
Oktober - November 2021 

Folkecenter Nyheder  

Invitation til Folkecenters julefrokost fredag 
den 17 December 2021 kl. 14 I SkibstedFjord 
bygningen 
Den årlige julefrokost på Folkecenteret er en tradition hvor man kan møde nye og gamle venner, hvor man kan, 
blandt andet få dannet sig få et overblik over de aktiviteter Folkecenteret har arbejdet med i løbet af året. Sidste 
år var vi ikke i stand til at mødes, pga. Corona restriktioner, men nu er det muligt igen og vi er klar at byde jer 
velkommen. Under frokosten vil Jane Kruse fortælle om Folkecenters aktiviteter i år og Lene Høgh vil fortælle 
om Folkecenters arbejde i Øst Afrika. 

Vi beder venligst om tilmelding senest tirsdag den 13. december kl. 12.00 på email (jk@folkecenter.dk) ellers telefon: 97956600. 

 

(Bemærk venligst: for at deltage på Julefrokosten er det et krav at fremvise Coronapas). 

Uddannelsesprogram for hollandske studerende  

 
30 studenter fra Groningen i Nordholland og deres 5 professorer var på Nordisk 
Folkecenter i 5 dage fra den 25. til 29. oktober for at arbejde med vedvarende energi 
med fokus på de mindre vindmøller.  

Instituttet for ingeniører ved Hanzehogeschool Groningen tog kontakt til Nordisk 
Folkecenter i det tidlige forår i år for at få en aftale med os. De ville gerne have et hold 
studerende på studieophold for at arbejde praktisk og teoretisk med 
vindmølleteknologi; design af vinger, tårne, generatorer, testning og styrke beregninger.  

En af dagene er der arrangeret ekskursion til nogle af de mange vedvarende 
energianlæg der er opstillet og i god drift med mange år drifts erfaringer i Thy. Vi skal 
besøge det geotermiske anlæg i Thisted, til biogasanlæg på Tousgaard i Skinnerup, 
solvarmeanlæg ved Snedsted Fjernvarme og de to vindmølle teststationer i vores 
lokalområde.  

De mange studerende med deres lærer bor på Skibstedborg ved Skibsted fjord.  

 

 

 

 

 

 



COP26 
Det er en tradition for Folkecenteret at deltage i COP-møder, da de giver en rigtig god mulighed for at 
skabe netværk og lære, hvad de seneste diskussioner om klimaforandringer har været vedrørende. På 

grund af de logistiske udfordringer forbundet 
med dette års arrangement, har vi besluttet 
ikke at deltage fysisk til mødet. 

På trods af det, har vi stadig været aktive: 
sammen med Rescoop.eu havde vi en virtuel 
udstilling, hvor vi kunne fremvise vores 
løsninger (Se video her). Og vi arrangerede 
også et officielt sidearrangement sammen 
med Global Ecovillage Network, 
Ingeniørforeningen i Danmark (IDA), 
Institution for Chemical Engineers (IChemE) 
og BBC Media action. Titlen på begivenheden 
var "Unexpected Collaborations: Climate 

Action, Resiliency and Future Climate Solutions", og videoen af arragementet, som allerede er blevet set af mere end 500 
mennesker, kan findes  her. 

PV teststation i Folkecenter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Realtime oversigt over produktionen kan findes her. Teststationen var optstillet i 2012 

Total produceret energi i september: 

705 kWh 

Total produceret energi i 2021: 

8940 kWh 

Total produceret energi fra 2012: 

81970 kWh 

Total produceret energi i oktober: 

411 kWh 

SEPTEMBER OKTOBER 

Total CO2 sparet fra 2012: 

61 tons  

Virtuel udstilling  

https://www.youtube.com/watch?v=YTgHvrGSiLY&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=GElmA9Tsq_k&list=PLBcZ22cUY9RL4TEKTBfoLupiqS5n7Kr6c&index=93
https://smart.tigoenergy.com/p/2c4b9073-218a?date=2020-02-19


