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Folkecenter Nyheder
Folkecenteret fortsætter med at levere information om små og mellemstore
vindmøller
De af jer, der har fulgt os et stykke tid ved at vi er berømte for at arrangere konferencer om vedvarende energi-emner for at give
interesserede lettere adgang til relevant information; på trods af Corona-situationen er vi fortsat med vores arbejde, og vi har
forsøgt at gøre udfordringerne til muligheder ved hjælp af onlineteknologier. Vores 3.
internationale konference om små og mellemstor vindenergi oplevede en meget bred
deltagelse fra hele verden, hvilket afspejlede sig i den 4. udgave (også online), hvor 138
deltagere fra 36 lande deltog. Udover vidensdeling resulterede succesen også i mulige nye
kunder til vores Test- og Ressourcecenter for Små Vindmøller.
Arrangementet fandt sted mellem d. 23. og 26. november, og det så deltagelse
af relevante aktører i branchen sammen med akademier og nye løfter på
området; de, der ikke havde mulighed for at deltage i arrangementet (eller gik
glip af en præsentation) kan finde alt materialet (inklusive optagelserne af
præsentationer) her.
Ifølge vores planer skulle dette være den sidste konference i denne serie; Men
efter at have set tilbagemeldingerne og interessen fra publikum, har vi besluttet
at arrangere yderligere to begivenheder om emnet. Det første finder sted i april
(d. 27. - 29.), og det bliver endnu engang en online begivenhed, mens den anden
vil være både en virtuel og en fysisk begivenhed, og den finder sted i september
(d. 20. - 22). Du kan nu registrere din deltagelse på http://
www.folkecenterevents.net for at sikre, at du får alle de relevante oplysninger.

Deltagerne repræsenterede 36 lande verden over

Hvis du (eller nogen i dit netværk) er interesseret i at lave en præsentation i løbet af april-arrangementet, kan du markere din
interesse her. Vi håber, at succesen kan fortsætte!

Den tekniske opsætning af konferencelokalet

En lille del af de deltagene

Folkecenterets team følger konferencen

Konstruktionen af Tiny House fortsætter!
Udover det sædvanlige kontorarbejde havde vi i denne periode også muligheden for at udføre noget praktisk arbejde: vi taler om
opførelsen af vores Tiny House, som vi er tæt på at komme i mål med.
Den oprindelige plan var at have denne workshop åben for offentligheden, men i betragtning af de sundhedsmæssige
begrænsninger, var vi nødt til at begrænse deltagelsen til Folkecenterets egne folk (plus Lars Keller og Jo Morandin, ledere af
workshoppen).
Trods det, lykkedes det os at komme et godt stykke videre: Vi færdiggjorde det første lag af pudsningen, installerede et net der
styrker materialet, og vi er næsten færdige med det øverste pudslag. Vi kunne faktisk godt have afsluttet det allerede nu, men vi løb
tør for materialer. Det bekymrer vi os dog ikke over, da dette bare bliver den første opgave til den næste workshop!
[Fortsætter...]

[...fortsætter]

Som man kan se på billederne, var vejret ikke særlig gunstigt, men heldigvis foregik det meste af arbejdet indendørs!

Materialet er klargjort

Pudset klæber godt fast på halm, men ikke på træ, så vi var nødt til at bruge
noget bambus for at give noget greb om døren og på vinduerne

For at fastgøre det til træet skal bambus sikres med nogle metalclips.
Processen er let, men meget tidskrævende og energikrævende!

I mellemtiden tapede Chrysa alle spalterne til, så bygningen bliver lufttæt.

Når bambusen er på plads, kan det første lag puds påføres.

På grund af skift i temperaturen er der risiko for, at leret i pudset kan
krakelere. For at forhindre det, og for at tilføje styrke, installerede vi et
sikkerhedsnet.

[fortsætter...]

[...fortsætter.]

