
Juni 2022 

Nyheder fra Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi 

Nordisk Folkecenter inviterer til generalforsamling 

Folkecenterets årlige generalforsamling afholdes lørdag den 25. juni 2022 kl. 14.00 i Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi 
(Kammersgaardsvej 16, Sdr. Ydby, 7760 Hurup Thy - Danmark). For dem der ønsker det, er det muligt at deltage online via Zoom. 
Hvis du foretrækker det, bedes du tilmelde dig her, senest fredag den 24. juni. 

Bemærk, at det kun er medlemmer af Folkecenter Støttekreds, som har betalt det årlige medlemsskab, der kan deltage i mødet. Hvis 
du ikke er medlem, og du gerne vil være det, så kan du blive det på vores hjemmeside her (engelsk | dansk). Vel mødt! 

Grøn Safari - biodiversitet på Nordisk Folkecenter 
Den 9. maj startede Folkecenteret et nyt projekt, kaldet Grøn Safari. Projektet, støttet af LAG Thy-Mors, har til formål at øge 
bevidstheden om biodiversitet og dens betydning. Selvom Grøm Safari primært er 
designet til børn og unge, håber vi, at konceptet også vil nå ud til deres familier og 
forhåbentlig gøre et indtryk - alle er velkomne. 

Til Verdenspremieren havde vi indbudt 20 børn fra den lokale skole, som skulle teste 
konceptet. De første reaktioner var positive, som det kan ses på billederne: smil og 
engagement var nøgleordene for dagen. Der skal lyde et stort tak til de engagerede lærer 
og elever, det var en fornøjelse. 

Men hvad er Grøn Safari? 

Det er dybest set en skattejagt. Deltagerne skal løse en række opgaver for at kunne åbne 
de hemmelige kasser, og for at gøre det skal de rundt i Folkecenterets faciliteter og lære 
om biodiversitet, bæredygtighed og de 17 FN-mål for bæredygtig udvikling. 

Grøn Safari er åben for alle, det vil det være frem til den 31. oktober. Vi håber, du vil 
komme på besøg og prøve det. 

Leder af projektet er Gitte Davidsen, vores nye bæredygtighedskoordinator. Jane 
Bonnerup, designer og kunstner, har udviklet de naturlige skulpturer, som kan findes på stien. Flere billeder om Grøn Safari kan du 
finde lige her. 

 

 

 

 

 

Hvornår: Hver tirsdag (10:00-14:00) indtil 31.10.2022 | Pris: 50 kr./person (gratis for børn under 14 år) 

Gitte Davidsen (tv) instruerer børnene i den 

opgave, der skal udføres 

Fra venstre: Lykken er stor, når skatten findes; At komme ud af labyrinten er ikke så let, som det så ud til; Turen er slut: hvilken oplevelse! Tak for besøget 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQLVCOwN_60rzfXAiyUnPfY1fw-2fvZmgmL8EwNSDAeFPlZQ/viewform
https://www.folkecenter.eu/pages/Membership.php
https://www.folkecenter.eu/DK/pages/Membership_dk.php
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5106932052730432&type=3


Seminar: Overfør viden og skab forandring 
Den første uge i juni havde vi ret travlt på Folkecenteret, da vi var vært for seminaret: Overfør viden & skab forandring. 
Arrangementet, som var en del af vores aktiviteter for udviklingslande, blev arrangeret sammen med INFORSE Europe og blev 
støttet af CISU - Civil Society in Development. 

Fokus for arrangementet var klimaændringer – hvordan påvirker det udviklingslandene, hvad er 
mulige løsninger, og hvordan kan en bæredygtig udvikling implementeres i de dele af verden. 

National og international deltagelse 

På seminaret, som fandt sted den 3. juni, var der både national og international deltagelse - der 
var talere fra bl.a Uganda, Tanzania og Kenya; og udover at udveksle viden og erfaringer havde 
deltagerne også mulighed for at deltage i nogle workshops, som blev arrangeret i løbet af 
eftermiddagen. 

Den 4. juni var deltagerne inviteret på udflugt, hvor de skulle besøge både vores testcenter for 
små vindmøller i Hundborg og Det Nationale Testcenter for Store Vindmøller i Østerild. 

Programmet for arrangementet kan findes på vores hjemmeside ( Engelsk | Dansk ). 
Lene Hogh præsenterer kataloget for 

lokale løsninger 

Fra øverst til venstre: Publikum følger interesseret med i præsentationerne; Jane Kruse (tv), vores direktør, viser, hvordan man laver mad med solgeneratoren; 

Rundvisning i Folkecenter; Udflugt til Dansk Test- og Ressourcecenter for Små Vindmøller, Hundborg 

Smallwind.dk får en makeover 
Nordisk Folkecenter driver som bekendt Dansk Test- og Ressourcecenter for 
Små Vindmøller i Hundborg, hvor vi tester nye koncepter indenfor den lille 
og mellemstore vindindustri. 

Som en del af bestræbelserne på at forbedre vores image (og forhåbentlig 
få opmærksomhed fra nye udviklere), har vi besluttet at opdatere  og 
udvikle hjemmesiden med et friskere udseende. 

