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Folkecenter Nyheder
Fra Tyrkiet til at lære om vind
It Det er allerede nogle år siden, at Nordisk Folkecenter begyndte at modtage grupper
fra udenlandske tekniske skoler som kom til Danmark for at lære mere om
vedvarende energi og hvordan man integrerer dem i deres læseplaner. Indtil videre
har Tyrkiet været det land, der har sendt os flere grupper, og på trods af at de
kommer fra samme nation, er der ikke to grupper, der er ens: Dem som kommer til
Folkecenteret, kommer fra forskellige baggrunde (både teknisk og kulturelt) og fra
forskellige områder i Tyrkiet, men de er alle forenet af ét ønske: At lære mere om
vedvarende energi!
Selvfølgelig har COVID-tider reduceret den internationale mobilitet betydeligt, hvilket
betyder, at kun få grupper i de seneste to år kunne komme at besøge os. Heldigvis er
situationen nu ved at ændre sig, og vi er allerede begyndt at byde eleverne
velkommen igen.
Den første gruppe i 2022 sluttede sig til os i perioden 22.-24. marts, og de fokuserede
deres uddannelse på vedvarende energi generelt og vindenergi i særdeleshed:
Anker Mardal forklarer aerodynamikken bag
eleverne, der kommer fra den nordøstlige del af Tyrkiet, blev trænet i de
bladene
grundlæggende aerodynamiske principper af vindmøller. Efter at have modtaget nogle
teorier, skulle de udvikle vinger i papir, en enkel måde at kontrollere deres teoretiske forståelse.
Da det var klart, at de forstod konceptet, delte vi dem op i grupper, og de skulle anvende viden på et mere kompliceret materiale:
træ. De opnåede resultater var meget gode og i nogle tilfælde endda højere end forventet, hvilket viser validiteten af denne måde
at lære på. Gruppen bestod af to tekniske skoler, Havza Vocational and Technical High School og Rize Tevfik İleri Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi, som sluttede sig til os med henholdsvis 6 og 10 elever (plus to ledsagende lærere). Programmet var en del af et
Erasmus+ stipendium, som skolerne modtog for at fremme international træning.
Eleverne virkede meget tilfredse med uddannelsen, og vi håber, de vil bringe den tilegnede viden med i deres fremtidige karriere.
Flere grupper fra Tyrkiet forventes i de kommende måneder.

Fra venstre: eleverne lærer at øve sig på begreberne lært på papir; bladet er udviklet i træ; afslutnings gruppebillede

Tiny House – Så er vi i gang igen!
Det er et stykke tid siden, vi talte om vores lille hus, men bare rolig! Det har vi ikke glemt!
Årsagen til den lange tavshed skyldtes dels COVID-restriktioner, som begrænsede vores muligheder for at arrangere personlige
workshops, men også på grund af, at de to workshopledere havde travlt med andre projekter.
Ikke desto mindre er vi begyndt at arbejde på huset igen (4.-6. marts), også sammen med vores trainees: vi har færdiggjort det
udvendige træbetræk og malet det, og vi er nu klar til at gå videre til følgende trin: taget og interiør.

Fra venstre: Vi begynder at arbejde på det tiny hus igen; Ramiro maler facaden; Det tiny hus, som det er nu

Uddannelse om husstandsvindmøller
Som svar på de mange spørgsmål om små husstandsvindmøller arrangerede Folkecenteret
et webinar med fokus på emnet. Webinaret fandt sted den 28. februar, og det dækkede de
regler, der skal følges ved installation af en lille vindmølle, de tilgængelige muligheder på
markedet og hvad man skal overveje, når man køber en.
Arrangementet sluttede med en diskussion om energipriser og om, hvordan man bedst
opnår økonomi ud af en husstandsvindmølle.
Webinaret viste god deltagelse, og optagelserne af arrangementet vil snart være
tilgængelige on-demand på folkecenterevents.net.

