, ærter – brosten og bindingsværk – pligter og store is ved Fjællebroen 
– årets udflugt til dyrskue i Odense – og kun en gåtur fra Nab strand. 

Min store fætter, Anders havde en maskinstation. Jeg husker stadig den sødlige 
lugt, når han påfyldte den store beholder bag på traktoren med tvillingehjul, med 
flere tusinde liter vand og bare en lille skvat fra en dunk, hvorpå, der stod  
Cheminova. Der var altid solskin. Der var trygt og godt. 

Jeg havde en super lækker barndom, med tryghed, samvær med onkler og tanter, ku-
siner og fætre, kærlige forældre og masser af legekammerater og ikke mindst en 
vidunderlig søster. 

Jeg kunne unde alle børn at have en opvækst, som Lene og jeg havde.  

 

Seminariet fra 1977 til 1981. Lige så meget jeg hadede gymnasiet, ligeså meget el-
skede jeg Herning Seminarium. Det var tider. At være en del af det fællesskab var 
en drøm. Et forpligtende… og uforpligtende, alvorligt og afslappet, nærværende og 
udviklende fællesskab. En slags oase med plads til fordybelse, fuldskæg, forstyrrel-
se, forbavselse, forelskelse og fest.  

Som lærerstuderende prøvede vi hinanden af. Skændtes og diskuterede, grinede og 
græd sammen. Lærte hinanden, at fagene og skolen ikke er mål i sig selv - de er mid-
ler. Midler til bedre at kunne klare tilværelsens udfordringer. Klare modgang, klare 
konflikter – mestre livet.   

August 1981 stod jeg her ude i skolegården og søgte en stilling som lærer på Uhre 
Skole. Her mødte jeg Asger - en mand, der siden skulle få stor indflydelse på mit  
lærer- og lederliv. 

Uhre skole var gaven, der blev ved med at give. 

Denne her organisation står i sandhed på skuldrene af andre stærke mennesker. 

Asger lærte mig det perspektiv, at ”vi laver ikke alene skole for de børn, der går her 
nu – vi laver også skole for næste generation og næste og næste”. 

Asger, tak for de stiger, du har sat op for mig gennem årene. Tak for din tillid og di-
ne udfordringer. Tak for det samvær, vi stadigvæk har. Her vil jeg gerne rette en 
tak til tidligere og nuværende kolleger. I har også leveret væsentlige trin til stiger-
ne. 

Uhre Skole og Uhre Friskole blev min skæbne. Ja. 

Den var ikke til at komme uden om, ved siden af eller over eller under. 

Jeg har altid prøvet at dedikere mig 100% til det, jeg har foretaget mig. 

Prøvet at gøre mig umage og være helhjertet. 

Og som Karen Blixen siger: ”Hvis der er noget, der er værd at gøre, så er det også 
værd at gøre godt.” 



13 

Det har altid været vigtigt for mig at gøre mine forældre og min familie og venner 
stolte og at gøre mine medarbejdere stolte af deres arbejdsplads. En skole bliver 
nemlig aldrig bedre end de voksne, der arbejder i og for den. 

Ordet generøsitet falder mig ind. 

At turde give fra sig. At turde sætte sig selv i spil. 

Jeg har været utrolig stolt af lærerne, når de stolte har fortalt om deres praksis. 
Det være sig her på stedet, men også rundt om i Danmark og Europa, hvor vi har fået 
og givet inspiration især omkring Entreprenørskab. 

Jeg husker med glæde tilbage på ture til Norge, Skotland, Postdam, Amsterdam og 
ikke mindst Indien. 

En anden drivkraft for mig har været tvivl. Tvivlen om at være god nok. Tvivlen om 
at løse udfordringerne på den rigtige måde. Tvivlen blev min ven. Jeg fandt ud af, at 
den sørgede for, at jeg fik afsøgt alle muligheder, fik blik for mange scenarier og 
måske ad den vej fandt de bedste løsninger. 

Jeg har prøvet at gå målrettet efter det bedste. Uden at definere det bedste.  
Definerer man det det bedste, kommer man netop ikke frem til det bedste.  
For det bedste har ændret sig siden du definerede det, da du satte dig dit mål.  
Det bedste er ikke en absolut størrelse. Det afhænger i høj grad af omgivelser og de 
personer du er omgivet af.  
Målet er intet – vejen er alt! 

