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TÆTTERE PÅ: Der var 
stor interesse for at 
se nærmere på Alle-
røds foreninger ved 
folkemødet.

Af Janne Mulvad

LILLERØD: - Vi håber vi kan 
få lidt flere voksne frivillige. 
Vi vil gerne lidt op i omdrej-
ninger efter coronaen. De 
ramte os hårdt, og vi blev 
næsten halveret, både på 
børn og voksne.

Johnny Christensen, for-
mand for Allerøds Coding 
Pirates, står i Biblioteks-
haven, foran døren ind til 
biblioteket. Indenfor er der 
godt fyldt op - mange børn og 
voksne er i gang med at lege 
med små, selvkørende ro-

botter og lidt større, der kan 
styres med et program på en 
ipad. To drenge tegner med 
tusch en rute på et papir, og 
en lille robot følger stregen. 

-  Ungerne er helt vilde. Vi 
har taget de ting med, de kan 
lege med, også de lidt min-
dre børn. Det er også dem, 

vi gerne vil have ind, siger 
Johnny Christensen.

Coding Pirates i Allerød 
kommune blev stiftet i 2017, 

og har lokale på 2. sal på bib-
lioteket, hvor børn fra 7 til 15 
kan lære om robotter og pro-
grammering. Coding Pira-
tes var blandt de foreninger, 
der lørdag brugte Folkemø-
det til at gøre opmærksom-
me på sig selv. Og Biblioteks-
haven var fuld af aktivitet, 
mange børnefamilier mødte 
op for at se nærmere på for-
eningernes tilbud. 

Foreningen “Frivillighed 
og medborgerskab” bød på 

kagepyntning, og der var 
hurtigt udsolgt af kager. 
Allerød Disc Golf Klub var 
også med for at hverve nye 
medlemmer til klubben, der 
arbejder hårdt for at få etab-
leret en bane et sted i Allerød 
og Allerød Skakforening 
havde sat et kæmpe skakspil 
op, blandt andet til glæde for 
borgmester Karsten Länge-
rich, der tog et slag skak. Se-
nere på dagen var han med 
til at overrække årets bære-
dygtighedspris. Den gik til 
Dorit Sickmann fra Repair 
Cafe Allerød, for indsatsen 
med at øge genbrug og repa-
ration af alt fra konfirmati-
onstøj til elektronik.

Foreninger fiskede nye  
medlemmer ved folkemøde

Læring om programmering 
gennem leg er formålet med 
foreningen Coding Pirates, 
som brugte folkemødet til at 
finde nye medlemmer, men 
også nye frivillige voksne til 
at gennemføre aktiviteterne. 
 Foto: Kenn Thomsen

En trold med fire øjne og bønner i hele ansigtet - kreativ leg med ler var også en del af Folkemødet.  
 Foto: Kenn Thomsen

Dorit Sickmann modtog på vegne af Repair Cafe årets bæredygtig-
hedspris.  Foto: Allerød Kommune

Den hyggelige Bibliotekshave 
var ekstra hyggelig lørdag, hvor 
en række foreninger sørgede for 
smagsprøver på deres aktivite-
ter. Foto: Kenn Thomsen

MANDAG                                                                                                                                  
14.00-19.30: Violvej 9: 
Åbent i Kilen

16.00-18.00: Frederiksborgvej 
61: Åben anonym rådgiv-
ning for familier og unge

19.30: Lillerød Sognegård: 
Anonyme Alkoholikere

20.00: Mungo Park: Hvem slog 
min far ihjel?

TIRSDAG
9.45-12.00: Ved biblioteket på 

Skovensvej: Ældre Sagen 
spiller petanque 

10.00-14.00: Kirkehavegaard: 
Pensionistklubben Rampe-
lyset mødes

14.00-16.00: Allerød Bibliotek, 
store sal: Ældre Sagens 
tirsdagsmøde med under-
holdning

19.00-20.30: Gladgården, Hil-
lerødvej 2 i Lynge: Spildop-
magerne sælger loppefund.

20.00: Mungo Park: Hvem slog 
min far ihjel?

Mandag

Allerød Bio
19.30: Top Gun: Maverick

Drive In Bio
22.30: Top Gun: Maverick, 

Jurassic World: Dominion,  
The Lost City

Tirsdag

Allerød Bio
19.30: Top Gun: Maverick

Drive In Bio
22.30: Top Gun: Maverick, 

Jurassic World: Dominion,  
The Lost City

BIOGRAFER


