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Folkecenter Nyheder
Folkecenters Generalforsamling 2020
Nordisk Folkecenter årlige generalforsamling vil vi indkalde til i december måned. COVID-19
virus har gjort at vi i Danmark skal tilrettelægge forsamlinger på en anden måde.
Dagsorden ifølge vores vedtægter. Dato vi vil satse på tirsdag den 15. december 2020. kl. 13:00
Vi vil efter den 3. december 2020 når vi ved hvor mange mennesker vi må samles lave den
enelige indkaldelse.

COVID-19 sætter ikke en stopper for vores formidlingsaktiviteter
Som I alle ved, har COVID-19 påvirket hverdagen for alle, og det samme gør sig også gældende for Folkecenterets aktiviteter: flere
kurser og træningssessioner, der var planlagt til 2020 måtte aflyses og vi oplever samtidig en reduktion i antallet af besøgende, samt
at deltagelse til konferencer med fysisk fremmøde praktisk talt er ikke-eksisterende.
Til trods for denne uheldige periode, har vi heldigvis teknologien på vores side;
startende fra vores 3rd International Small & Medium Wind Energy Conference, , der
blev afholdt online i slutningen af april, så vi et øget antal institutioner, der tilbød
konferencer og arrangementer i digital form. Det er klart, at et online-møde ikke er det
samme som et fysisk, men på den positive side er der det faktum, at det er muligt at
nå et meget større - og mere udbredt publikum.
Af samme grund takkede vi også glædeligt ja, da vi af World Wind Energy
Association blev bedt om at holde en tale under et af deres webinarer. Webinaret
med titlen Uddannelse og Træning Inden For Vindkraft og Vedvarende Energi, fandt
sted mandag den 28. september, og havde en bred deltagelse fra hele verden - både
med hensyn til publikum og talere.
Vores præsentation (40 års international kapacitetsopbygning fra Danmark erfaringer) focused on the work Folkecenter did in these years, on what we are
fokuserede på det arbejde Folkecenteret udførte i disse år, på hvad vi i øjeblikket
fokuserer på, og på vigtigheden af uddannelse og videnoverførsel inden for
vedvarende energi.
Desuden var Folkecenteret ikke kun repræsenteret af sig selv, da arrangementet også
havde taler fra Dr. Ibrahim Togola (tidligere Folkecenter-trainee og grundlægger af
Mali Folkecenter), fra Prof. Dr. Galal Osman og fra Prof. Dr. Jose Etcheverry, alle med en
tæt tilknytning til Folkecenteret, og som står bag oprettelsen af henholdsvis
folkecenteret i Egypten og Chile-Folkecenter.

Fra venstre: Tonny Brink og Daniele Pagani
præsenterer Folkecenterets arbejde under

Arrangementet var også en meget god mulighed for at snakke yderligere samarbejde, som vi håber vil finde sted når den frie
bevægelighed for mennesker er genoprettet. Optagelsen af Folkecenterets præsentation er tilgængelig her.

Webinar om bæredygtige byggematerialer
Har du nogensinde tænkt over den indvirkning der er i forbindelse med at bygge et hus? Det handler ikke kun om det affald der
genereres når bygningen nærmer sig afslutningen af dens levetid, men
også om hvor godt indeklimaet er.
Til at diskutere disse spørgsmål, organiserede Folkecenteret sammen
med INFORSE Europe og Vedvarende Energi (og med støtte fra Europa
Nævnet), et webinar med titlen ”Circular Economy and Sustainable
Construction - Set from THY”. Webinaret fandt sted den 7. oktober og
havde en betydelig deltagelse fra forskellige interessenter. Under
arrangementet blev Folkecenteret repræsenteret af Lars Keller
(Feldballe Naturelementer), der også er leder af opførelsen af of
Folkecenterets Tiny House.
Præsentationen med titlen “The construction of the future - Build with
Biomass And build small” (DK: Fremtidens Byggeri - Byg Med Biomasse
og Byg Småt) findes her.