Siden kan findes på smallwind.dk, hvor du også kan downloade 2016-
udgaven af vores vindkatalog - ganske gratis. 

Vi håber du kan lide det nye design. Den danske version af siden udkommer 
inden længe. 

Screnshot af den nye side 

http://www.folkecenterevents.net/PDF/Transfer-knowledge-and-create-change-seminar_EN.pdf
http://www.folkecenterevents.net/PDF/Transfer-knowledge-and-create-change-seminar_DK.pdf
http://localsolutions.inforse.org/pages/Download_catalogue.html
http://localsolutions.inforse.org/pages/Download_catalogue.html
https://smallwind.dk/
https://smallwind.dk/
https://smallwind.dk/
https://smallwind.dk/
https://smallwind.dk/catalogue-for-small-wind-turbines/
https://smallwind.dk/catalogue-for-small-wind-turbines/


 
Folkecenterets Tiny House – Tid til strøm  
Efter en række workshops, hvor vi tog os af bygningselementerne i vores Tiny House, er det nu blevet tid til at fokusere på at gøre 
det beboeligt. Mens Jane Bonnerup, designeren, der tager sig af møblerne, tegner sine ideer, har vi besluttet at komme videre med 
noget, vi er mere fortrolige med: at give elektricitet til bygningen! 

Vores praktikanter har været en afgørende del af denne opgave; under opsyn af Anker 
Mardal skulle de designe og installere off-grid-systemet med udgangspunkt i nogle 
brugte batterier som var doneret af Herningsholm Erhvervsskole (Herning).  

Første del af projektet, som var montering af to solcellepaneler til opladning af 
batterierne, blev udført af Ramiro og Rasmus tilbage i april. Luisa sluttede sig til dem i 
maj, så med den ekstra hjælp kunne det internationale hold komme meget hurtigt 
videre. 

Først skulle de tage de enkelte batterier og samle dem, så der kunne opnås en 
passende kapacitet. Designet af batteripakken var den opgave, der tog klart mest tid, 
da de først skulle lære om batterier generelt og derefter lodde forbindelserne mellem 

alle 48 enheder. 

Dernæst installerede de off-grid 
inverteren, som venligst var doneret 
af Victron Energy (sammen med en masse andet meget interessant 
materiale). Batterierne blev derefter placeret under en af terrasserne, så 
besøgende kan se dem og så batterierne er beskyttet mod regn. 

Den endelige ledningsføring tog 3-4 dage, hvor kursisterne fulgte både Ankers 
instruktioner og instruktionerne i manualen fra Victron Energy. Systemet er 
desuden designet på en måde, så batteripakken kan udvides, hvis det er 
nødvendigt. 

Som følge heraf er vores Tiny House nu udstyret med et solcelledrevet 168 Ah 
batteri, som vi forventer kan dække bygningens behov (lidt lamper og en 
computer) i 2-3 dage*; i princippet kunne der opnås længere tid, men at 
holde batteriet afladet efter 50 % ville reducere dets levetid betydeligt. 

Joachim, vores Social Media Manager, har lavet en video, hvor vores Tiny House vises frem, og hvor du kan høre praktikanterne 
fortælle om deres oplevelse. Du kan finde videoen her. 

Mere information om Folkecenterets Tiny House kan findes på vores hjemmeside ( English | Dansk ) 

 
Fra venstre: Anker og Ramiro lodder ledningerne; Rasmus og Luisa installerer inverteren; Systemet er klar! 

From left: Ramiro, Luisa and Rasmus prepare the 

batteries 

TEKNISK INFO: 

PV: 1 x 275 W; 1 x 300 W 

48 brugte blybatterier (hver 12 V, 7 Ah) 

forbundet i blokke af 8 (parallelforbindelse), til i 

alt 168 Ah (2016 kWh). Det kan udvides om 

nødvendigt. Batterierne er doneret af 

Herningsholm Erhvervsskole (Herning)  

Inverter: Victron Energy EasySolar-II GX 

24/3000/70-32 (24 V, 3000 W), doneret af 

Victron Energy  

Ny ansat på Nordisk Folkecenter 
Vi er glade for at byde velkommen til et nyt teammedlem på Folkecenteret! Pernille Kviesgaard Manicus 
vil hjælpe os med at promovere centret både nationalt og internationalt; hun vil også hjælpe os med en 
række andre opgaver, især i forbindelse med uddannelse. 

Velkommen Pernille! Vi håber du vil nyde at være på Folkecenteret. 
Yderligere nye medarbejdere (kommer i næste nyhedsbrev): Joachim Plaether Kjeldsen, Artem 
Melanchenko, Olha Melanchenko, Mathias Dyreborg Bruun  

*med tanke på et forbrug på 

120 Wh i 3,5 timer/dag 

https://www.victronenergy.com/
https://www.youtube.com/watch?v=V4Tq9YG1jmc&list=PL9vuawmFXuGkJumhxD5MkhwNyPGG3cvuV&index=11
https://folkecenter.eu/pages/Tiny-house.html
https://www.folkecenter.eu/DK/pages/Tiny-house_dk.html


Sebastian’s PV System (1.4 kW) 

 

 

 

 

 

 

Anlægget blev opstillet i maj 2022 af Sebastian Salcebo Alba 
 

* Bemærk! Fra oktober 2021 til midten af marts 2022 var produktionen 0. Vi fandt ud af, at 

kommunikationskablet var skåret over, så det ikke var i stand til at overføre data. 

