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Nyheder fra Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi 

Nordisk Folkecenters trainees på SB56 
At være trainee på Folkecenteret betyder ikke kun at arbejde på et projekt; fra dag ét er vores trainees en integreret del af teamet - 
det betyder, at de ofte har mulighed for at deltage i aktiviteter, som normalt kun vil være forbeholdt medarbejdere. Nogle gange 
skubber disse aktiviteter dem uden for deres komfortzone, og selvom ingen er tvunget til at gøre noget mod deres vilje, forsøger vi 
at opmuntre dem til at tage skridt, selvom de ikke er 100 % sikre... samlet set handler Folkecenteret også om det: opdage nye 
kapaciteter og lære af praksis (selvom det indebærer at begå fejl). 

Som du måske ved, deltager vi ofte i FN's klimaforhandlinger, mest i form af årlige COP-møder. Ikke desto mindre finder mindre (og 
mindre krævende) FN-begivenheder sted - også i resten af 
året, såsom SB56-mødet (56. session for Subsidiary Body for 
Implementation), der fandt sted i Bonn d. 6. til d. 16. juni. 
Mødet, som finder sted årligt, er en slags "pre-COP", og 
selvom det ikke er den samme oplevelse som en fuld COP-
begivenhed, kan det give en god forståelse af, hvordan disse 
forhandlinger fungerer. 

Da nogle af vores trainees var interesserede i at deltage, 
søgte vi om pas, og det lykkedes såmænd også for tre af 
vores trainees. Derfor startede Anaëlle, Luisa og Unai med at 
planlægge deres rejse til Bonn. 

Turen foregik med tog, og da de var der, lejede de en 
campervan, hvor de boede i en hel uge...en alternativ tilgang 
til konventionel udlejning - fint i tråd med Tiny House-
koncept. 

På trods af at det ikke var helt, hvad de forventede, nød de 
tre trainees virkelig turen: de kunne lære meget af de 
forskellige smp events og arrangementer, og de havde også 
chancen for at møde flere interessante mennesker, blandt andet Patricia Espinosa, sekretær for FN's rammekonvention på Climate 
Change! 

Efter en uges "liv på højt plan" kom de tilbage til Folkecenteret...udmattede, men glade! 

Hvis du også er interesseret i at blive trainee på Nordisk Folkecenter, kan du finde al information her.  

 

 

 

 

Fra venstre: Unai, Anaëlle, Patricia Espinosa - eksekutivsekretær for UNFCCC, Luisa 

og Espinosas mand  

Fra venstre: UNFCCC SB56 konferencesal; Luisa siger hej fra deres flyttehus  

http://folkecenter.net/pages/Training.html


Nominering af Jane Kruse til Roger 
Léron Prisen 2022! 
Vi er glade for at kunne fortælle, at vores direktør, Jane Kruse, er blevet nomineret til 
Roger Léron Prisen 2022! Denne pris hylder personer, der har bidraget væsentligt til 
energiomstillingen på lokalt eller regionalt plan, og som også har gjort en forskel på 
europæisk plan. 

Hendes profil kan findes på https://fedarene.org/jane-kruse/ 

Prisoverrækkelsen finder sted den 27. september i Bruxelles under European 
Sustainable Energy Week. 

Vi håber virkelig, at Jane vinder!. 

Energifællesskaber i Grækenland 
Man kan vist rolig sige, at juni var en rejsemåned for Unai, en af vores trainees: 
først, i begyndelsen af måneden, deltog han i SB56-konferencen i Bonn sammen 
med Anaëlle og Luisa, og derefter, mellem 28. og 30. juni, rejste han til 
Thessaloniki i Grækenland. Det var dog ikke bare en fornøjelsestur, det hang nøje 
sammen med hans arbejde i Folkecenteret. 

Unais praktikophold på Nordisk Folkecenter er faktisk en del af hans uddannelse, 
og mens han er her, skriver han sit speciale om energifællesskaber; hans opgave 
er at lave et benchmark for energisamfundene i Balkan-området, og for at gøre 
det er han i tæt kontakt med Electra energy, et socialt samarbejde, baseret i 
Grækenland. 

Unai tog til Grækenland for at 
deltage i en sommerskole (Citizen 
Energy Summer School) om emnet, 
præsentere resultaterne af sin forskning og lære af andre mennesker, der arbejder 
på området. 

Nu hvor han er tilbage, er han ved at færdiggøre sit speciale under hensyntagen til 
input fra sommerskolen; så snart han er færdig med sin undersøgelse, vil vi 
offentliggøre hans resultater på vores hjemmeside. 

I mellemtiden, hvis du vil lære mere om energifællesskaber, kan du altid tage et kig 
på vores  brochure om emnet! 

Hvis du også er interesseret i at blive trainee på Folkecenteret, kan du finde al 
information her.  

