Kære venner af Uhre Friskole!
Så er vi godt i gang med 2015, og Uhre Friskole har, med sit snarlige 10 års
jubilæum, med rette bevist sin berettigelse. Det er dejligt, som ”ven”, at være en del
af et velfungerende skoleteam.
Så et tilbage blik på 2014. Bestyrelsen startede med den traditionelle kaffe til
forældredagene. Det er nogle hyggelige dage, hvor vi også får tid til at kigge lidt
rundt på skolen, og se hvad der foregår i klasserne.
I februar var der sangaften arrangeret sammen med menighedsrådet og Jørgen
Peder, som på sin gode rolige måde, lærer fra sig både af gamle og specielt nyere
sange og salmer. Som sædvanlig en god aften man bliver i godt humør af.
Der blev først på året givet et tilskud 2.000 kr. til en salmebog for minikonfirmander.
Eleverne havde selv været med til at lave tegninger og forklaringer til hvordan de
opfattede salmerne.
I april ”flyttede” hele skolen til ”Stevninghus” i Sønderjylland og besøgte bl.a.
”Danfoss Universe”, hertil gav Friskolens Venner et tilskud på 10.000 kr. Turen var
planlagt i 2013; men på grund af skolekonflikten måtte den udsættes. Efter turen
fortsatte 9. kl. (som var en ren pigeklasse) på ”Wellness-tur” syd for grænsen. Turen
havde Friskolens Venner støttet med 14.000 kr.
Købmandsgården, der bliver benyttet en del af friskolen, blev i forbindelse med
ombygningen betænkt med 10.000 kr.
Vend!

7. juni var der Uhre Marked, som sædvanlig var Friskolens Venner med tombola
mm. på marked. Det er en af vores store dage, som også giver god kontakt udad til.
Dagen gav et overskud incl. sponsorater på ca. 18.000 kr.
Først i august havde bestyrelsen påtaget sig opgaven med at holde toiletter rene til
Traktor Træk i Flø. Et job som vi selv mener, vi udførte til UG. Det tjente vi 5.000 kr.
til kassen ved.
I forbindelse med Uhre Skoles 60 års jubilæum, gav Friskolens Venner 33.000 kr. til
udsmykning i den nye aula, et mesterværk i 25 dele udført af Finn Birkelund. Vi,
havde sammen med Kent, fulgt hele processen fra skitse til det færdige resultat. Det
var utroligt spændende - og lærerigt.
2. lørdag i september var der så ”Cykelfræs”. Dagen var en dejlig sensommerdag,
perfekt vejr til en cykeltur. Der blev cyklet ca. 80.000 kr. ind, det var lidt mindre end
i 2012; men man må da sige, det er fantastisk, at der hvert andet år kan køres 75.100.000 kr. ind på 2 timer. Kent (og skolen) har dog gjort et stort stykke arbejde
forud.
I efteråret plantede Rita og Martin nye planter (sponsoreret af Friskolens Venner) i
de store kasser i skolegården.
I december holdt seniorlandmænd deres julemøde i Uhre Kirke med efterfølgende
gløgg, æbleskiver og kaffe i skolens aula. Friskolens Venner stod her for
arrangementet, som gav et overskud på 6.000 kr. til Friskolens Venner.
Vores faste indtægtskilde år efter år er jerncontaineren, som står ved Inga og Egon
på Engebækvej. Containeren bliver muligvis flyttet i løbet af foråret, når Inga og
Egon flytter ”udenbys”, mere herom i skolebladet, når det bliver aktuelt. Tak til Inga
og Egon fordi den har kunnet stå der i de mange år.
Vi glæder os til at se jer til generalforsamlingen d. 13. april.

Bestyrelsen.