Total CO2 sparet: 

2285 kg* 

PV Teststation på Folkecenteret 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total produceret energi i 2022 

4400 kWh 

Total energi produceret siden 2021 

86470 kWh 

MAY 

Total CO2 sparet siden 2012 

65 tons  

APRIL 

Total produceret energi i maj: 

1350 kWh 

Total produceret energi i maj 

183.5 kWh* 

Total energi produceret i 2022 

454.0 kWh* 

Total energi produceret siden maj 2020 

2255 kWh* 

Folkecenterets Støttekreds 

Vidste du, at Folkecenteret har en Støttekreds, som støtter os til nogle aktiviteter 

(f.eks. udflugter med praktikanterne)? Hvis du synes om det, vi laver, og evt. vil have 

noget at sige, så er det oplagt at blive en del af Støttekredsen. Som Folkecenterstøtte 

har du ret til at deltage i vores årlige generalforsamling, som vælger seks ud af 11 

bestyrelsesmedlemmer. På den måde vil du ikke kun følge Folkecenterets aktiviteter, 

men også påvirke beslutningerne. 

At være Folkecenterstøtte kan koste helt ned til 100 kr./år (14 €). Du kan finde mere 

information på vores hjemmeside ( engelsk | dansk ). 

https://folkecenter.eu/pages/Meet-the-trainee.html#Sebastian_Salcebo_Alba
https://folkecenter.eu/pages/Membership.php
https://www.folkecenter.eu/DK/pages/Membership_dk.php


Folkecenterets eldrevne køretøjer 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folkecenterets Trainees 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ramiro Camilo 
Dominguez 

(Colombia) 

Rasmus Krag 

(Danmark) 

Philippine 
Follain 

(Frankrig) 

Anaëlle Quiniou 

(Frankrig) 

Cyril Okereafor  

(Nigeria) 

Luisa Haas 

(Tyskland) 

Alvaro Andres Ponce Tobon 

(Colombia + Basque Country - 
Spanien) 

Unai Aragon Moran 

(Basque Country - Spanien) 

Mød en Trainee: Videointerview med Cyril Okereafor 

 

 

 

 

 

 
Du kan finde videoen på vores Youtube channel - og husk at abonner på vores Youtube-kanal, så du ikke går glip af de kommende 

mange videoer. 

https://www.youtube.com/watch?v=_ITLyqlJ2Ng
https://www.youtube.com/channel/UCRn_EaovqPlA_q1B4f4Ax2w/featured
https://www.youtube.com/watch?v=_ITLyqlJ2Ng&list=PL9vuawmFXuGlpoiZ4ZN9z2mv3iSR5LtAd


Kommende arrangementer du ikke vil gå glip af 

Folkecenterets 
generalforsamling 
Folkecenterets årlige generalforsamling afholdes lørdag 

den 25. juni 2022 kl. 14:00 i Nordisk Folkecenter for 

Vedvarende Energi (Kammersgaardsvej 16, Sdr. Ydby, 7760 

Hurup Thy - Danmark). For dem der ønsker det, vil det også 

være muligt at deltage online, via Zoom. Hvis du 

foretrækker den 

mulighed, bedes 

du tilmelde dig 

her senest 

fredag den 24. 

juni. Bemærk, at 

det kun er 

medlemmer af 

Folkecenterets Støttekreds, der har betalt det årlige 

medlemsskab, som har lov til at deltage i mødet. Hvis du 

ikke er medlem, og du gerne vil være det, så besøg venligst 

vores dedikerede side ( engelsk | dansk ). 

 

 

7. internationale konference om 
små og mellemstore energikilder 

Efter seks succesfulde udgaver arrangerer Nordisk 

Folkecenter og Test- og Ressourcecenter for Små 

Vindmøller den syvende konference med fokus på små og 

mellemstore energikilder. Arrangementet vil samle 

nationale og 

internationale 

eksperter fra 

industrien, som vil 

diskutere en bred 

vifte af emner inden 

for den lille og 

mellemstore 

vindindustri. Konferencen finder sted både personligt og 

virtuelt i perioden 21.-23. september 2022. Det er nu 

muligt at tilmelde din deltagelse på folkecenterevents.net. 

Skulle du være interesseret i at være foredragsholder, så 

indsend gerne dit forslag her. 

25. juni 2022 21-23. september 2022 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQLVCOwN_60rzfXAiyUnPfY1fw-2fvZmgmL8EwNSDAeFPlZQ/viewform?usp=sf_link
https://www.folkecenter.eu/pages/Membership.php
https://www.folkecenter.eu/DK/pages/Membership_dk.php
https://smallwind.dk/
https://smallwind.dk/
http://www.folkecenterevents.net/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrWiWn2NAFmAg5gyDq5PELMJyjdknTu3jgeBUryuYCpdkbag/viewform;