Forsidebilledet af arrangementet

Nyt Projekt for Folkecenteret
En del af vores daglige indsats er at søge projekter, som kan garantere
opretholdelsen af vores aktiviteter. Vi er glade for at kunne oplyse, at Folkecenteret
har fået bevilget et nyt projekt, som løber de følgende to år.

Startmødet for POEASE-projektet

Projektet hedder POEASE (Promote Online Education for Agriculture in a Sustainable
Environment) og det sigter mod at udvikle 21 online moduler til landbrugstekniske
skoler; disse typer skoler er blevet hårdt ramt af fjernundervisningsaktiviteterne
under COVID-19 på grund af karakteren af deres undervisning. De 21 moduler vil
forberede dem til lignende fremtidige udfordringer, ved at opkvalificere deres
digitale færdigheder og ved at gøre dem opmærksomme på vigtigheden af
bæredygtighed i landbrugsaktiviteter.

Det første projektmøde fandt sted online den 16. marts, og det gav os chancen for at møde de mennesker, vi vil samarbejde med i
den nærmeste fremtid.
Udover Folkecenteret, som er projektkoordinator, står partnerskabet for seks andre partnere fra Grækenland, Tyskland og Spanien:
1. Ellinikos Georgikos Organismos – DIMITRA (Grækenland), www.elgo.gr
2. AKMI ANONIMI EKPAIDEFTIKI ETAIRIA (Grækenland), www.iek-akmi.gr
3. UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN, NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND, DUBLIN (Irland), www.ucd.ie
4. BK Consult GbR (Tyskland), www.bk-con.eu
5. GloW efficiency off-grid GmbH (Tyskland), www.glowenergy.de
6. UAGN - Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra (Spanien), www.uagn.es

Vi vil naturligvis informere dig om projektaktiviteterne, mens de foregår, men du kan altid følge den dedikerede side på vores
hjemmeside (https://www.folkecenter.eu/DK/pages/POEASE_dk.html) eller hashtagget #POEASE på vores sociale medier.
Vi ser frem til et vellykket projekt!

Ungarsk arkitekt på besøg i Folkecenteret
Mellem den 10. og 17. marts fik Folkecenteret besøg af en arkitekt fra Ungarn:
Boglárka Jakabfi-Kovács som er i gang med en Ph.D. inden for bæredygtig
arkitektur og design, og hun ville besøge Folkecenteret for at se de forskellige
løsninger, der findes her: Tiny huset, Passivhuset og vores konferencesal, for blot
at nævne nogle.
Under sit besøg havde Boglárka også mulighed for at interviewe Jane, vores
direktør, for bedre at forstå, hvordan Folkecenteret fungerer; for at hjælpe
hende i hendes forskning, satte vi hende i kontakt med folk i vores netværk, der
arbejder med emnet.
Hun var så tilfreds med besøget, at hun efterlod dette farvelbrev:
«Kære Folkecenter,
Jeg havde en vidunderlig, solrig uge i FC. Alle var glade for at hjælpe mig i min
forskning, og jeg sætter også pris på, at jer var venlig til at involvere mig i
fællesskabet. Det har været en rolig og meningsfuld uge for mig, med masser af
gode aftensmad og luksuriøs overnatning. Det har været en sand fornøjelse at
møde jer alle sammen. Hvis i tilfældigvis besøger Ungarn, tøv ikke med at
kontakte mig, jeg vil være der for dig!
Tak skal jer have.
Boglárka Jakabfi-Kovács (Bogi) »
Tak for din tid i Folkecenter Bogi! Held og lykke med din forskning, og vi håber at
se dig snart!
Fra toppen: Boglárka på udflugt i Folkecenterets
omgivelser; Boglárkas brev

Nye medarbejdere!

Bjarne Villasen

Gitte Davidsen

Tidligere ansat i Folkecenteret vil Bjarne
hjælpe os med alt det praktiske, såsom
vedligeholdelse og tilsyn af værkstedet

Bæredygtighedskoordinator i
Folkecenteret siden 1. marts 2022.
Arbejde med bæredygtige udviklingsmål
(SDG'er),
Bæredygtigheds- og
biodiversitetsprojekter, udvikling af nye
projekter, Grøn rådgivning – og hjælp til
små virksomheder.