Jeg har aldrig ledet lineært. Ej heller cirkulært. Meget mere hevet ned oppefra, he-
vet op nedefra, fra siden – ja alle steder, hvor jeg har kunnet finde inspiration til 
handling. Og vigtigst for mig: forvandling kræver handling. 

Spørg mig hvor mit arbejde er. Uhre Friskole. 

Spørg mig hvad min hobby er. Uhre Friskole. 

Spørg mig, hvad jeg drømmer om. Uhre Friskole. 

Folkeskole eller friskole. Aldrig adskilt arbejdstid og fritid.  

Men i friskolen har jeg i særdeleshed fundet det gensidige engagement. 

Friskoleverdenen er karakteriseret ved en stærk tradition for at inddrage fælles-
skabet om skolen.  

Det er på denne bane, at der hver dag arbejdes ihærdigt for ikke at skille hovedet 
fra kroppen. Det er her, vi til stadighed minder hinanden om, at hånd rimer på ånd og 
ånd rimer på hånd. Man kommer aldrig foran ved kun at gå i andres fodspor. 

Jeg er ekstremt stolt over det, vi i fællesskab har præsteret på Uhre Friskole. 

Den førende grundskole indenfor Entreprenørskabsundervisning. 

Skandinaviens største Lego Education Center. 

Cepos nummer 17. 

De fysiske rammer. Vores økonomi. 10,5 mill – 5 mill 

Uhre Friskole går en gylden fremtid i møde  

Vores støtteforening. Vores position i skoleverdenen – fri som folke. 

Vort arbejde omkring robusthed og dannelse. 
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Vort samarbejde med et utal af foreninger og virksomheder. 

Vort samarbejde med præster og menighedsråd. 

Vort samarbejde med Dansk Friskoleforening. 

Vort samarbejde med andre frie skoler. 

Den måde hele personalet ser på læring og børn på. 

Børnehaven Uhrskoven. 

De kommende års arbejde med Entreprenørskab og FN’s 17 verdensmål. 

Det giver alt sammen så meget mening………  
Uhre Friskole går en gylden fremtid i møde. 

Tak til: 

Forældre – elevernes og dig far, den øvrige del af familien og venner. 

Særlig tak til Anette og mine børn Katrine og Andreas og deres kærester Joakim og 
Linette. Anette, det er ikke altid nemt at være gift med en, der arbejder hele tiden. 
Men du tager det pænt. Tak for det! De små gule post-its, dem kan du godt glemme. 

Lærerne, pædagogerne. 

Det fantastiske team på kontoret, med folk, der kan deres kram. Jannie, Lars-Stig, 
Doris og den sidst ankomne Hanne. Hvor har jeg været glad for jer. 

En særlig stor tak til dig Jannie. Du er den fantastiske viceskoleleder, der tager 
over og får umulige ting til at ske. Uden dig var børnehaven ikke blevet så stor en 
succes, som den er. Jeg valgte helt rigtig, da du overtog jobbet efter Annegrethe. 
Du har energi og overblik. Du er troværdig og loyal. Jeg har aldrig været i tvivl. Tak 
for alle vores snakke og rejser. 

Eleverne, de nuværende og alle dem, der har gået på skolen – alle de fromme og alle 
de frække. Støtteforening – lokale institutioner og foreninger. 

Forretningsforbindelser og erhvervslivets samarbejdspartnere. 

Skolelederkollegerne i folkeskolerne, fri- og efter- og højskoler og især de frie  
skoler i kommunen. 

Friskoleforeningen, vores fantastiske forening med en helt fantastisk medarbejder-
stab. 

Skolenetværket omkring ”Kreativitet og dannelse”. 

Erfagrupper og hulemænd. 

Politikere og embedsfolk. Få nu lavet den cykelsti og droppet den urimelige busbeta-
ling. I kan lige nå det – og der er stemmer i friskoleforældre. 

Bestyrelsen og tidligere bestyrelsesmedlemmer. Tak for den tillid I har vist mig lige 
fra dag et. 

Tak til Johnny. 

Du er den helt rigtige til at overtage jobbet. Det er jeg tryg ved. 

Tak for tre virkelig fantastiske måneder sammen. Du bliver en fantastisk leder for 
Uhre Friskole. Uhre Friskole går en gylden fremtid i møde. 

