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16 RUNDT OM VIBORG

Casper Justesen er i lære som elektronik fagtekniker og en af de frivil-
lige i Coding Pirates. Her hjælper han Thore (tv), Rasmus og Victor med
at kode et computerprogram. Foto: Hanne Bliksted

Pirater laver 
dørklokke til 
Naturviden-
skabernes 
Hus
Nystartet afdeling af Coding Pirates mødes
hver onsdag på Naturvidenskabernes Hus i
Bjerringbro.

Hanne Bliksted Jensen
habje@viborgfolkeblad.dk

BJERRINGBRO: Nogle børn går
til fodbold, andre til spejder.
I Bjerringbro er der nogle,
som går til pirat eller Coding
Pirates, som landsorganisa-
tionen for leg og kodning
med teknolog rettelig hed-
der.

Hver onsdag mødes en flok
børn og voksne på Naturvi-
denskabernes Hus i Bjerring-
bro, hvor de i et par timer le-
ger med computere og tek-
nik. I øjeblikket bygger de en
dørklokke, for Naturviden-
skabernes Hus har ikke no-
gen dørklokke. Og ja den skal
naturligvis ikke bare sige
ding-dong men have en lille
melodistump på.

Flere af de frivillige har de-
res børn med, så de kan følges
ad til en fritidsinteresse. 17- Med papmache-figurer og stofbilleder bygges piratskibet, som skal blive til en dørklokke. Privatfoto

årige Casper Justesen, som er
i lære som elektronik fagtek-
niker på Grundfos, har meldt
sig som frivillig på grund af
sin interesse for teknik.

Da avisen er på besøg, hjæl-
per han Thore, Rasmus og Vi-
ctor med at kode et compu-
terprogram, så dørklokken
kan tænde og slukke. Drenge-
ne forsøger sig frem med kod-
ning og microbits, og lyden
sendes ud i en lille højtaler på
bordet.

Piraten
I et andet lokale arbejder en
gruppe på at bygge selve
dørklokken, og de kreative
hjerner er i sving for at få pap-
machefigurer og stofbilleder
til blive til det piratskib, hvor
skibsklokken kan monteres.

- Det er en pigepirat, dem
er der ikke så mange af. Hun
får røde øjne, så hun ser rigtig
ond ud, siger Nanna Touray
og peger på de røde glimmer-

DET 
SKER
KARUP

FREDAG 15. APRIL
11.00-17.00: Påskeudstilling,
Kunstforum Viborg, Multihu-
set 7470, Kølvrå.
14.00: "Monsterfamilien - den
uperfekte mission", Karup
Bio.
16.30: "Miss Viborg", Karup
Bio.
19.00: "Fantastiske skabnin-
ger - Dumbledores hemme-
ligheder", Karup Bio.

LØRDAG 16. APRIL
11.00-17.00: Påskeudstilling,
Kunstforum Viborg, Multihu-
set 7470, Kølvrå.
14.00: "Monsterfamilien - den
uperfekte mission", Karup
Bio.
16.30: "Miss Viborg", Karup
Bio.
19.00: "Fantastiske skabnin-
ger - Dumbledores hemme-
ligheder", Karup Bio.

FJENDS

FREDAG 15. APRIL
10.00-16.00: Åbent i Mønsted
Kalkgruber
10.00-16.00: Åbent i Daugb-
jerg Kalkgruber

LØRDAG 16. APRIL
10.00-16.00: Åbent i Mønsted
Kalkgruber
10.00-16.00: Åbent i Daugb-
jerg Kalkgruber

BJERRINGBRO

FREDAG 15. APRIL
10.00-17.00: Åben på Energi-
museet

LØRDAG 16. APRIL
10.00-17.00: Åben på Energi-
museet
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Pigerne Laura (tv) og Nanna arbejder på stofbilleder til udsmykning af
piratskibet. Bagerst er en af de frivillige Alice Sørensen.
Foto: Hanne Bliksted

perler, som hun har klistret
på stofbilledet.

- Coding Pirates er leg med
teknologi, og vi laver, hvad vi
har lyst til. Vi er så heldige, at
vi kan låne lokalerne ganske
gratis, og der er computere og
andet grej til rådighed, siger
lokalafdelingens formand
Mads Jensen, som er udvik-
lingsingeniør hos Kamstrup i
Stilling ved Skanderborg og
har sine børn Laura og Willi-
am med til pirat.

Mads Jensen har tidligere
været frivillig i klubben i Vi-
borg. Men med adresse i Rød-
kærsbro og to børn som går i
skole i Bjerringbro, syntes
han, at det var oplagt at star-
te en afdeling i Bjerringbro.

- Rådet fra landsorganisa-
tionen var, at vi skulle starte
småt, for ellers kan det blive

CC
Generel teknologiforståelse kan betyde, at 
man er mindre nervøs for ny teknologi, og at 
man  tør spørge it-supporteren igen i stedet 
for at gå i baglås. Og måske tør man endda 
selv prøve at løse problemet, lyder det fra
MADS JENSEN, FMD. CODING PIRATES, BJERRINGBRO.

svært at overskue, og vi er jo
kun frivillige til at styre det, si-
ger han, mens han hilser vel-
kommen til de sidste af hol-
dets 16 børn i alderen syv til
13 år.

Venteliste
De seneste år har der været
meget fokus på at få flere pi-
ger til at vælge en uddannel-
se inden for naturvidenskab,
de såkaldte STEM-fag, scien-
ce, technology, engineering
og mathmatics. Coding Pira-
tes har deltaget i forskellige
arrangementer for at rekla-
mere for naturvidenskabs-
uddannelser. Det er med til at
gøre, at Coding Pirates på
landsplan har fået stor succes,
og mange steder er der vente-
liste til at komme med i en lo-
kalforening, i Bjerringbro er
der en venteliste på omkring
40 børn.

Veninderne Nanna Touray
og Laura Lund Jensen nyder
at være med i Coding Pirates.

- Her laver vi noget af det
vi laver i skolen, men vi laver
også noget andet, og det er
sjovere at være her, siger
Nanna Touray, mens Laura

Lund Jensen nikker.
Pigerne går i 4. klasse, og de

går også til håndbold sam-
men. Om de vælger en ud-
dannelse inden for naturvi-
denskab er for tidligt at sige,
men lige nu gælder det skibs-
klokken. Men Mads Jensen
ser også Coding Pirates som
en god måde at lære noget
om teknologi på.

- Allerede i dag bruger vi
masser af teknologi med mo-
biltelefoner, tablets og com-
putere. Men der er også tek-
nologi i kaffemaskiner, rejse-
kortet, varmepumper og el-
biler, og de fleste kender situ-
ationen, hvor teknologien ik-
ke helt gør som den skal, og
man ikke forstår hvad it-sup-
port siger. Så bliver man usik-
ker på, hvad der sker, og om
man kan komme til at for-
værre situationen, siger han.

- Generel teknologiforstå-
else kan betyde, at man er
mindre nervøs for ny tekno-
logi, og at man tør spørge it-
supporteren igen i stedet for
at gå i baglås. Og måske tør
man endda selv prøve at løse
problemet, lyder det fra Mads
Jensen.

Mads Jensen er formand for Coding Pirates Bjerringbro, her er han sammen med Alberte og William.
Foto: Hanne Bliksted


