Januar 2021 - Special Udgave

Specialudgave: Se en oversigt over vores aktiviteter i 2020
her

Mød Trainee
Sebastian Salcebo Alba
Sebastian Salcebo Alba har været en af de trainees, der har opholdt sig længst på Folkecenteret, fra den 16. januar 2020 til den 13.
januar 2021.
Sebastian (27), er oprindeligt fra Colombia og er uddannet maskin- og civilingeniør fra Universidad de Los Andes i Bogota, og han
kom til Danmark som en del af AFS Intercultural Programs, et program, der gør det muligt for unge at rejse rundt i verden og bo i
udlandet inden for en periode. Folkecenteret har i lang tid samarbejdet med AFS, og vi får ofte trainees fra Latinamerika.
Hver trainee har deres egen grund til at rejse, og i Sebastians tilfælde var det
chancen for at forbedre hans engelskkundskaber (de er allerede meget
gode!), men også for at forbedre sig selv professionelt og socialt; han sagde,
at han ville tage sig tid til at arbejde med sig selv på et personligt plan, men
han blev udfordret af det faktum, at disse pauser ofte ses som en negativ ting
fra samfundets side. Primært fordi de skaber et ”hul” i CV'et, som for unge
kan skabe udfordringer. Dette er grunden til, at han besluttede sig for at
vælge Folkecenteret: han kunne få en international oplevelse, og samtidig
kunne han få ny viden om emner, der vil hjælpe ham i hans fremtidige
karriere.
Da først beslutningen var taget, tog det noget tid at få udført alt
papirarbejdet, men endelig i midten af januar 2020 kunne han komme til
Folkecenteret.
Inden han kom til Danmark vidste Sebastian ikke meget om energi, og hans
idé var at blive mere fortrolig med de forskellige teknologier på en mere
teknisk (og detaljeret) måde.
Ikke desto mindre ændredes denne idé, da han først blev involveret i
Folkecenter-livet, idet han interesserede sig for den mere "antropologiske"
del af energi, hvilket betyder, at han fokuserede mere på at forstå de teknologiske funktionsprincipper og de indvirkninger disse kan
have på samfundet.
Efter dette var en af hans hovedopgaver at arbejde i gruppe med de andre trainees og udføre en analyse af, hvordan Colombia
kunne skifte til vedvarende energi, et projekt, som han virkelig nød.
Udover dette mere teoretiske arbejde var Sebastian også involveret i flere praktiske opgaver, hvor han opdagede, at han kan udføre
nye ting, og at han kan arbejde med værktøj; det mest udfordrende projekt var at designe og installere et solcelleanlæg, hvor han
var ansvarlig for hele processen. Det var udfordrende, men samtidig meget motiverende, fordi han var nødt til at løse udfordringer
som han ikke havde kunnet forudse, og derfor var læringsresultatet højt.
[Fortsætter...]

[...fortsætter]

En anden opgave som han var meget glad for, var at være en del af Tiny House-byggegruppen: ”Jeg kunne godt lide dynamikken,”
siger han, ”og man kunne mærke energien i processen ... man kunne føle sig helt involveret i opgaven!”.
Oplevelsen hos Folkecenteret hjalp Sebastian med at opdage, at han har større lidenskab for de generelle aspekter af teknologi
frem for de mere detaljerede: dette vil have indflydelse på hans fremtidige karriere, da han mener, at han vil forsøge at følge en
bredere tilgang. "Specialiseringer er vigtige", indrømmer han, "men jeg tror jeg er mere interesseret i, hvordan teknologien kan
tilpasses det virkelige liv".
Du undrer dig måske over, hvorfor Sebastian blev på Folkecenteret så længe, når de andre trainees normalt begrænser perioden til
mellem tre og seks måneder ... Svaret er Covid-19-krisen. Sebastian planlagde at blive seks måneder, men rejserestriktionerne
blokerede for hans rejse tilbage til Colombia, indtil for få dage siden, hvor han besluttede sig for at tage afsted.
Men det viste sig at blive til held i uheld! I sin tid på Folkecenteret følte han sig meget komfortabel (”som hjemme!”), og det
faktum, at folk kom og gik, var en fordel for ham, fordi det gjorde miljøet mere dynamisk.
Desuden kunne han rigtig godt lide Folkecenterets placering og dets omgivelser: ”I Colombia bor jeg også på landet”, siger han,
“men her er det anderledes. Jeg kan bare gå ud fra mit værelse og så være direkte i naturen: se et pindsvin lige udenfor min d ør,
eller hjorte når jeg går ned til Skibsted Fjord ... det er fantastisk! Jeg kan varmt anbefale et trainee-ophold på Folkecenteret! ”.
Nu er Sebastian på vej tilbage til Colombia, og vi vil gerne takke ham for at have været sammen med os i al den tid, og for at være
sådan en dejlig person. Vi håber snart at se dig Sebastian! Held og lykke med din karriere!

PV System at Folkecenter
Total produceret energi i Januar:

110,11 kWh
Total produceret energi i 2021:

110,11 kWh
Total produceret energi fra 2012:

76,24 MWh

Realtime oversigt over produktionen kan findes her.

Sebastian’s PV System (1.4 kW)
Total produceret energi i Januar::

10,1 kWh
Total produceret energi i 2021:

10,1 kWh
Total produceret energi fra May 2020:

746,5 kWh

E-mobilitet i Folkecenteret

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