Til at fastgøre nettet påføres et tyndere lag puds. Sammenlignet med den
forrige, indeholder dette ikke fibre, og det har et højere vandindhold (derfor
klæber det bedre, og det er meget lettere at anvende!)

Gutter! Vi er snart løbet tør for materialer!

Det betyder, at det er tid til at rydde op …

… men inden da, er det først tid til et gruppebillede!

Og her er resultatet af vores arbejde! Gæt hvilken del der mangler!

Næste gang starter vi her fra!

Folkecenteret og Partnere Lancerer Kataloget for Lokale
Bæredygtige Løsninger
For at bekæmpe klimaforandringerne, og alle problemer i forbindelse med mangel på energi, har vi brug for innovative løsninger og
gode teknologier. Dette betyder dog ikke, at vi hver gang skal genopfinde den dybe tallerken! Der er allerede mange alternativer
som har været kendte i længere tid, men som kun er blevet anvendt i nogle lande. Derfor er det vigtigt, at denne viden deles med
verden. Brugen af bedste praksis har altid været et nøglefokus for Folkecenteret,
og dette har også været baggrunden for de teknologioverførselsprogrammer som
Folkecenteret kørte for nogle år siden, og som gjorde det muligt at eksportere
viden om vind-, biogas-, brint- og planteolie-teknologier over hele verden.
Princippet om videnoverførsel blev også anvendt på EASE-CA-projektet, der sigter
mod at styrke fattige landdistrikter ved at hjælpe dem med, at få adgang til ren
energi. Helt specifikt udviklede Folkecenteret og dets partnere (Uganda Coalition
for Sustainable Development, Sustainable Environmental Development Watch,
Tanzania Traditional Energy Development Organization, JEEP Folkecenter, INFORSE
& INFORSE-East Africa) et katalog, der samler de bedste løsninger til ren energi og
energibesparelse. Kataloget præsenterer detaljeret information om de valgte
løsninger sammen med billeder, der beskriver anvendelsen.
Selvom der senere vil udkomme en trykt version tror vi, at det vigtigste har været
online-delen, der giver partnere mulighed for direkte at indsætte sagerne i en
database; disse sager bliver så tilgængelig for alle for at muliggøre en hurtig
udbredelse af viden, både i Østafrika og andre steder, som muligvis har brug for det.
Lanceringen af online-udgaven fandt sted den 11. december som en hyldest til 5års-jubilæet for Parisaftalen. Indholdet blev udviklet af Folkecenterets partnere,
mens Folkecenteret selv, var ansvarlig for det tekniske setup.

Katalogets hovedside, hvor sagerne inddeles efter
kategori

Illustrationerne blev lavet af Anna Krenz, vores meget dygtige grafiker, som har ansvaret for de fleste af vores publikationer. Onlinekataloget findes på http://localsolutions.inforse.org, mens information om projektet kan findes her.

Kataloget for Små Vindmøller er nu online!
Små vindmøller repræsenterer en stor del af Folkecenterets arbejde, både tidligere og nu. Gennem årene har vi testet adskillige
modeller fra hele verden for at dokumentere deres pålidelighed, og for at hjælpe udviklere med at designe sikre og holdbare
produkter. Vi mener, at det er afgørende at få testet små vindmøller: På grund af den
begrænsede størrelse af markedet, er hver model faktisk et visitkort for branchen: hvis
en model fejler, vil hele branchen blive påvirket, da små vindmøller så vil få stemplet
som upålidelige. Test og udarbejdelse af uafhængige evalueringer, er en af
hovedårsagerne til etableringen af Nordisk Folkecenters Test- og Videnscenter for Små
Vindmøller i Hundborg. Placeringen er velsignet med gode vindressourcer, og den
tilbyder tre testpladser, hvoraf den ene er mobil.

Den 8. udgave af kataloget er nu gratis
tilgængelig

Ved siden af denne aktivitet til at fremme forståelsen af små vindmøller for
offentligheden, har vi gennem årene udgivet Kataloget for Små Vindmøller (<50 kW).