Tak til jer alle for modspil og medspil. Tak for gaver og pæne ord. Alt for pæne. 

Tak fordi I har valgt at fejre denne dag sammen med mig. 

Og tak for at I, der sidder her, aldrig er ligeglade. Tak for det liv, der er i jeres  
øjne. Det er et privilegium at være blandt ildsjæle. 
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Hvis du spørger mig, hvad jeg har ønsket af mit arbejdsliv, så er svaret: at det har 
båret frugt, at mine gamle skoleelever har fundet ud af, hvad mine timer gik ud på og 
at mine medarbejdere har kunnet følge de drømme jeg har haft, og at jeg i tilstræk-
kelig grad har lyttet til deres. Og at de mennesker, jeg har været iblandt, først og 
fremmest har mødt et ihærdigt, hjælpsomt, livsglad og dedikeret menneske. 

Man skal holde så tidligt, at man kan nå at fortryde. Holder man for sent har man  
mistet denne chance. 

Jeg glæder mig til følelsen. Vil vende mig i sengen og tage en time mere. Tage en kop 
kaffe. Læse avisen. Snuppe et afsnit af Papirhuset. Snitte en pind til sommerhuset. 
Og tænke på jer og hvad vi sammen har præsteret. 

Tak for ordet og tak for nu! 
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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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2.KLASSE I LEGO HOUSE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I løbet af de sidste måneder er det 
sket flere gange, at en klasse fra ind-
skolingen, samt et enkelt valghold, har 
stået spændt og ventet på en bus i 
skolegården. Flere klasser har nemlig 
allerede nu været afsted til LEGO 
HOUSE. 

Klasserne får alle forskellige opgaver, 
der skal løses i LEGO HOUSE.  
Her er det 2. klasse, der er afsted. 
Her var der fokus på natur og miljøet. 
Der skulle sås blomster og vandes - alt 
sammen for at bierne kunne overleve 
og lave honning.  

Der blev arbejdet meget koncentreret 
og afsluttet med fri leg, hvilket alle 
nød.  

Tak for en god dag! 
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Uhre kirke er noget helt særligt. 
For godt 9 år siden kom jeg ind i Uhre kirke for første 
gang – det var, da jeg søgte stilling som sognepræst og 
var rundt at se de kirker, hvor jeg måske skulle være 
præst. Jeg blev modtaget af Holger Olesen udenfor kir-
ken. Det var tydeligt, at han glædede sig til at åbne døren 
ind til kirkerummet, og at han var spændt på min reaktion. 
Min første reaktion var overraskelse: ”Hold da op”! Siden 

har jeg set andre med samme reaktion, når det var mig, der åbnede døren for 
dem. Men førstehåndsindtrykket af kirken som et uroligt farveorgie ændrede 
sig hurtigt. Jeg opdagede, at det også er en kirke, men kan falde til ro i. De 
mange farver danner en helhed og skaber et rum, hvor der simpelthen er rart 
at være. 

Jeg er altid glad for at holde gudstjeneste i Uhre kirke. Rummets farver  
løfter og bærer og glæder – og kan holde til både glæde og sorg. Rummets 
åbenhed gør, at man får øje på hinanden. Det er et rum, det er let at være i  
– både til gudstjeneste, for konfirmander og for minikonfirmander, og når vi 
drikker kaffe og spiser småkager og slik efter et arrangement.  

Godt, at der var nogle 
modige menneske for 
101 år siden, der holdt 
fast i, at der skulle 
være en kirke i Uhre! 
Godt, at der var nogle 
modige mennesker for 
snart 30 år siden, der 
holdt fast i, at kirken 
skulle renoveres – i 
farver! 

Den 21. november  
fejrer vi Uhre kirkes 
100- års fødselsdag 
med glæde og fest.  
I lighed med så mange 
andre fester er det 
med Coronaforsinkelse. 
Den egentlige 100-års 
dag var 1. august 2020. 
Dagen bliver fejret 
med gudstjeneste ved 
biskop Henrik Stub-
kjær og med frokost 
på Uhre Friskole.  
Husk tilmelding! (Se 
annoncen). 