Præsentationer om energifællesskaber  

Praktiske værktøjer blev også diskuteret under 

arrangementet  

Nye medarbejdere i Folkecenteret!  

Mathias Dyreborg Bruun  

Tidligere frivillig på 
Folkecenteret, Mathias er nu 
officielt en del af vores team! 
Han skal passe køkkenhaven, 
som han påbegyndt sidst han 

var her.  

Joachim Plaether Kjeldsen  

Joachim er vores nye 
medieperson, og det er ham, der 
står bag alle de seneste videoer, 

du sikkert har set, på vores 
sociale medier. Du kan finde alle 
hans videoer om Folkecenteret 

på vores Youtube channel 

Artem Melanchenko  

Artem er  ungarbejder fra 
Ukraine, og vi er glade for, at 

kunne ansætte ham på 
Folkecenteret. Hans opgaver 

består i praktisk arbejde, både 
indendørs og udendørs.  

Olha Melanchenko 

Kommer ligeledes fra Ukraine, 
Olha hjælper os med at holde 

Folkecenteret rent.  

https://fedarene.org/jane-kruse/
https://fedarene.org/jane-kruse/?fbclid=IwAR2C8AkvF6yTsY5zyu7AzIlQN4-8KnoZ4eT335UJz3EFt__wMElxgxso-4g
https://fedarene.org/jane-kruse/?fbclid=IwAR2C8AkvF6yTsY5zyu7AzIlQN4-8KnoZ4eT335UJz3EFt__wMElxgxso-4g
http://electraenergy.coop/
https://citizenenergy.academy/summer-school/
https://citizenenergy.academy/summer-school/
http://folkecenter.net/PDF/Social/01.Community-Power-for-the-World.pdf
http://folkecenter.net/pages/Training.html
http://folkecenter.net/PDF/Newsletters/June-2020-DK.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCRn_EaovqPlA_q1B4f4Ax2w


Total CO2 sparet: 

2507 kg* 

PV teststation på Folkecenteret 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total produceret energi i 2022: 

5620 kWh 

Total produceret energi fra 2012: 

87690 kWh 

JUNI 

Total CO2 sparet siden 2012: 

66 tons  

APRIL 

Total produceret energi i Juni: 

1220 kWh 

Sebastian’s PV System (1.4 kW) 

 

 

 

 

 

 

Anlægget blev  opstillet i maj 2020 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 produceret energi i Juni: 

167.2 kWh* 

Total produceret energi i 2022: 

621.0 kWh* 

Total produceret energi fra may 2020: 

2422 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 

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


Folkecenterets eldrevne køretøjer 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mød vores trainee: 

Rasmus Nørbæk Krag 
Rasmus har netop afsluttet sin praktik for nogle dage siden, og efter ferien skal han 
tilbage på VIA University College (DK) og færdiggøre sin uddannelse i Global Business 
Engineering. 

Som 26-årig kom han til Folkecenteret i februar, fordi han gerne ville arbejde med 
vedvarende energi, og fordi han kunne lide den filosofi, vi har her: ”Jeg tror, mange 
andre virksomheder laver produkter til vedvarende energi”, forklarer han, ”men de er 
mest med fokus på stor produktion. På den anden side er der i Folkecenteret et mere 
generelt perspektiv på vedvarende energi som helhed. Desuden ville jeg prøve en 
mere løs struktur – som en NGO’s – før jeg overvejede konventionelle virksomheder”. 

Da han kom til Folkecenteret, havde Rasmus en bred interesse for vedvarende 
energi, hvor energieffektivisering var i fokus. Generelt ville han forstå, hvordan man 
får industrien til at køre på ren energi; det betød, at han blev involveret i en række 
projekter med fokus på forskellige emner: ”Mit allerførste projekt handlede om 
aeroponics, men så skrottede jeg det, da jeg indså, at jeg ikke var særlig interesseret. 
I stedet blev mit hovedprojekt at skabe energi fra menneskelig bevægelse og lagre 
den.” 

Derudover var Rasmus også involveret i installationen af solcelleanlægget til vores 
Tiny House og i udskiftningen af batterierne i halmballehuset. "Jeg hjalp også 
Daniele Pagani i markedsføringsdelen og i møder til projekter, hvilket var meget 
interessant for mig, fordi jeg også kunne få et indblik i projektledelse." 

Ved at være i Folkecenteret nåede Rasmus sit mål om at få en bred forståelse for 
vedvarende energi, men også selv at styre tiden: ”Engang gik jeg i stå i en måned på et problem med projektet, og efter det lærte 
jeg at bestemme, hvornår det er det rigtige tidspunkt at komme videre og lade problemet ligge," forklarer han, "og jeg vil tage 
denne læring med mig, når jeg arbejder på større projekter." 

