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Folkecenter Nyheder
Preben Maegaard er Livslang Ærespræsident fra EREF
Preben Maegaard, forhenværende forstander for Nordisk
Folkecenter for Vedvarende Energi er udnævnt som livslang
ærespræsident af Den Europæiske Vedvarende Energi
Sammenslutning (EREF). Medlemslandene rækker fra Estland i
nordøst til Portugal i sydvest.
Preben var med til at grundlæggelsen, koordinering og starten
af EREF i 1999. Initiativtagerne ønskede at styrke det
europæiske samarbejde i forhold til EU kommissionen inden for
vedvarende energi. I 1999 var der krise inden for vedvarende
energi sektoren. Det ramte Danmark hårdt som beskæftigede
adskillige tusinde personer indenfor vindkraft industrien.
Preben Maegaard er mangeårigt medlem af bestyrelsen for
EREF.
Ordlyden findes på billedet.
Fakta om EREF:
EREF, EUROPEAN RENEWABLE ENERGIES FEDERATION, Avenue
Marnix 28, 1000 Brussels, Belgien.
Præsident Antonio Sa Dá Costa, Portugal
Direktør Dörte Fouquet, Dr. Jur., Belgien
EREF er sammenslutningen af nationale vedvarende
energiforeninger, der repræsenterer alle vedvarende
energiteknologier. I 20 år har EREF fremmet interesserne for
uafhængig vedvarende energi, brændstof og varmeproduktion
ved at stræbe efter at skabe og opretholde en stabil og pålidelig
ramme for producenter af alle vedvarende energier.

Bevisen for anderkendelse

EREF varetager medlemmernes interesser i forhold til EU kommissionen via rapporter, workshopper, opfølgning og direkte
kontakter til EU embedsansatte og politikere. EREF fremfører medlemmernes erfaringer, viden og ønsker så beslutninger om
vedvarende energi i lov-arbejdet bliver kvalificeret. Der samarbejdes ofte og gerne med flere energi organisationer.
Yderligere oplysninger til Jane Kruse, 4060 4551, jk@folkecenter.dk

Skole fra Kroatien i Folkecenter
Nordisk Folkecenter har afholdt 2 ugers Vedvarende Energi-kursus for SREDNJA SKOLA
BLATO, Teknisk Skole på den sydlige ø Korcula i Kroatien, beliggende nordvest for
Dubrovnik. Prof. Nikola Curac, grad. mach. Eng var leder af den 9 personers store
studiegruppe.
Hele kurset fulgte rammerne for Europa-Kommissionens Erasmus+ program.
Folkecenter har erfaringer og afholdt flere kurser under dette EU program specielt for
studerende og deres underviser fra Tyrkiet. Således vil der komme tre forskellige
grupper over de næste 2 måneder for at opbygge viden og erfaringer om 100 %
Vedvarende Energi for fremtiden.
[Fortsætter ...]

Studerende bygger en solbåd

[...Fortsætter ]

Kurset var en blanding af teori og praktik. Under den praktiske del, besøgte studiegruppen de lokale fjernvarmeværker i Vestervig,
Hvidbjerg og Harboøre. Alle anlæggene er baseret på lokal biomasse. De studerende fik svar på alle deres spørgsmål om økonomien, forsyningssikkerheden og
den demokratiske organisationsform, som værkerne fungerer under. På Lemvig
biogasanlæg og hos Brøderne Kirk biogasanlæg i Skinnerup så man, hvorledes lokaleområdets bioaffald fra landbrug, fødevareindustrien og husholdninger kunne
levere varme og elektricitet til de mange tusinde husstande i byen og hos de
nærmeste naboer. Ligeledes blev Genbrugscenteret i Thisted besøgt for at se de
mange fraktioner affald skal sorteres i.
De to vindmølle teststationer i vores kommune blev også besøgt. 9. februar fik de
studerene at mærke, hvordan de 5.000 vindmøller leverede al elforbruget den
søndag. Vindmøllerne producerede 5.100 MW og elforbruget var 4.300 MW. Ja,
faktisk blev elforgbruget i alle 28 EU lande dækket 27,4 % fra vindmøller netop
den dag.

