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KODEPIRATER: 25 børn, og 
et par håndfulde forældre, 
mødtes lørdag i sidste uge 
på Sorø Borgerskole for at 
lære om, hvordan man pro-
grammerer en computer. 
Den landsdækkende for-
ening Coding Pirates har 
fået en afdeling i Sorø, og 
nogle af de unge pirater 
kom langsvejs fra.

Den yngste var syv og den 
ældste 16. De fleste kom fra 
Sorø og omegn, men der 
var også gæster fra Haslev, 
Albertslund og Odense. 
Og i løbet af tre timer blev 
alle introduceret til, hvor-
dan man kan lave sit eget 
computerprogram, der for 
eksempel kan styre en lille 
kat hen over skærmen.

En lille kat, der bevæger 
sig, lyder måske ikke som 
et nyt Apple- eller Google-
eventyr, men enhver rejse 
begynder som bekendt med 
det første skridt. Og senere 
på sæsonen venter robot-
programmering og andre 
kreative lege.

- Coding Pirates handler 
om at gøre børn og unge 
interesserede i naturviden-
skab og teknologi på en 

kreativ måde, så de får lyst 
til at udvikle nyt i stedet 
for bare at forbruge det, an-
dre har lavet. Vi vil styrke 
nysgerrigheden og iværk-
sætterånden, siger Rasmus 
Møller Selsmark, der har 
været med til at starte un-
derafdelingen af Coding Pi-
rates i Sorø.

Undervisningen finder 
sted hver anden lørdag 
frem til jul, og lærerkorpset 
består af frivillige fædre og 
mødre med god forstand på 
it – nogle er selv program-
mører, andre er lærere eller 
projektledere.

Den anden grundlægger 
af Sorø-afdelingen hedder 
Børge Holse, og han bræn-
der også for at bringe glæ-
den ved programmering vi-
dere til de unge mennesker.

- Programmering styrker 
børnenes evne til at tænke 
logisk, men det udvikler 
også deres kreativitet. Jo 
tidligere man går i gang, 
jo længere kan man nå, og 
i Danmark har vi brug for 
it-iværksættere, fortæller 
Børge Holse.

Håber at skolerne vil være 
med

Sorø er i forvejen kendt 
for sin naturvidenskabelige 
profil, godt hjulpet på vej 
af Science-centret ved Sorø 
Akademi. De frivillige fra 
Coding Pirates håber, at for 
eksempel kommunens sko-
ler vil lade sig inspirere til 
at inddrage programmering 
i undervisningen, gerne 
ved hjælp af det undervis-
ningsmateriale, kodepira-
terne har udviklet. I folke-
skolereformen lægges der 
nemlig op til at inddrage 
programmering i undervis-
ningen, eksempelvis til at 
styre robotter.

Kom med ombord
De to Coding-pirates-hold 

er egentlig fyldt op, men 
der kan godt klemmes et 
par stykker til ind på hvert 
hold, hvis man er hurtig. 
Ellers planlægger Ramus 
og Børge at starte nye hold 
i begyndelsen af 2016. Co-
ding Pirates Sorø har en 
gruppe på facebook, hvor 
man kan følge med i, hvad 
der sker på holdene. Tilmel-
ding foregår via codingpi-
rates.dk

Kodepirater stævnede ud
Kodepiraterne er i gang. 25 børn gav den gas på Sorø Borgerskole. Foto: Thomas Danielsen

En af kodepiraterne er Victor Dyngbo Paaske på otte år, der er kommet hele vejen fra 
Albertslund sammen med sin far. Inde omkring København var alle holdene fyldt op, men 
i Sorø fandt de en ledig plads. Derfor var far og søn draget af sted, og i løbet af en time var 
de godt i gang med at programmere den lille kat, der luntede rundt på skærmen i et farve-
rigt mønster. Hvem ved, måske er frøet sået for en ny Steve Jobs. Foto: Thomas Danielsen

HUSDYR: Man har ofte hørt, 
at man ikke skal menne-
skeliggøre hunde, men 
hvad vil det egentlig sige?

- Når vi snakker følelser, 
så har vi mennesker mere 
til fælles med hunden, end 
vi umiddelbart tror. Derfor 
er ”menneskeliggørelse” 
bestemt ikke altid dårligt, 
når man forsøger at forstå 
sin hund, siger adfærdsspe-
cialist Lise Lindegaard An-
dersen, SOR Hundeskole.

Hunde har og er nemlig 
både i stand til at have og 
udvise mange forskelli-
ge følelser, som er direk-
te sammenlignelige med 
menneskers. Det gælder 
grundfølelser så som glæ-
de, angst, frygt, vrede og 
sorg. Mange følelser hos 
mennesker er forårsaget af 
hormoner. Dét hormon, som 
eksempelvis får mennesker 
til at føle kærlighed, oxy-
tocin, danner hunde også. 

Nyere forskning har end-
da vist, at hunde også har 
følelser, som ligner eller 
beskrives som jalousi, og 
intelligensmæssigt samt 
mentalt er hunde sammen-
lignelige med 2-årige børn.

Så der er masser af basis 
for at drage paralleller mel-
lem mennesker og hunde, 
når man skal forstå hun-
den. 