Sebastians PV System (1.4 kW) 

 

 

 

 

 

 

Anlægen var opstillet i Maj 2020 fra Sebastian Salcebo Alba 

Total produceret energi i oktober: 

0.0 kWh 

Total produceret energi i 2021: 

1060 kWh 

Total produceret energi fra maj 2020: 

1800 kWh 

E-Mobilitet i Folkecenteret  

 

 

 

 

 

 

 

 

Chrysa Zioga 
Chrysa er trainee, som var i Folkecenteret mellem oktober 2020 og januar 2021. Med en uddannelse i Electrical & Computer 
Engineering fra Aristoteles University of Thessaloniki (Grækenland) kom hun til Folkecenteret under Erasmus+ ordningen, som giver 
studerende mulighed for at få en studieperiode i et andet europæisk land; hun valgte Folkecenteret, fordi hun gerne ville lære mere 
om vedvarende energi. "Jeg stødte på din hjemmeside, og den første billedtekst var " Vi arbejder for en verden, der kører på 100% 
vedvarende energi": den sætning talte virkelig til mit hjerte! Siger hun. « Da jeg gik gennem hjemmesiden» fortsætter hun. «Jeg 
forestillede mig Folkecenteret som en stor legeplads for vedvarende energi, hvor jeg kunne opleve forskellige teknologier og lære 
ting, som kunne hjælpe mig med min fremtidige karriere. Så jeg skrev ansøgningen!» Alligevel var beslutningen ikke let, som hun 
forklarer: «Da jeg blev accepteret, var jeg begejstret, men også rædselsslagen: at komme på Folkecenteret vil være en hel pakke af 
nye oplevelser uden for min komfortzone, men det vil også give mig muligheder for at gøre noget, som jeg ellers ikke ville have. Så 
jeg tog mod til mig, og jeg bekræftede min ansøgning«. Chrysa havde en generel interesse for metoder til at producere grøn 
elektricitet både i lille og stor skala; mere specifik var hun interesseret i solenergi og i lagringsteknologier. Corona-restriktionerne 
tvang hende til at udskyde sin praktik, men da hun endelig ankom til Folkecenteret fik hun chancen for at arbejde direkte med de 
emner, hun var interesseret i: Hendes hovedprojekt bestod i at udvikle og bygge en solcelle powerbank, som kunne bruges til "Mere 
lys! Projekt” drevet af Folkecenter.  

 [Fortsætter ...] 

Mød traineen 

Total CO2 sparet: 

1795.8 kg 

Kan ikke måle det 

https://folkecenter.eu/pages/Meet-the-trainee.html#Sebastian_Salcebo_Alba


[...fortsætter ] 