Gruppebillede på Lemvig biogasanlæg

Efter den teoritiske undervisning om formiddagen blev der om eftermiddagene bygget køretøjer, der brugte solen som energikilde,
vindmølle vinger blev fremstillet til den lille vindmøllemodel, de selvbyggede modeller til udnyttelse af bølgernes energi blev
afprøvet i arkvariets bølger og solens stråler gav varmt vand i det selvbyggede solpanel.
100% Vedvarende Energi var udgangspunktet og de 17 Verdensmål blev grundigt gennemgået. I en radius på 50 km fra Folkecenter kan fuldskala vedvarende energianlæg nås. De studerende møder overalt en stor venlighed, åbenhed og fortællelyst fra de
personer, vi møder på anlæggene.
Overnatning var arrangeret på Skibstedgaard, Sdr. Ydby til stor glæde og tilfredshed hos de kroatiske gæster.
Evt. henvendelse Jane Kruse, forstander, 9795 6600, jk@folkecenter.dk

Fra venstre: Udflugt til fjernvarmeværket i Hvidbjerg; studerende præsenterer deres egen model for vindmølle; gruppebillede ved afslutningsceremonien

Bølgeenergi-udstilling
Som nogle af jer måske allerede ved, så har Folkecenteret været en aktiv del i
udviklingen af bølgeenergiteknologier; branchen har eksisteret i mange år, men er
stadig i sin spæde opstart grundet de mange store udfordringer. Korrosion er et dagligt
problem, når man arbejder ved havet, for ikke at nævne de kræfter der er i spil, som i
Nordsøen er af betydelig karakter.
Alle disse spørgsmål, sammen med de dertil knyttede omkostninger, gjorde det
vanskeligt for industrien at blive rentabel og overlade plads til de mere udviklede - og
mere økonomiske - vindmøller.
Bølgeenergi har dog stadig meget at sige, da dens potentiale er enormt.

Bølgetestningsfaciliteter ved Nissum Bredning

Ifølge American Society of Mechanical Engineers vil denne branche kunne levere op til 3,7 TW strøm på verdensplan, hvilket svarer
til næsten det dobbelte af verdens elforbrug; forretningsmulighederne er betydelige, hvorfor udviklere stadig forsøger at komme
med løsninger, der kan høste al denne energi.
Dog er det ikke alle forslag der kan gå igennem: I Danmark er der tre faser som en prototype skal bestå før de får lov til at blive
kommerciel. Første trin er at teste en skala-prototype i et indendørs bassin, der simulerer bølgernes bevægelser.
Bassinet, der drives af Aalborg Universitet, kan dog ikke repræsentere de virkelige forhold som findes i havet, hvorfor trin to er at
placere prototypen i bølgetestningsfaciliteterne i Nissum Bredning.
[Fortsætter...]

[...Fortsætter]
Disse faciliteter, der drives af Folkecenteret, giver mulighed for at teste enheden under reelle forhold uden at udsætte den for det
åbne hav. Fjorden fungerer som en naturlig barriere, der sænker kræfterne på plads. Tro dog ikke, at dette er stillestående vand:
bølger kan være betydelige og udfordre prototypens struktur; ikke mange
prototyper består dette trin, men hvis de gør det, er det sidste trin åbent vand
uden beskyttelse: prototypen bringes til Hanstholm, hvor alle Nordsøens
kræfter kan opleves. Hvis alle testtrin bestås, kan enheden komme på
markedet.
Som sagt er industrien stadig på et tidligt stadie, men en måde hvorpå man kan
holde interessen i live, er at sikre sig at folk ikke glemmer disse løsninger:
Vindmøller var heller ikke særlig effektive i begyndelsen, men nu forsyner de
hele lande.
I betragtning af Folkecenterets involvering i bølgeenergi, og at tusinder af
mennesker hvert år besøger det, var det en hurtig beslutning at vælge
Folkecenteret som sæde for den største bølgeenergiudstilling i Danmark.
Bølgeenergi-udstilling på Nordisk Folkecenter