Hvad man derimod skal 
lære, er at kommunike-
re med hunden og forstå, 
hvad dens kropssprog gi-
ver udtryk for. En logrende 
hale betyder bestemt ikke 
altid, at hunden er glad 
eller venlig, og et slik om 
snuden har som regel også 
en helt anden betydning 
end længsel efter at smage 
noget mad.

Endelig skal man også 
gøre sig klart, at hunde 
ikke som vi mennesker kan 
kommunikere på tværs af 

tid af den simple grund, at 
de ikke har samme verbale 
kommunikationsmulighed 
som mennesker. Vi kan 
forklare hinanden, hvad vi 
lavede i går, og hvad vi øn-
sker i fremtiden. Den mu-
lighed for kommunikation 
har hunden ikke. Kommu-
nikation i nuet er en nød-
vendighed i forholdet til 
hunden.

Lise Lindegaard Ander-
sen er adfærdsspecialist 
og dermed også specialist 
i bl.a. denne kommunika-
tion, og lørdag d. 3. okto-
ber oprettes nye hold i SOR 
Hundeskole for begyndere 
og fortsættere, som ønsker 
undervisning i lydighed 
og adfærdsforståelse. Mere 
info på SOR Hundeskoles 
hjemmeside, www.hun-
deskole.dk eller tlf. 4068 
4202.

Menneskeliggørelse af hunde

HUSDYR: Dyrlæge Sarah 
Beck, Sorana Dyreklinik, 
slår et slag for ”kattens 
uge”, uge 39. Kampagnen 
er et samarbejde mellem de 
danske dyreværnsorgani-
sationer og har til formål at 
motivere flere katteejere til 
at få neutraliseret og regi-
streret deres kat. 

Uanset om man har ude- 
eller indekat(te), kan man 
komme ud for, at katten 
løber væk - f.eks. fordi den 
er nysgerrig, eller fordi den 
bliver forskrækket. Der-
for er det en god ide at få 
mærket sin kat, så den, der 
finder den, kan finde frem 
til ejeren.

Også hvis man finder en 
påkørt kat, er det en fordel 
at kunne finde frem til ejer, 
som dermed kan få vished 
for, hvad der er sket med 
katten og få ro i sjælen. 

Katten kan mærkes på to 
måder: Øretatovering eller 
microchip.

Øretatovering har den 
umiddelbare fordel, at 
enhver kan se mærket 
(bestående af seks tal/
cifre) og dermed ved, 

at katten har en ejer.  
Microchip indskydes i nak-
ken på katten. Chippen kan 
aflæses med en scanner 
(det har både dyrlæger og 
Falck). Denne form anven-
des ofte, fordi den også kan 
bruges i forbindelse med en 
microchip-styret kattelem. 
Kattelemmen tillader så 
kun egen kat at komme ind.

Både chipnr. og øretato-
vering meldes til et katte-
register, som får oplysning 

om ejers navn, adresse og 
tlf.nr.

Dansk Katteregister, som 
administreres af Inges Kat-
tehjem, (www.dansk-kat-
teregister.dk) er etableret 
1991. Registrering er gratis.

Det Danske Katteregister 
(www.katteregister.dk) er 
en nonprofit organisation 
etableret 2003. Det koster 
et engangsbeløb på kr. 125 
at blive registreret.

I begge tilfælde er det 
nemt at slå op på nettet, 
idet man kun behøver at slå 
op på adressen: www.dyre-
registerportalen.dk. Husk 
i øvrigt at indberette evt. 
flytning eller ejerskifte.

Der er endnu ingen lov 
om registrering af katte 
(men der arbejdes på det). 
Mærkningen gør det mu-
ligt at identificere en bort-
kommen kat, så ejer kan 
findes.

Mærkning af kat

SANG: Søndag den 4. okto-
ber fra kl. 10.00-16.00 er 
der gospelworkshop i Fjen-
neslev Kirke.

Linda Andrews, sanger-
inde og dirigent og vinder 
af X-Factor, holder works-
hop, hvor deltagerne under 
Lindas musiske ledelse og 
motivering synger gospel.

Man behøver ikke at syn-
ge godt, men bare have lyst 
til at synge.

- Linda Andrews vil med 
sin mangeårige erfaring 
som sangerinde og dirigent 
samt sin medrivende per-
sonlighed tage dig og andre 
igennem klassiske negro 

spirituals, samt nogle af de 
nye moderne gospelsange, 
fortæller Margit Nielsen fra 
menighedsrådet.

- Samtidig skal der være 
gang i kroppen som en del 
af oplevelsen, for når man 
synger gospel kan man 
ikke helt stå stille. At synge 
gospel giver en fantastisk 
fællesskabs oplevelse, og 
der er 100% garanti for, at 
du går opløftet fra 

Det koster kun 100 kr. 
at deltage. Man tager selv 
madpakke og eventuel 
drikkelse med. Kaffe og the 
sørger  menighedsrådet for. 
Spørgsmål og tilmelding 

til Margit Nielsen, tlf. 5780 
9491 eller mail: margitfjen-
neslev@gmail.com.

Gospelworkshop i 
Fjenneslev Kirke

Linda Andrews kommer til 
Fjenneslev.