Byg dit eget Tiny House Workshop - Del 2
Som mange af jer ved, påbegyndte vi, i den sidste uge af august, opførelsen af Folkecenterets Tiny House; processen, der fandt sted
i form af en workshop, havde større deltagelse end forventet, og gjorde at vi kunne komme et betydeligt stykke videre med
byggeprocessen. Resultatet af workshoppen bliver forklaret i videoen“Folkecenter’s Tiny House – The Movie”.
På trods af de mange bestræbelser lykkedes det os dog ikke at færdigbygge vores Tiny House, hvorfor der blev arrangeret endnu en
workshop; i modsætning til den første var denne mere begrænset, og deltagerne var mest Folkecenterets trainees og
samarbejdspartnere med få eksterne personer. Workshoppen fandt sted den 12.-13. oktober, men Folkecenterets folk fortsatte
med at arbejde på det hele ugen ud.
I løbet af disse dage installerede vi dele af det naturlige ventilationssystem, pudsede vægge, færdiggjorde loftet, og vigtigst af alt,
installerede vi genbrugte vinduer og døre; det betyder, at vi nu kan fortsætte med at arbejde indendørs i ly for vind og vejr.
Yderligere workshops var planlagt til at finde sted, så processen kunne fortsætte, men på grund af de nuværende
sundhedsrestriktioner vil det med stor sandsynlighed primært blive udført af Folkecenter-teamet og lederne af workshoppen, Lars
Keller og Jakob Rasmussen (UPSTRAW Montage).
Du kan følge udviklingen af vores Tiny House her.

Klar til at starte: lille briefing af de opgaver, der skal udføres.

Nu kan dyr ikke komme til at sidde fast i det naturlige ventilationssystem!

[Fortsætter ...]

[...Fortsætter ]

Efterbehandling af loftet under opsyn af Lars Keller (til højre)

Lars Keller (til venstre) og Jakob Rasmussen (til højre) tager de sidste målinger
inden installationen af vinduerne

I mellemtiden skal nogle arbejde udendørs!

“Pudsning af vægge er ikke så let som det ser ud til”

“Det er som at bage en kage”

Det begynder at se godt ud

[Fortsætter ...]

[...Fortsætter ]

"Lad os lave terrassen ordentligt!"

En del af den naturlige ventilation er på plads

Og endelig er vinduerne også blevet sat i!

Tid til en pause!

Folkecenteret har digitaliseret “Kapitler af vindkraftens
historie i Danmark”
I dag er vindmøller en rodfæstet realitet og en veletableret industri. Men det har ikke altid været tilfældet! Siden 5.000 f.Kr. er
vindenergi blevet brugt til at drive både, slibe korn og pumpe vand (200 f.Kr.), men allerede i slutningen af 1800-tallet begyndte der
at dukke prototyper op til at producere elektricitet (henvisning: EIA).
Det er klart, at den model der blev udviklet dengang var meget forskellig fra den nuværende, både hvad angår benyttede materialer
og ydeevne; ikke desto mindre var konceptet innovativt og har også lagt grundlaget for den moderne udvikling af vindindustrien.
For at sikre, at denne viden ikke går tabt, har Folkecenteret sammen med Energimuseet, Poul la Cour Museet og Danmarks
Vindkrafthistoriske Samling, udviklet en række brochurer, der
forklarer de store skridt industrien har gennemgået. Resultatet
af 14 års forskning i arkiverne resulterede i udgivelsen af 12
brochurer med både beskrivelse og billeder.
Den 29. oktober 2020 blev det besluttet, at gøre disse
brochurer gratis tilgængelige for alle, for at sikre, at den
indsamlede viden ikke går tabt; disse brochurer er nu
tilgængelige på denne side.
Vi håber, du vil nyde læsningen!.