 

Venlig hilsen Anne Dolmer 
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 Anden søndag i advent: 

Første søndag i advent den 28. november  
klokken 12.30 er der gudstjeneste i Uhre Kirke 
med afslutning for Minikonfirmanderne.  
Minikonfirmanderne vil medvirke i gudstjenesten, og bagefter er der 
kaffe og godter i kirken. 

Dette er afslutningen på 3. klasses  
minikonfirmandundervisning sammen med  
Rie og Helle.  

Invitér gerne hele familien med i kirke. 
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     Heltedage på Uhre Friskole. 

 
I uge 41 blev et længe ventet stykke forberedelse fundet 
frem fra skuffen. En emneuge, der på grund af Corona har 
været udsat. Men nu måtte vi alle være sammen - også på 
kryds af klasserne og trinnene.  

Det skulle handle om hverdagens helte, og hele seks værksteder var i gang: 
Hverdagens helte, Helteunivers, Heltemusik, Stopmotion-film med helte,  
Kreative helte og Historiske helte. 

Eleverne var blandet, og både store og små nød hinandens samvær. Der blev 
hjulpet, taget hensyn, set op til, snakket og hygget. 

På hele skolen og ud af huset var der fokus på hverdagens helte. Der kom også 
gæster på skoen for at bidrage til vores emnedage - Tak for det! 

Emnedagene sluttede med en koncert af det musiske heltehold. De havde selv  
skrevet både et rap og en heltesang og sat musik til. 

 

Når arbejdet, som f.eks. som  
politibetjent, kan kobles sammen med 
det at være en helt. 

Anny  kom og fortalte sin heltehistorie 
og om, hvordan det hænger sammen med 
Team Rynkeby. 
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De historiske helte kan 
der fortælles om.  
Nogle gange har de  
efterladt sig minder i 
form af spændende 
ting. 

 

 

 

De musiske helte holder 
rytmen og fortæller i ord 
og melodi om deres  
heltegerninger.   
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MOTIONSDØGNET I BILLEDER 
Motionsdøgnet tog sin begyndelse i   
Baboon City. Det var virkelig noget alle 
nød - store som små. 

Der blev kørt om kap, sunget, leget,  
hoppet og danset - kort sagt motion hvor 
alle kunne være med - samtidig med at de 
havde store smil på læben. 
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Mellemtrinnet fik også nogle  
timer i Brandes skaterhal. 
og overbygningen brugte  
nattens timer i Brande hallerne. 

 

 

 

 

TUSIND TAK FOR MAD TIL  
FRISKOLENS VENNER. 
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Der blev holdt Halloweenfest i SFO’en. Børnene havde 
set frem til festen, og det blev en super god fest. 
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    BABY HOS HENRIK. 
Lørdag den  
30. oktober kom 
den skønneste  
Vilma til verden. 

 

Alt gik som det skulle, og hele den  
lille familie har det godt.   

Stort tillykke med den lille  
prinsesse til Henrik og Marna og 
drengene. 

Hilsen fra os alle.  

 

 

 

 

      Else fyldte 60 år 
Torsdag den 4. november kunne Else fejre sin 60 års  
fødselsdag.  

 

 
 

Dagen startede med morgensang på  
friskolen, hvor børnehaven deltog, og 
Else fik fødselsdagssang fra hele 
skolen.  

Derefter blev Else fejret i  
Uhrskoven af alle børnehavebørnene.  

Vi ønsker dig et hjertelig tillykke med 
den runde dag. 

 

Hilsen fra os alle. 
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              Sjove ting i Uhrskoven 

 
Torsdag i uge 41 tog vi bussen til Silkeborg for at komme i Herman Hule.  
Mega fedt!  

Da vi ankom, måtte vi selv vælge, hvad vi gerne ville lege med. Flere af os gik 
op i legetårnet for at rutsje og klatre. Andre gik om til boldkanonerne - så pas 
hellere på, for vi er blevet ret så seje til at ramme ;-)  

Der var også udklædningstøj og bordfodbold i hulen. Da vi havde leget, skulle 
vi samles til madpakker, sulten havde også meldt sig en smule.  
Bagefter måtte vi lege igen med actionfigurer, LEGO eller motorikbanen.  
Heldigvis ville de voksne også gerne lege med.  