Det var dog ikke en nem opgave: «Jeg skulle lave noget, der fungerede i den virkelige 
verden, ikke kun i teorien. Og gæt hvad? Først virkede det ikke! Jeg skulle vælge de 
passende materialer og være tålmodig med svejsning og træbearbejdning – og for 
nogle af disse aktiviteter var det min første gang«. På trods af nogle udfordringer 
lykkedes det hende, og hun konstruerede en fungerende prototype med meget få 
komponenter, mens hun huskede på, at hele konceptet var beregnet til 
udviklingslande. Processen er nu beskrevet i hendes rapport, så enhver kan kopiere 
den. Udover det, lavede hun også en skrivebordsresearch om Building Integrated 
Photovoltaics, og hun begyndte at designe det elektriske system i det lille hus. Da vi 
spørger hende om stemningen i Folkecenteret, siger hun: «Det var en stor overraskelse 
– men en god overraskelse. Jeg beskrive mig selv som et ret indadvendt menneske, så 
jeg var meget spændt på at bo anderledes. Ikke desto mindre føltes det efter nogen tid 
som hjemme: en stor familie, hvor alle gør deres del, men samtidig hvor alle arbejder 
mod et fælles mål. Jeg ved ikke, om det var menneskerne, stedet eller forholdene, men 
det var en dejlig følelse at være der: den følelse, man ikke kan udtrykke med ord, men 
som man bliver ved med at spekulere på igen og igen i livet«. Chrysa kunne også godt 
lide de praktiske aktiviteter, der foregik i Folkecenteret: hun deltog i "Byg dit eget lille 
hus"-værkstederne, og hun holdt så meget af dem, at hun nu prøver at overbevise sine 
bedsteforældre om at bygge et lille hus på en grund, de ejer. Nu er det et stykke tid, 
hun er ude af Folkecenteret, og da hun er tilbage i en storby, savner hun roen på 
landet; hun savner også at lave mad til 10 personer og spise aftensmad alle sammen, 
en af de ting, som de fleste praktikanter nyder, mens de er i Folkecenteret. Samlet set 
ser det ud til, at Chrysa havde en god oplevelse i Folkecenteret,  som hun udtrykker med hendes egne ord: «Jeg har allerede 
overtalt to venner til at tage Erasmus-praktik på Nordisk Folkecenter, og jeg prøver også at overbevise mine brødre. Jeg anbefaler 
klart Folkecenteret til alle»! Tak fordi du er sammen med os Chrysa! Held og lykke med din karriere og glem ikke: du er altid 
velkommen på Folkecenteret!  

Landdistrikternes 
elektrificeringsmøde 

På de sidste COP-møder præsenterede vi vores løsninger 

for at reducere problemer der berører om elektrificering af 

landdistrikter i udviklingslande; vi blev ved med at udvikle 

idéerne, men det har ikke lykkedes os at fornemme 

omfangen af disse løsninger endnu. For at forsøge at give 

det et skub til koncepterne, har vi inviteret 300+ personer 

fra vores netværk til et møde, der finder sted den 23. 

november kl. 09:00 CET. De inviterede repræsenterer 66 

udviklingslande, og sammen med dem håber vi, at vi kan 

finde en måde at forøge vores for at fornemme vores 

indflydelse på. Under mødet vil 

vi først holde et oplæg om vores 

løsninger, hvorefter vi åbner 

salen og diskuterer med 

publikum, hvilke konkrete skridt 

vi kunne tage for at komme 

videre med projekterne. Deltagelsen er åben for alle 

(tilmelding er nødvendig), og du er velkommen til at dele 

denne besked med personer i dit netværk, der arbejder 

med emnet. Vi håber, at vi snart kan vende tilbage til dig 

23 November 2021 

7th International Conference on 
Small & Medium Wind Energy 

Efter seks vellykkede konferencer (både i fysisk fremmøde 

og online), Folkecenteret og Test- og Videnscenter for Små 

Vindmøller vil organisere den syvende konference med 

fokus på små og mellemstore vindmøller. Arrangementet 

vil samle nationale og internationale eksperter fra 

industrien, som vil 

diskutere forskellige 

retninger indenfor 

emnet. 

Konferencen vil finde 

sted fra den 21. til 

den 23. September 

2022, både som 

fysisk fremmøde og online. Det er allerede muligt at 

registrere jeres interesse på folkecenterevents.net.  

Hvis I gerne vil holde en oplæg, venligst send jeres forslag 

her.  

21-23 September 2022 

Kommende Arrangementer 

https://folkecenter.eu/PDF/Developing_Countries/301.More-Energy-The-construction-of-a-solar-power-bank.pdf
https://folkecenter.eu/PDF/Buildings/302.Building-Integrated-Photovoltaics-web.pdf
https://folkecenter.eu/PDF/Buildings/302.Building-Integrated-Photovoltaics-web.pdf
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0qdOuuqTIpEtHsuDDPCmI4EG2f2s4WFdfv
http://www.folkecenterevents.net/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrWiWn2NAFmAg5gyDq5PELMJyjdknTu3jgeBUryuYCpdkbag/viewform;

