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I weekenden arrangerede Sydslesvigs danske Ung-
domsforeninger (SdU) for første gang en »Digital 
Youth Camp«. Her prøvede børn og unge kræfter 
med lyd-, robot- og spildesign.
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Harreslev. Lørdag og søndag kunne 
45 børn og unge fra 10 til 14 år snu-
se til forskellige former for program-
mering i Harreslev Børne- og Ung-
domshus. De kunne vælge mellem 
tre workshops, hvor de enten udvik-
lede computerspil med programmet 
»Scratch«, komponerede egen musik 
på iPads og producerede lydeffekter 
til et computerspil eller designede og 
byggede en robot, der blander safte-
vand. Lejren har været meget efter-
spurgt og haft venteliste, og det er 
ikke sidste gang, den bliver afholdt.

- Mange er allerede i gang med at 
programmere derhjemme eller kon-
sumerer i det mindste computer-
spil. Vi ville gerne give dem en me-
re kreativ tilgang til computerspil og 
få dem til at skabe noget selv, sagde 
SdUs unge og kulturkoordinator, Ni-
na Weissbek, der var lejrens leder og 
sammen med Matthias Runge og Ro-
ald Christesen underviste børnene i 
lyd design.

I alle workshops blev deltagerne 
introduceret i gratis programmer, 
som de også har adgang til derhjem-
me.

- Tanken er, at de laver et færdigt 

produkt her, men kan arbejde vide-
re med redskaberne derhjemme, for-
klarede Nina Weissbek.

Kreativ udfoldelse
De unge robot-designere blev under-
vist af medarbejdere fra »Guldastro-
naut«, der er et innovationskollektiv 
fra Odense, som skaber aktiviteter 
og workshops for børn i design, tek-
nologi og innovation. Børnene skulle 
designe og klippe-klistre en robot af 
pap, som ved hjælp af elektronik og 
programmering blev til en fungeren-
de maskine, der kunne skænke saft.

- Det giver dem tekniske kompe-
tencer og mulighed til at udfolde sig 
kreativt, sagde »Guldastronaut« Chri-
stoffer Laurits Ravn Rahbek.

Deltagerne arbejdede sammen i 
grupper og brugte »micro:bits«, altså 
bittesmå computere, der er simple at 
programmere. Udenpå kunne de de-
signe robotten, som de havde lyst til.

- En gruppe består for eksempel af 
spejdere, og de laver en robot med 
spejderdesign. Så alting er blåt med 
gule tørklæder på, og der skal sidde 
figurer ved et lejrbål ovenpå den, for-
klarede Christoffer Laurits Ravn Rah-
bek.

Bestemmer selv
Deltagerne var ligeledes kreative ved 
at komponere egne musiknumre i 

programmet »Garage Band« og ud-
vikle quiz- og labyrintspil i »Scratch«.

- De får forståelse for, hvad der lig-
ger bag et computerspil, og produce-
rer noget helt eget. Vi giver dem de 
grundlæggende opskrifter, og så be-
stemmer de selv, hvad de ellers vil 
fylde i dem, sagde Kirsten Dam Pe-
dersen, der er bibliotekar på Køben-
havns Biblioteker og desuden selv-
stændig med firmaet »Scratch på 
dansk«. Siden 2012 har hun undervist 
over 700 børn og voksne i program-
mering.

Bevægelse
Ud over fire timers undervisning om 
dagen var weekenden fyldt med sjov 
og motion. SdUs Ungeudvalg stod for 
forskellige bevægelseslege, rollespil 

og »lasertag«, så børnene ikke sad 
ned hele dagen. Søndag eftermiddag 
blev lejren afsluttet med en fernise-

ring, hvor børn og unge præsentere-
de deres workshops og resultater for 
forældre og venner.

Kreative  
børn og unge 
på digital lejr

I weekenden lærte børn og unge blandt andet af udvikle egne computerspil med quizspørgsmål og labyrinter ved at 
bruge programmet »Scratch«, som Kirsten Dam Pedersen instruerede dem i. Foto: Tim Riediger

RESÜMEE

Digitales Camp für kreative Kinder
Am Wochenende nahmen 45 Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 
14 Jahren an einem »Digital Youth Camp« teil, das von den dänischen Ju-
gendorganisationen in Südschleswig (SdU) zum ersten Mal veranstaltet 
wurde. Die Teilnehmer konnten auf verschiedene Art mit Programmie-
rung arbeiten und dabei kreativ werden. Zur Auswahl standen Compu-
terspiel-Entwicklung, das Produzieren von eigener Musik und Soundef-
fekten und das Designen und Bauen eines Roboters, der Saft ausschenkt. 