Her får man mulighed for at se skalamodeller af prototyper, der viser de

forskellige måder at høste havenergi på.
Udstillingen, der afholdes i vores Plus House, har nu været under renovering i forsøget på, at blive mere moderne; ud over de givne
forklaringer, er det også muligt at scanne QR-koder via dine enheder og se videoer af disse prototyper i drift.
Du er velkommen til at komme på besøg og opleve denne fornyede udstilling!

PV System på Folkecenter
Total energi produceret i januar:

97.09 kWh
Total energi produceret i 2020:

218.40 kWh
Total energi produceret fra 2012:

64.01 MWh
Real-time oversigt over produktionen kan findes her.

E-mobilitet i Folkecenter

Kommende arrangementer
Byg dit eget Tiny HouseWorkshop

3. internationale
konference om lille og
mellemstor vindkraft
Efter to vellykkede arrangementer, arrangerer Nordisk
Folkecenter, Small Test and Resource Center for Small Wind
Turbines, Dansk Forening for Små og Mellemstore Vindmøller
og World Wind Energy Association, en tredje konference
med fokus på lille og mellemstor vindenergi. Arrangementet
vil samle nationale og internationale eksperter fra industrien,
som vil diskutere test- og certificeringsmuligheder, off-gridløsninger og betydningen af uddannelse indenfor Small Wind
-industrien.
Konferencen finder sted mellem den 27. og 30. april, og den
sidste dag inkluderer en udflugt til relevante installationer.
Arrangementet er åbent for alle, men tilmelding er påkrævet.
Et mere detaljeret program samt tilmeldingsformularen kan
findes på folkecenterevents.net.

Har du nogensinde tænkt på at bygge dit eget hus? Nu har du
chancen for at gøre det!
Et Tiny House er et hus, der, på trods af at det er lille, kan
opfylde alle beboernes behov.
Derudover er det den perfekte løsning for studerende og
pensionister, der ikke ønsker at have pantelån eller bruge
store mængder penge på boliger.
Workshoppen kombinerer teori og praksis, og det afsluttes
med et rigtigt byggeri af et Tiny House.
Workshoppen finder sted hos Nordisk Folkecenter for
Vedvarende Energi og har en varighed på 5 dage.
Deltagelse i workshoppen er åben for alle, men tilmelding er
påkrævet.
Tilmelding kan ske på folkecenterevents.net.
Tilmeldingsfristen er d. 25. maj.

27—30 April 2020

01—05 Juni 2020

Verdensmål er mine mål
Kom tættere på verdensmålene og lær om, hvordan du kan gøre en forskel for hele verden ved at ændre dine rutiner derhjemme
og på din arbejdsplads, så du kan gøre en forskel på din helt egen måde.
På spændende vis lærer du at se, hvad der er op og ned i debatten. Vi viser, hvor du kan finde yderligere information og giver dig
de nødvendige værktøjer, så du selv kan undervise andre. Du kan forvente en god blanding
af informative indlæg og workshops krydret med en ny og involverende tilgang til læring –
og til slut får du din helt egen skræddersyede plan med hjem, så du straks kan gå i gang med
at gøre verdensmål til dine mål.
Tilmelding på folkecenterevents.net

09—13 Marts 2020

Byg din egen Sun Generator—Workshop
Uanset om du arbejder med udviklingslande, eller du bare vil
have lidt elektricitet i dit lille sommerhus, er Sun Generator den
rigtige løsning for dig! Du har bare brug for et PV-panel, en
solgenerator og...voilà! Du har elektricitet! I workshoppen
lærer du hvordan man konstruerer en 250 W solgenerator, så
du kan have elektricitet overalt - forudsat at du selvfølgelig har
sol!
Er du interesseret i at deltage? Glem ikke at registrere dig på
folkecenterevents.net!

15—17 April 2020