Jane Bonnerup
Designer og kunstner i Folkecenteret
siden 15. marts 2022. Arbejder lige nu i et
bæredygtigheds- og biodiversitetsprojekt
"Grøn Safari Nord". Vi inviterer børn og
familier på en sjov og lærerig friluftssti,
hvor de møder opgaver og
kunstværk skabt af mig på vejen.

PV teststation i Folkecenteret

JANUAR

FEBRUAR

MARTS

Total produceret energi i Januar:

Total produceret energi i Februar

130 kWh

375 kWh

Total produceret energi i Marts:

Total produceret energi i April:

1040 kWh

1470 kWh

APRIL

Total produceret energi i 2022:

3015 kWh

Total produceret energi fra 2012:

Total CO2 sparet fra 2012:

85530 kWh

64 tons

Sebastians PV System (1.4 kW)

Total produceret energi i Marts:

93.3 kWh*
Total produceret energi i April:

177.2 kWh*
Total produceret energi i 2022:

270.5 kWh*
Total produceret energi fra Maj 2020:

2071 kWh*
Anlægen var opstillet i Maj 2020 fra Sebastian Salcebo Alba
* Bemærk venligst: 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 dataene

Total CO2 sparet:

2108.5 kg*

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

Mød Traineen
Jens Erik Helbo Andersen
Normalt er vores trainees i alderen mellem begyndelsen af tyverne og trediverne: det var ikke tilfældet
med Jens Erik, som er 42, men er derfor ikke mindre ungdommelig end de andre!
Uddannet Energiteknolog (energitekniker) fra EA Dania instituttet i Randers (DK) kom Jens Erik til os som
en del af sin uddannelse: «Jeg kunne have gået på et firma og sidde og lave beregninger på
energiforbrug i huse», siger, «men det er ikke fremtiden. Til gengæld arbejder vi her med solcellepaneler
og vind, og det er fremtiden! ». Hans interesse for Folkecenteret startede under en guidet rundvisning
arrangeret af skolen på vores faciliteter: her fik han mulighed for at tale med vores direktør, Jane, som
fortalte ham om vores projekter og aktiviteter; han blev fascineret og ville være med, så han søgte
praktik.
Som du kan forestille dig, kommer Jens Erik ikke bare ud af skolen, men han har flere års
erhvervserfaring inden for vedvarende energi, især med PV'er, takket være hvilket han tilbragte en
periode af sit liv med at arbejde i Vietnam. PV'er (og opbevaring) var derfor hans hovedinteresse, men det var ikke det emne, han
arbejdede med i Folkecenteret.
Først ønskede han at dedikere sin indsats til at arbejde på Biodome, men det blev ikke godkendt af hans vejleder, da det ikke var
tilstrækkeligt relevant for hans uddannelse; han gik derfor over til bølgeenergi, og det var han meget glad for, som han selv nævner:
«Jeg er glad for at have arbejdet på det, for normalt er der ikke meget adgang til denne teknologi». I stedet kunne Jens Erik i
Folkecenteret arbejde sammen med en bølgeenergiudvikler og få en forståelse for, hvordan prototyping i denne sektor fungerer.
Hans hovedopgaver var at bygge fungerende generatorer, så prototypen kunne afprøves internt, og at komme i kontakt med

Energinet (det danske TSO), så designet af prototypen kunne matche kravene til nettet. Konceptet, han arbejdede med, er rettet
mod at blive integreret med eksisterende installationer, så det var meget vigtigt med kommunikation med de relevante
myndigheder.
«Jeg har lært meget i løbet af denne proces», forklarer han, «og det var virkelig interessant at arbejde på et pilotprojekt. Det er en
udfordrende proces, og nogle gange er det svært at vide, hvad man skal dele med investorer og tekniske eksperter, for man er altid
bange for, at de stjæler din idé!”»
Jens Erik lærte også meget af det internationale miljø. På trods af at
han har arbejdet i udlandet, var han ikke så fortrolig med de
kulturer, der findes i Folkecenteret og med de forskellige
arbejdsvaner i hele verden: «I begyndelsen var det udfordrende,
fordi vi havde forskellige måder at arbejde, men så gik alt på plads,
og jeg har nu en bedre forståelse af den latinamerikanske kultur,
hvilket vil være meget nyttigt, hvis jeg skulle arbejde med de lande
igen«.