Alt i alt kunne han godt lide atmosfæren, som han definerede løst, i modsætning til den af mange virksomheder, hvor der er mange 
deadlines; "I virksomheder arbejder du for dem, her arbejder du for dig selv," siger han. "Jeg kunne også godt lide muligheden for at 
interagere med så mange lande, og det er jeg meget taknemmelig for!" 

På spørgsmålet, om han vil anbefale Folkecenteret til medstuderende, svarer han: ”Ja, men jeg vil også sige, at de skal vide, 
hvordan de arbejder selvstændigt og være nysgerrige nok til selv at søge information og løsninger. Du kan få det her, men du skal 
være proaktiv, for du arbejder på dit eget projekt”. 

En sjov episode under hans praktik? "Faktisk har jeg to", siger han, "Den første var at prøve at forklare internationalerne, hvorfor 
butikkerne lukker så tidligt i Danmark, og konceptet med balance mellem arbejde og privatliv... det var sjovt at se, at de kunne 
forstå det! Det andet var, da jeg fandt ud af, at Elon Musk var her ... først troede jeg ikke på det!" 

Vi er glade for, at du nød dit praktikophold Rasmus og held og lykke med din karriere. 

http://folkecenter.net/PDF/Newsletters/June-2022-DK.pdf


Videointerview 
 

 

 

 

 

 

alle interviewene kan findes på vores Youtube channel. 
 

Anaëlle Quiniou Ramiro Camilo Dominguez Grass 

Folkecenterets Trainees  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Chloè Ligat 

(Frankrig) 

Louis Marie 

(Frankrig) 

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) 

Adrian Chan 

(Canada) 

Kommende arrangementer du ikke vil gå glip af 

Nordisk Folkecenter ved Klimafolkemødet 2022 
Lad os tale om klimaet! Nordisk Folkecenter deltager ved Klimafolkemødet 2022 i Middelfart den 1.-3. september 2022. Temaet på 

Klimafolkemødet i år er “Klimahandling sammen”, og klimaindsatsen involverer helt sikkert vedvarende energi. 

Med midler fra Tuborgfondets "Ta' Ordet"-pulje medbringer vi vores trainees, vores know how, best practice og vores viden om 

vedvarende energi til Klimafolkemødet - og selvfølgelig superfed 

merchandise, demonstrationer, modeller og store smil, så vi kan 

få en snak om, vise og lade folk debattere mulighederne med 

vedvarende energi, bæredygtige bygninger, biodiversitet og FN’s 

verdensmål.. 

Du kan læse mere om det danske klimatopmøde på https://

klimafolkemoedet.dk/ 

Vi glæder os til at se dig den 1.-3. september 2022 i Middelfart, 

Danmark.. 

 

01-03 September 2022 

https://www.youtube.com/channel/UCRn_EaovqPlA_q1B4f4Ax2w
https://www.youtube.com/watch?v=Z155gEeOcIU&list=PL9vuawmFXuGlpoiZ4ZN9z2mv3iSR5LtAd&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=I6A9Fni8wXk&list=PL9vuawmFXuGlpoiZ4ZN9z2mv3iSR5LtAd&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=Z155gEeOcIU&list=PL9vuawmFXuGlpoiZ4ZN9z2mv3iSR5LtAd&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=I6A9Fni8wXk&list=PL9vuawmFXuGlpoiZ4ZN9z2mv3iSR5LtAd&index=3
https://klimafolkemoedet.dk/
https://klimafolkemoedet.dk/


Konference om vedvarende 
energi i Istanbul 

Vi støtter konferencen "Technologies and Options for 
Securing Energy & Food Flows in View of the Ukrainian 
Crisis", som finder sted i Istanbul den 20.-23. september. 
Information og tilmelding kan ske via 

http://www.folkecenterevents.net/ 

Konferencens mission er at oplyse om tekniske 

innovationer inden for vedvarende energi og deres 

afgørende roller - som også er nødvendig inden for feltet 

for fødevare- og energisikkerhed i landdistrikter og 

byområder.  

 

7. internationale konference om 
små og mellemstore vindmøller  

Efter seks succesfulde udgaver arrangerer Nordisk 

Folkecenter og den Test- og Ressourcecenter for Små 

Vindmøller den syvende konference med fokus på små og 

Mellemstore 

vindmøller. 

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. 

20 – 23 September 2022 21-23 September 2022 

International Renewable Energy Conference - 40 års Folkecenter  
Næste år, 2023, har Folkecenteret 40 års jubilæum! For at fejre det arrangerer vi en international konference, som finder sted på 

Folkecenteret den 21.-23. juni 2023. Mere information følger. 

 

 

21 – 23 Juni 2023 

http://www.folkecenterevents.net/
https://smallwind.dk/
https://smallwind.dk/
http://www.folkecenterevents.net/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrWiWn2NAFmAg5gyDq5PELMJyjdknTu3jgeBUryuYCpdkbag/viewform;