Inden vi skulle med bussen hjem igen, fik vi en is og en eventyrfortælling.  
I bussen var der flere af os, der tog en lille lur.  
Tak for en god tur alle børn i Uhrskoven!  
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Uhrskoven løb Meter-Marathon fredag den 15. oktober 

Alle børn og voksne i Uhrskoven var klar til at 
give den fuld gas fredagen før efterårsferien. 
På med løbeskoene og så ellers i gang med 
opvarmning ude på legepladsen. Så imens  
musikken satte stemningen i vejret, fik vi alle 
sammen sunget, hoppet og varmet kroppen 
godt op, inden løbeturene rundt om  
børnehaven blev sat i gang. 

 

 

Der blev løbet mange omgange, og for hver omgang blev der sat streg på hån-
den. Jo flere omgange børnene løb, jo længere op ad armen kom der streger. 

I alt nåede børnehaven op på en imponerende strækning på 

58.235 meter 

Det vil altså svare til, at Uhrskoven tilbagelagde en rute på 

58 km og 235 meter. 

Da vi kom ind for at spise madpakker, fik hvert barn overrakt sit 
diplom med dagens resultat. Og i bedste Rasmus Klump stil var der pandekager 
til alle som præmie oven på formiddagens eventyr. 

Pædagogerne ser med stolthed tilbage på årets Meter-Marathon, og de er 
meget stolte af børnenes energiske indsats. 
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        TAK! 

 

En tak fra Den gamle købmandsgård til sponsorerne, 
der gjorde, vi fik et vellykket andespil på Friskolen  
den 26. oktober.  

Tak til: 
Månsson 
Sydbank 

Wine and Fun  
Fakta 

Hjørnebageren 
Uhre Friskole 

Steffens Graveservice 
Aagaard Maskinudlejning 

Per Holmgård 
Cuno Holmgård 

Jan Rønnov 
Jonas Frandsen 

Max Blik 
Bent’s tæpper og gulvbelægning 

Søndergårds Malerfirma 
Denges Murerfirma 

 

                TAK fra Den gamle Købmandsgård 
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      Jul i den gamle Købmandsgård 

 

1.søndag i advent den 28. november   

klokken 14.00- 16.00  

  
Der vil være mulighed for at købe varm gløgg, kakao, 
æbleskiver og sodavand i Pakhuset. 

 

Børnene kan også aflevere deres Julesok i butikken.  
OBS! Julesokken skal afhentes igen søndag den  
12. december mellem klokken 14.00-17.00. 

 

6. Klasse fra Uhre Friskole sælger deres ”juleting” i  

Kørestalden. 

 
     Der er åben i Den Gamle Købmandsgård kl. 14-17  

 

 

 

 

 

 

       

    Glædelig jul fra Uhre Udviklingsråd 
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AKTIVITETSKALENDER 
NOVEMBER: 

16. Hjemmebesøg i 5. klasse. 

18. Omfotografering for friskolen og børnehaven. 

20. Forberedelse til Jul kl. 10.00-14.00 - Arrangeret af Familie og Samfund. 

21. Festgudstjeneste - 100 års jubilæum - i Uhre Kirke kl. 10.00. 

22.-25. Terminsprøver for 8. og 9.klasse. 

23. Hjemmebesøg i 5.klasse. 

23. Efterårsfest i 1. klasse. 

24. Fælles bedsteforældredag i indskolingen. 

24. Hjemmebesøg i 5. klasse. 

26. Jule-klippedag for hele skolen. 

28. Minikonfirmandafslutning i Uhre Kirke kl. 12.30. 

28. Julemarked i Den gamle købmandsgård kl. 14.00-17.00 

30. Julefest i 3.klasse. 

DECEMBER: 

2. Julefest i 5. klasse. 

3. 0., 1. 0g 5. klasse opfører krybbespil. 

5. Adventskoncert i Uhre kirke kl. 15.30. 

6.-10. Projektopgave for 8. og 9. klasse. 

8. Julefest i Uhrskoven. 

13. Fremlæggelse af projektopgave. 

14. Fremlæggelse af projektopgave. 

17. Sidste skoledag før juleferien. 

18.-2.jan. 2022 Juleferie. Begge dage inklusiv. 

JANUAR 2022: 

3. Første skoledag i 2022. 

10.-14. Valgfagsuge for 8. klasse. 

10.-14. Praktikuge for 9. klasse. 

13. Nytårskur i 8.klasse. 

14. 100 dage i skole. 

18.-22. Forældreuge - også om lørdagen. 