Nordisk Folkecenter har opnået støtte til indledende
projekt om grøn håndværkeruddannelse i arktiske egne
Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi er stolte over at have modtaget projektstøtte fra Nordplus Adult til at udvikle en
fremtidig grøn håndværkeruddannelse i arktiske egne. Projektet gennemføres i samarbejde med partnere fra både Danmark,
Grønland og Svalbard.
Projektet er udsprunget af tanken om, hvor vigtig Arktis er for fremtidens klima. Ideen opstod som følge af en samtale under vores
deltagelse på COP25 klimakonferencen i Madrid sidste år. Efter hjemkomsten tog vi kontakt ud i vores netværk og fandt ud af, at
der rent faktisk var et godt potentiale for det videre forløb.
”Hos Nordisk Folkecenter har vi jo mere end 30 års erfaring med arbejdet med vedvarende energi. I midten af 1980’erne designed e
Folkecenteret vinger til Grønlands radiostationers vindmøller. Vi glæder os til igen at skulle i gang med et arktisk samarbejde”,
udtaler forstander ved Nordisk Folkecenter, Jane Kruse, og fortsætter: ”samtidig støtter det jo godt op omkring både den danske
regerings mål om 70% CO2 reduktion og Naalakkersuisuts (Grønlands selvstyres) mål om en bredest mulig overgang til vedvarende
energi i 2030”.
Det indledende projekt giver os mulighed for yderligere at
opbygge samarbejdet med vore partnere med henblik på at
skabe nye arktiske uddannelser og samtidig skabe
arbejdspladser i bygderne.
For yderligere information, kontakt:
Forstander Jane Kruse
Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi
Kammersgaardsvej 16, Sdr. Ydby
7760 Hurup Thy
Tlf: 96956600
E-mail: jk@folkecenter.dk
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Kort Nyt
Folkecenterets julefrokost er aflyst
Den årlige julefrokost på Folkecenteret er en tradition hvor man kan møde nye og gamle venner, og få et overblik
over de aktiviteter Folkecenteret har arbejdet med i løbet af året. Imidlertid har den nuværende
sundhedssituation, sammen med regeringens begrænsninger, tvunget os til at aflyse dette års begivenhed. Vi
håber at se jer alle til næste år!

Video om vindmøllens historie frigivet
I kombination med udgivelsen af brochuren om vindmøllens
historie har vi også udgivet en video, hvor Preben Maegaard,
pioner inden for vedvarende energi og Folkecenterets
grundlægger, fortæller om vindenergiens historie. Videoen,
der oprindeligt blev optaget under en guidet tur rundt i
Folkecenteret (august 2016), er nu tilgængelig for alle; i
øjeblikket er videoen kun på dansk, men vi udelukker ikke at
der vil komme en oversættelse til engelsk i den nærmeste
fremtid, grundet vigtigheden af de givne oplysninger.
Videoen kan ses her.
.

Projektansøgning er indsendt
I bestræbelserne på fortsat at være et referencepunkt, både på nationalt og internationalt niveau, arbejder Folkecenteret konstant
med at lave projektansøgninger, der kan give os mulighed for at fortsætte vores arbejde i de kommende år. Vi har for nylig indsendt
en ansøgning under Erasmus + -programmet med fokus på uddannelse og bæredygtigt landbrug.
Bliver det godkendt, vil ansøgningen føre til et projekt kaldet POEASE (Promote Online Education for Agriculture in a Sustainable
Environment), der vil være et to-årigt samarbejde mellem Folkecenteret og dets partnere fra Tyskland, Grækenland, Irland og
Spanien.
Svaret på ansøgningen kommer i februar 2021. Vi holder vejret og krydser fingre!

PV System at Folkecenter

SEPTEMBER

AUGUST

Total produceret energi i September:

Total produceret energi i Oktober:

351.53 kWh

400.60 kWh
Total produceret energi fra 2012:

76.94 MWh
Realtime oversigt over produktionen kan findes her.

Total produceret energi i 2020:

