Juli – August 2020

Folkecenter Nyheder
Byg dit eget Tiny House – Workshop
De af jer, der har fulgt os i lang tid, har måske allerede hørt om det Tiny House som Folkecenteret ønskede at bygge. Idéen med
dette projekt går tilbage til 2017, da to trainees, Elena Ioana Moldovan og Ivana Krajcovicova, kom til Folkecenteret; med en
baggrund inden for civilingeniør, ønskede de at fokusere på bæredygtige bygninger. Derfor fik de til opgave at indsamle oplysninger
om et Tiny House og designe et.
Under deres arbejde fik de hjælp fra en lokal ingeniør, en ven
af Folkecenteret, der fungerede som vejleder for den del, der
var relateret til beregninger. Resultatet af deres arbejde var
en rapport, som kan findes here (på Engelsk).
Tiden gik, og Tiny House’et forblev på papiret på grund af
vanskeligheder med at finansiere projektet ... men efter tre år
lykkedes det os endelig at begynde med, at omsætte ideen til
virkelighed! Og mere til: ud over selve bygningen, lykkedes
det os også at arrangere en workshop, hvor folk kunne
komme og lære at bygge et Tiny Houses.
Workshoppen fandt sted mellem den 24. august og den 28.
august, og havde meget stor interesse: alle ledige pladser
blev udsolgt, og vi havde endda en venteliste på 11 personer!
Dette viser, at der er mange mennesker, der ikke kun er
interesserede i at have gode boligforhold (vores Tiny House
Jakob Rasmussen forklarer, hvordan vi skal organisere os.
bliver kun 25 m2), men også på en bæredygtig måde;
konceptet under opførelsen på Folkecenteret fokuserer på kvaliteten af byggematerialerne, der skal være så bæredygtige som
muligt: startende fra væggene, der udgøres af Ecococons præfabrikerede halmelementer, leveret af firmaet Feldballe
Naturelementer ApS og til isoleringen (lavet af hørfrø og
leveret af Egen Vinding & datter), og afsluttes med taget,
der er udstyret med et biocidfrit underlag af Rhepanol
(Easy Flex Roofing).
Hele byggeprocessen blev ledet af Lars Keller og Jakob
Rasmussen, UPSTRAW Montage, der vejledte de 19
deltagere, både i byggeprocessen, og ved at komme med
relevant information om de anvendte materialer.
Deltagerne var meget tilfredse med arrangementet, og
glædede sig over den afslappede atmosfære, der var
på Folkecenteret.
På trods af hårdt arbejde, lykkedes det os ikke at
færdiggøre Tiny House’et på de få dage, der var til
rådighed, og derfor finder der yderligere to workshops
sted i de kommende måneder: den første vil være den 17.18. september, og den følgende den 12.-13. oktober;
selvom begge datoer primært er beregnet til tidligere
Vi brugte vores elektriske ladvogn til at flytte alle halmelementerne!
deltagere, planlægger vi også nogle ekstra datoer for de,
der gik glip af den forrige workshop. Medmindre der sker ændringer, er de valgte datoer 9.-10. december og 5.-6. februar (program
følger).
Derudover vil der også være mulighed for at deltage i et webinar om bæredygtige byggematerialer, der finder sted den 7. oktober
fra kl. 16:00 til 17:30. Webinaret afholdes på dansk.
Vi ser frem til, at fortsætte med Tiny House-projektet! Du kan finde de seneste opdateringer, billeder og videoer, relateret til emnet
på Folkecenterets hjemmeside.
[Fortsætter ...]

[...Fortsætter ]

Tid til et hvil!

Sådan fik vi elementerne op på taget ...

… og dette var "motoren" bag det!

At arbejde med ler er også en god mulighed for at lave sig en mudderbehandling!

Transportabelt hvilested!

Endelig har vi os et tag!

[Fortsætter ...]

[...Fortsætter ]

"Og sådan pudser man en væg!"

Gruppebillede!

PV Systemet på Folkecenteret

JULY

AUGUST

Total produceret energi i Juli:

1.19 MWh

Total produceret energi i August:

Total produceret energi i 2020:

1.33 MWh
Total produceret energi fra 2012:

76.19 MWh
Realtime oversigt over produktionen kan findes her.

E-Mobilitet i Folkecenter

8.30 MWh

Kommede Arrangementer
Byg dit eget Tiny House
Workshop – 2 and 3

Webinar om Bæredygtige
Byggematerialer

Efter succesen med vores Tiny House Workshop (24.-28.
august) besluttede vi os for, at arrangere yderligere to datoer,
hvor vi vil fortsætte med at bygge huset, og hvor der vil blive
givet mere viden om byggematerialerne. Disse to workshops
finder sted den 17.-18. september og den 12.-13. oktober, og
de henvender sig primært til personer, der allerede har
deltaget i første del.
Hvis du ikke deltog i den første del, men du stadig er
interesseret i emnet, har du mulighed for, at deltage i de
andre workshops vi arrangerer om emnet.

Hvis du er interesseret i at lære mere om bæredygtige
byggematerialer, skal du ikke gå glip af chancen for at deltage
i dette webinar, som vi arrangerer i samarbejde med INFORSEEurope, med støtte fra Europa-Naevnet. Lars Keller, der er en
af lederne af "Byg dit eget Tiny House" workshop og ekspert i
bæredygtige konstruktioner, vil føre os gennem de
tilgængelige muligheder, og han vil vise os, at det er muligt at
konstruere på en bæredygtig måde! Arrangementet vil foregå
på dansk, og det finder sted den 7. oktober kl. 16:00 - 17:30.
Tilmelding er påkrævet, og det kan gøres på
folkecenterevents.net. Deltagelse er gratis.

17-18 September & 12-13 Oktober 2020

07 Oktober 2020

Tiny House: fra start til slut
Velkommen til en ny række workshops relateret til Tiny House
-konceptet! Lars Keller, ekspert inden for bæredygtig
konstruktion, vil guide os gennem en serie på tre workshops,
hvor du lærer alt hvad der er nødvendigt for at bygge dit eget
Tiny House ved hjælp af bæredygtige materialer.
De tre workshops kombinerer teori og praksis, og vil afholdes i
tre dele på hver to dage. De første to datoer er 9.-10.
december og 5.-6. februar, mens den tredje dato stadig er
under udarbejdelse.
Gebyr for deltagelse er 1500 kr. (forplejning er inkluderet), og
tilmelding kan ske på folkecenterevents.net.

09-10 December 2020 & 05-06 Februar 2020

4th International Conference on
Small & Medium Wind Energy
After two successful in-person editions and one online event,
Folkecenter and the Small Test and Resource Centre for Small
Wind Turbines are organizing the fourth conference with
focus on small and medium energy. The event will gather
national and international experts from the industry, who will
discuss testing and certification opportunities, off-grid
solutions and the importance of education for the small and
medium wind industry. Konferencen finder sted mellem den
23. og 26. november, og vil også omfatte en ekskursionstur;
planen er at afholde arrangementet, både fysisk og virtuelt,
forudsat at myndighederne giver tilladelse til det. Alternativt
vil der kun blive afholdt den virtuelle del.
Det er nu muligt at registrere din deltagelse på
folkecenterevents.net. Hvis du er
interesseret i at være en af
talerne, skal du indsætte emnet
og en kort beskrivelse af din
præsentation her. Fristen for
indgivelse af emne er den 30. september.
23-26 November 2020

