
Mens vi venter …

Har vi fået ”tvungen” ferie eller går vi bare hvileløs rundt indenfor hjemmets fire vægge – på 
behørig afstand fra alt og alle – uden krammere, men ekstra høj hygiejne ?

Også foreningers aktiviteter er sat på pause. 
Det gælder også vores nye hobby aktivitet i Senior IT Stuen, Sundholmsvej 8. Foreningshuset er 
lukket ned for forenings aktiviteterne indtil videre.

Vores hobby aktivitet finder nu sted hos hvert klubmedlem, hvis man kan koncentrere sig om at lave
eksperimenter med de tre forskellige mikro computersystemer,
som klubben er startet op med.

En har f.eks. lavet en ”Corona afstands alarm” med grænsen
på 2 meter afstand. Arduino mikro controller og en bevægelses
sensor og en rød lysdiode, plus naturligvis et batteri. 
Bare for at lave noget aktuelt ”brugbart” og meningsfyldt. Hele
herligheden står i et par hundrede kroner. Et eksperiment.

En anden har fundet på at filme en af sine triste urtepotte planter,
der er ved at vågne i det spirende forår med mikrocomputeren 
Raspberry Pi og et tilhørende mikrocamera. Det tager automatisk billeder i et valgt timeinterval i 
døgndrift, styret af et lille program. Billeder vil senere blive samlet som en lille videofilm, der vil 
vise plantens gradvise voksen sig fra næsten ingenting til en fuldt udvokset plante – ligesom man 
nogle gange kan se i TV's naturprogrammer...

En har lavet en ”Powernap timetæller” med en micro:bit, der er kendt i folkeskolen fra 4. 
klassetrin og opefter og som DR kalder for en Ultra:bit og hvor Industriens Fond for nyligt har 
doneret omkring 17 millioner til en fortsættelse af projektet for de større klassetrin. Powernap 
timetælleren vil afsløre om personen i den for tiden inaktive tid, sover flere timer i døgnet end godt 
er.

Sådan forsøger man at udfylde de stille dage, hvor det gælder om at holde sig langt væk fra tidens 
smittefare. Med et forsigtigt håb om, at alt bliver normalt igen, som tiden før Corona – hvis det da 
er muligt.

Når vores klubaktivitet starter igen i Senior IT Stuen, vil vi gerne byde velkommen til flere 
medlemmer i vores gratis frivillige aktivitet. Vi tager allerede gerne imod interesserede 
henvendelser på behørig afstand, igennem vores mail: SeniorITStuen@gmail.com med emnet 
klubaktivitet.

Pas godt på jer selv og velkommen til en snarlig naturlig og ubekymret hverdag.
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