Am Sonntag präsentierten die Kinder und Jugendlichen ihre Ergeb-
nisse.

Den slesvigske Kvindeforening er snart 100 år gammel, men stadig relevant. Medlemmerne hygger og holder sammen, og det  
hjælper på ensomheden.
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Kobbermølle. Lørdag afholdt Den 
slesvigske Kvindeforening efter-
årsstævne på Kobbermølle Danske 
Skole. Foreningen har omkring 640 
medlemmer, der er fordelt på distrik-
ter og lokalkredse. 60 af dem var i 
weekenden mødt op for i fællesskab 
- og for manges vedkommende med 
strikketøjet i hænderne - at tilbringe 
en dag med foredrag om dansk bro-
deri og håndarbejdscentralen ved 
hovedstyrelsens formand, Annema-
rie Erichsen, rundvisning på Kobber-
mølle, middag, kaffe og en broderi-
udstilling i skolens klasselokaler og 
på gangene. 

For medlemmerne er det en selv-
følge, at mødet skal vare hele dagen, 
når alle kredse kommer sammen. Ud 
over efterårsstævnet afholder for-
eningen hvert år generalforsamling, 
højskoledage på Jaruplund Højsko-
le, sommerudflugter i Danmark og 
Tyskland og en aktivitetsdag, hvor 
medlemmerne lærer en ny håndar-
bejdsteknik.

- Der er et specielt sammenhold i 
Kvindeforeningen. Vi hygger os og 
snakker på kryds og på tværs, siger 
Annemarie Erichsen.

Den slesvigske Kvindeforening har 
100-års jubilæum i 2022. Da den blev 
stiftet, var dens primære formål hu-
manitært og socialt arbejde, men der 
er stadig brug for den i dag, siger for-
manden.

Holde kontakten
- Foreningens grundlæggende formål 
er at holde kontakten mellem dansk-
sindede familier ude på landet ved 
lige, og det gør den stadig, siger hun.

Selv om foreningen ikke længere 
direkte varetager sin oprindelige op-
gave om at tage sig af gamle, syge, 
ensomme og trængende, gør den det 
indirekte.

- I min lokalforening i Lyksborg 
mødes vi for eksempel hver anden 
uge. Det hjælper på folks ensomhed, 
og man er der for hinanden, forkla-
rer Annemarie Erichsen, hvis mand 
også er blevet medlem af Kvindefor-
eningen, så han kan tage med på 
sommerudflugterne.

Den 75-årige formand håber gan-
ske vist, at der snart vil træde en ny 
og yngre formand til, men hun hol-
der af sin forening og vil ikke und-
være den.

- Jeg kommer ud blandt folk, og 
det giver en hel masse: Venskaber og 
nære kontakter, og at man kigger ud 
over sin egen næsetip, siger hun.

Foreningens efterårsstævne rote-

rer fra kreds til kreds, og hvert år 
er der en udstilling med et nyt em-
ne. I år var det broderi, der fyldte tre 
klasse lokaler samt væggene på gan-
gene i Kobbermølle Danske Skole. 

Afslappende
Christa Gondesen, der har en butik 
i Sørup, hvor hun sælger dansk bro-
deregarn, havde fyldt et helt klasse-
lokale med broderede ting. Hun be-
gyndte som 14-årig og synes, at det er 
beroligende at tælle korssting. 

Annemarie Erichsen havde ligele-
des fyldt et lokale med sit broderede 
håndarbejde. Nogle af tingene havde 
hun lavet som barn, for hun startede 
med at brodere som ti-årig, eller må-
ske endnu tidligere.

- Det er, som dronningen siger: Det 
er afslappende at brodere, siger hun.

Medlemskab giver venskaber og nære kontakter

På Den slesvigske Kvindeforenings efterårsstævne var emnet i år broderi. 
Christa Gondesen, der er medlem lokalforeningen i Satrup, havde fyldt et helt 
klasselokale med sine broderede emner til dagens udstilling. 

Forskellige eksempler på broderi 
indgik i udstillingen under Kvindefor-
eningens efterårsstævne i Kobber-
mølle. Fotos: Tim Riediger