Den sidste publikation (8. udgave, fra 2016) inkluderer et udvalg af små vindmøller fra
hele verden (28 lande), og den er beriget med artikler skrevet af akademiske og
industrielle eksperter med det formål, at hjælpe kunden til let at kunne gennemgå de forskellige specifikationer og vælge den
model, der passer dem bedst.
At udarbejde kataloget kræver imidlertid en kæmpe indsats af vores lille team, hvorfor der blev taget to vigtige beslutninger: den
første var at frigive 8. udgave gratis, så alle kan få adgang til det (du kan downloade det her); det andet var at oprette en online
database, hvor udviklere selv kan indsætte de nødvendige oplysninger.
Overgangen til en onlineløsning giver os mulighed for at fortsætte med at frigive publikationen på et lavere budget, uden at gå på
kompromis med kvaliteten. Databasen er stadig under udvikling, men nogle producenter har allerede indsat deres produkter. Vi
håber, at initiativet bliver en stor succes!
Hvis du er udvikler, og du gerne vil have din vindmølle med, så tøv ikke med at besøge vores database!
Nyttige links:
Download online katalog, 2016 | Adgang til databasen for små vindmølle | Se lanceringen af databasen

Kort Nyt
Folkecenteret laver en præsentation
ved Off-Grid + Expo Conference
Som en del af vores formidlingsaktiviteter har vi deltaget i Off-Grid + Expo Conference i
Augsburg. Arrangementet blev afholdt online (grundet COVID-19), og fandt sted den 3.-4.
december.
Tonny Brink, vores CTO, leverede en præsentation om små vindmøller og batterier. Hans
medvirken var meget gavnlig, da vi efter konferencen blev kontaktet af to personer, der
gerne vil samarbejde med Folkecenteret. Godt gået Tonny! Flere oplysninger om
konferencen kan findes her.

Tonny Brink forbereder sig på
pæsentationen

Interview til en dokumentar
Den 4. december kom et tv-hold til Folkecenteret som en del af tilblivelsen af en dokumentar om vindpionerer. Jane Kruse gav et
interview på vegne af Preben Maegaard, vores grundlægger, hvor hun delte viden om emnet i årene 1974-1979.
Vi informerer jer, så snart dokumentaren frigives til offentligheden. I mellemtiden, hvis du er dansktalende, er du velkommen til at
se en tale om vindhistorie, som Preben holdt i 2016.

Folkecenter Medlemskab
Vidste du, at Folkecenteret har en støttekreds, der støtter op om nogle aktiviteter (f.eks.
Udflugter med trainees’ene)? Hvis du synes om det vi laver, er du måske interesseret i at
blive en del af denne gruppe. Som medlem af Folkecenterets støttekreds har du ret til at
deltage i vores årlige generalforsamling, hvor der vælges 6 ud af 11 bestyrelsesmedlemmer.
På denne måde vil du ikke kun støtte Folkecenterets aktiviteter, men også have indflydelse på
beslutninger. At være medlem af Folkecenterets støttekreds kan koste helt ned lidt 100 DKK/
år. Du kan finde mere information her.

E-mobilitet i Folkecenteret

PV Systemet på Folkecenteret

NOVEMBER

Total produceret energi i November:

144.82 kWh

DECEMBER

Total produceret energi i December (til
26.12):

42.82 kWh

Total produceret energi i 2020:

9.24 MWh

Total produceret energi fra 2012:

76.13 MWh
Kommede Arrangementer
Mange arrangementer planlagt til 2021!
Vi har stor planer for 2021, med mange arrangementer I kan deltage. Vi håber, at I vil blive interesseret og at I vil hjælpe os at
fremme dem til at nå det største publikum. Arrangementerne kan allerede findes på folkecenterevents.net, og I kan allerede
registrere jeres interesse. Vi ses snart!

www.folkecenterevents.net