9.05 MWh

E-Mobilitet i Folkecenter

Mød traineen
Sevan Hiron
Sevan Hiron, 23, er en fransk trainee, der kom til Folkecenteret i sommeren 2018 (4. juni - 27. august) for at få et trainee-ophold som
en del af hans uddannelse i generelle ingeniørvidenskaber ved ECAM University in Rennes.
Blandt de mange muligheder der var tilgængelige for hans uddannelse, besluttede han at vælge Folkecenteret af to grunde: for det
første havde han en stærk interesse for vedvarende energi, hvilket fik ham til at vælge Danmark, da landet er førende inden for dette
felt, og for det andet blev han forført af den sociale dimension af Folkecenteret, hvilket er beskrevet på hjemmesiden.
Hans idé var først at udvikle en lille vindmølle ved hjælp af reservedele fra biler, men han måtte ændre idé da han fandt ud af, at der
allerede var en tidligere Folkecenter-rapport, der omhandler emnet; han vendte derfor sin opmærksomhed mod solenergi, som
synes at motivere ham betydeligt. Specifikt fokuserede han sit trainee-ophold på agrivoltaics, et nyt koncept, der kombinerer
landbrug med solcelleanlæg, så det bedste fra de to verdener kan opnås.
Sevans arbejde resulterede i en præsentation om teknologien, hvor ideen blev bedre forklaret, og hvor de aktuelle projekter der
testede denne teknologi blev præsenteret.
Solenergi var ikke det eneste der interesserede Sevan. Han fandt også problemer relateret til forbrugsstyring og energistyring
interessant, men han fik ikke chancen for at se nærmere på disse emner grundet den korte varighed af hans trainee-ophold.
Da han talte om læringsresultater, sagde Sevan, at han foruden
agrivoltaics lærte meget om vedvarende energi, dens muligheder for
fremtiden og om de udfordringer, der kan bremse udviklingen. Ifølge
ham gav erfaringen fra Folkecenteret ham den nødvendige viden om
vedvarende energi, som han målrettet har søgt over lang tid, og som
potentielt kan resultere i et job inden for dette felt.
Sevan var også meget tilfreds, set ud fra et personligt synspunkt; på
spørgsmålet om, hvordan stemningen var på centeret, svarede han:
"Perfekt! Fantastisk! Det var så rart at møde mennesker fra flere lande! I
disse tre måneder har der været repræsentanter fra 15 lande ... Jeg har
lært meget, også om hvordan mennesker med forskellig baggrund kan
arbejde sammen ”.
Alt i alt synes Sevans oplevelse at have været ganske positiv, og det
lagde også grundlaget for yderligere samarbejde: takket være ham, har vi de sidste somre haft tre trainees fra samme skole: Katia
Cantot, Amandine Cognard and Ronan Bellier. Tak for at fremme Folkecenteret, Sevan! Vi håber at se dig snart!

Kommende Arrangementer
4th International Conference on
Small & Medium Wind Energy
Efter to vellykkede udgaver, hvor der var mulighed for
fysisk fremmøde, og én online-begivenhed, arrangerer
Folkecenteret og Small Test and Resource Center for Small
Wind Turbines, den fjerde konference med fokus på småt
og mellemstort vindenergi. Arrangementet vil samle
nationale og internationale eksperter fra industrien, som vil
diskutere test- og certificeringsmuligheder, off-gridløsninger og betydningen af uddannelse indenfor småt og
mellemstort-industrien.
Pga Corona, konference vil
blive online. Det er fri at
deltage, men I skal
registrere på
folkecenterevents.net.

23-26 November 2020

Byg Din Egen Vindmølle
Er du fascineret af, at skabe din egen energi? Vil du lære at
fremstille en vindmølle? Stop med at lede!
Folkecenteretarrangerer en workshop, hvor deltagerne
bygger en lille vindmølle med deres egne hænder!
Workshoppen vil starte ud med, at fokusere på den
grundlæggende teori, der er nødvendig for at forstå
arbejdsprincippet for en vindmølle, hvorefter den mere
praktiske del vil blive dækket. Deltagerne vil blive fulgt af
erfarne instruktører, som vil sikre, at hele proceduren
udføres på en sikker og
forståelig måde. Ingen
tidligere
erfaring
er
påkrævet. Tilmeldingen
skal ske senest fredag den
12.
februar
på
folkecenterevents.net.
.
22 - 26 Februar 2021

