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Nye medier
- nye kulturer
Smartphonens udbredelse og muligheden for
at uploade film på Youtube er vigtige drivkræfter i kulturer som parkour og geocaching.
Begge dele er i voldsom
fremgang, og det er kun
toppen af isbjerget, vurderer eksperter.
I sidste uge beskrev vi
parkour

Sygeklinikken i Lukunki-området har ofte besøg af mødre med
syge børn. Bag vinduet her udføres de simple tests, der viser,
om børnene har tyfus - en af de sygdomme, som følger med
den dårlige vandforsyning i området. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Tættere på rent vand
Med dagens resultat af indsamlingen til støtte for projekt ”Det gode vand” kan
1584 beboere i Lukunki i
Congo få rent vand. Men
der er et stykke vej endnu,
og indsamlingen fortsætter:
Navnene på bidragyderne
Den uundværlige gps er enkel at bruge. Det kræver blot et koordinat, og
så følger man den linje, gps’en tegner på skærmen. Nogle gps-modeller
kan også indeholde kort og beskrivelser af de enkelte cacher. Her spejder Anders Wegge Keller (med hatten) og Bjarne Breinbjerg i baggrunden efter næste mål.

Sådan kommer du i gang
Det er forholdsvist enkelt at komme i
gang med geocaching.
Det kræver blot en gps, eventuelt den
indbyggede i smartphonen, et par
gode vandresko og en pose med bytteting samt sund fornuft i forhold til at
passe på naturen.
På www.geocaching.com kan man
læse mere, og på www.geocaching.
dk kan man finde et kort over de cirka
20.000 cacher, der er gemt i Danmark.
De fynske geocachere har også en

[

Geocaching er så stort, at
det efterhånden begynder at
blive svært, særligt i byerne,
at finde et ledigt sted at lægge
en ny cache.
Maja Klausen, Syddansk Universitet

- Geocaching handler meget om
at være en del af et privilegeret fællesskab, hvor man oplever steder,
som ikke-geocachere går glip af. Du
føler, du er på vej til en oplevelse,
som nogen har lagt i gryden til dig,
mens dem, du passerer på din vej,
ikke skal have den samme oplevelse,
forklarer Maja Klausen.
Passer på naturen
Hun oplever, hvordan geocachere

bruger deres hobby som alternativ
rejseguide.
- I stedet for at købe ”Turen går
til,” går de ind på geocaching.com
og undersøger, hvor der er gemt cacher i det område, de skal til. Der
må være noget oplevelsesværdigt
lige præcis på det sted. Det bliver en
form for turguide geocachere imellem, hvor man oplever det skjulte,
som ”Turen går til” ikke nødvendigvis har fanget, siger Maja Klausen.

facebook-gruppe, der hedder ”Fynske
geocachere.”
Hvis man ikke er parat til at købe en
gps kan man starte med at downloade
en app til sin smartphone. Dels findes
der en gratis app, dels kan man købe
sig til lidt mere avancerede udgaver.
Anders Wegge Keller fra Aarup har
også lavet et digitalt opslagsværk, hvor
man kan finde vejledninger til stort set
alt inden for geocaching. Adressen er
www.geowiki.wegge.dk.

bringes hver lørdag i Fritidstillægget, og kontonummeret finder du i artiklen
”Sådan hjælper du” herunder.
Artikelserien ”Det gode
vand” holder pause, men vender tilbage senere på måneden.

I alt er der nu indsamlet 177.456 kroner til vandprojektet i Lukunki.
Det svarer til, at 1584 beboere i Lukunki kan få rent drikkevand. Det
samlede projekt for at skaffe rent drikkevand til de 4700 indbyggere i
Lukunki løber op i 525.000 kroner.

De har støttet Det gode Vand
500-1000 kroner:
Line Hejli Larssen, Næsby,
500 kr.
Willy Dokkedal, Odense SØ,
500 kr.

100-500 kroner
Duddi & Peter, Faaborg, 200 kr.
Dertil kommer en række
anonyme bidrag.

Sådan hjælper du
Især de seneste to år er antallet af
geocachere i Danmark vokset markant, men i miljøet er der en vis
modstand mod den voldsomme udbredelse.
- Dem, der har været med fra
starten, er ikke nødvendigvis interesseret i, at der kommer så mange
til som muligt, selv om de gerne vil
dele deres gode oplevelser med andre. På den måde er det en meget
generøs kultur, men man ønskler
også at tage hensyn til miljøet og
naturen, og ligger der en cache i en
skov, hvor der kommer 150 mennesker om dagen, vil skoven tage
skade. Det er hensyn, som ligger geocaching-kulturen meget på sinde,
siger Maja Klausen.
Af Trine Grauholm
Foto: Andreas Bastiansen
tgr@fyens.dk

Avisens mål er at indsamle så stor en del som muligt af de
525.000 kroner, som vandprojektet i Congo
koster.
Det er det beløb, Metodistkirken i Odense har brug for, så folk
i Lukunki får rent og sikkert vand.
525.000 kroner svarer til cirka 112 kroner pr. indbygger i
landsbyen.
Du kan hjælpe ved at indbetale på konto:

3574 11015522
Skriv gerne dit navn på - så vi kan trykke det her i avisen
sammen med navnene på de øvrige bidragydere. Hvis du vil
være anonym, kan du skrive ”ano”.
På ”Det gode vand”-budgettet er de dyreste poster et vandtårn (107.500 kr.), transformer og tilslutning til jernbanens
strøm (88.000 kr.), distributionsnet med rør og fittings (87.000
kr.), strømforsyning og styring (50.000 kr.), vandreservoir
med fire 5000-liters plasttanke (40.000 kr.) og et pumpesystem med reservedele (35.600 kr.).
Hver en krone går direkte og ubeskåret til vandprojektet.
Hvis du opgiver dit navn og cpr-nummer ved indbetaling af
støttebeløbet, videregiver Metodistkirken beløbet til Skat. Bidrag op til 14.000 kroner giver fradrag i skatten.
Avisen har selv betalt for rejsen til og opholdet i Congo.