Jens Erik, sharing his wisdom with the other trainees

Han var også meget tilfreds med stemningen i Folkecenteret: «Det
var perfekt. En helt igennem fantastisk stemning! Da jeg kom, var
der tre praktikanter i slutningen af deres praktik, og vi socialiserede
ikke meget, men så kom folkene fra Chile og Colombia, og det
eksploderede bare! Og Jane er den bedste! Hun er så sød og venlig
og hun har en masse viden, som hun gerne deler ud, så længe man
er interesseret i at lytte. Tonny og Anker har også en masse viden,
og de hjælper altid gerne. Så ja, det har været et rigtig godt ophold!
»

Angående spørgsmålet om, hvad han bedst kunne lide, svarer Jens Erik «Alt. Der har ikke været noget, der irriterede mig. Jeg kunne
godt lide, at vi lavede madrotationen, og det er en god måde at socialisere på. Jeg nød mit ophold. Jeg ville kun have foretrukket at
være her om sommeren for at se opsætning af solcellepanelerne«.
Så er et praktikophold i Folkecenteret at anbefale? "Ja," siger han, "men det er ikke for alle. Jeg tror ikke, at nogle af mine venner
ville have været interesserede i at være her på grund af forskellig energiinteresse. Alligevel er der meget, der kan gøres her. Det er
mere eller mindre fantasien, der kan drive dig. Og hvis du er heldig, kan du også arbejde med opfindere og udviklere. Du har mange
pionerer heroppe, så du har chancen for at lære hands-on; måske kan du om fem år sige "Jeg arbejdede på den idé, og den virker
faktisk!" Du kan være en del af projekter for andre lande (Mali, Uganda), lave et lille belysningssystem og få det til at køre på lille
batteri eller andre ideer; hvis du også kan acceptere, når folk kritiserer dine ideer, så er dette stedet for dig. Det er for det kreative
sind. Det sociale heroppe har været fantastisk«.
Tusind tak Jens Erik for din positive tilbagemelding og for dit ophold i Folkecenteret! Vi håber at se dig snart og held og lykke med
din karriere!

Trainees i Folkecenter

Ramiro Camilo
Dominguez
(Colombia)

Rasmus Krag
(Danmark)

Alejandro
Vasco Jimenez
(Colombia)

Alvaro Andres Ponce Tobon
(Colombia + Baskerlandet Spanien)

Anaëlle Quiniou
(Frankrig)

Cyril Okereafor
(Nigeria)

Unai Aragon Moran
(Baskerlandet - Spanien)

Luisa Haas
(Tyskland)

Upcoming Events
Overfør Viden & Skab Forandring
Den 3. juni 2022 mødes partnerne i Nordisk Folkecenter,
hvor et seminar med titlen "Overfør viden og
klimaforandringer" vil finde sted. Partnerne vil deltage i
seminaret og dele resultatet af projektet med publikum.
Hele programmet for arrangementet kan findes her.
Sidste frist for tilmelding er den 1. juni kl. 12.00. For
tilmelding skal du sende en mail til jk@folkecenter.dk eller
ringe på +45 9795 6600

3 Juni 2022

7th International Conference on
Small & Medium Wind Energy
Efter seks succesfulde udgaver (både online og fysisk)
arrangerer Folkecenteret og Test- og Ressourcecenter for
Små Vindmølle 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
send venligst dit forslag her.

21-23 September 2022

