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Økologisk bomuld frem for plastik 
Der produceres i dag mere end 300 millioner ton plast om året på verdensplan. Plastik anses for at være en utrolig vigtig opfindelse, 
da det både er billigt og holdbart og kan anvendes i rigtig mange ting. 

Med plastik medfølger der dog også et problem rent miljømæssigt. Materialet er meget svært at genanvende og det kan tage 
naturen hundredvis af år at nedbryde. 

Desværre ender rigtig meget af plastikken i havet, hvor det kan gøre stor skade.  

Affaldsøen i det Nordlige Stillehav  

I det Nordlige Stillehav ligger en ”ø” kaldet Affaldsøen i det Nordlige Stillehav. Den består af ca. 100.000 tons plastaffald  og har et 
areal, der er mere end dobbelt så stort som Frankrig. Over tid nedbrydes plastikken til mikroplast-partikler som fisk og skaldyr kan 
forveksle med plankton, og det ender derfor i deres maver. Partiklerne kan optages i dyrenes kød, og vi risikerer derfor selv at 
indtage det, når vi spiser dem. Større stykker plastik, som f.eks. en plastikpose, kan for en havskildpadde ligne en vandmand, og den 
risikerer derfor at kvæles i den. 

Affaldsøen består primært af plastik, fiskegarn, flasker og reb. Den engelske skuespiller Jeremy Irons har indtalt videoen ”The 
Majestic Plastic Bag – A Mockumentary”, der på en humoristisk måde forklare problemet gennem en plastikposes synspunkt. 
Videoen kan findes på Youtube. 

The Ocean Cleanup 

I 2013 grundlagde den hollandsk-fødte opfinder og iværksætter, Boyan Lamel, fonden The Ocean Cleanup, der har til formål at 
rydde verdens have og floder for plastaffald. Med avancerede teknologier, kan de ifølge dem selv, fjerne op mod 90% af al 
plastaffald i verdens have i 2040, samt rense op mod 1000 floder i 2025. 

Hvad kan vi selv gøre? 

Som forbruger findes der en række af ting vi selv kan gøre til at afhjælpe problemet med plastaffald.  Det kan være at medbringe 
egen pose, f. eks. en mulepose, når vi handler ind, drikke vand fra hanen i stedet for at købe kildevand, da produktionen heraf ikke 
er miljøvenlig, opbevare madrester i bøtter og glas frem for engangsplastikposer og stanniol, bruge plejeprodukter uden plastik, 
undgå engangsservice, sortere plastaffald korrekt og sidst, men ikke mindst, at bruge strikkede karklude af økologisk bomuldsgarn i 
stedet for de konventionelle plastbaserede klude. 

Til forskel fra engangskluden indeholder de strikkede karklude ikke de 
mikroplast-partikler der skylles ud i afløbet når kluden bliver vredet op 
eller vasket i vaskemaskinen. I Danmark er dette dog ikke et stort 
problem, da vores rensningsanlæg, ifølge en undersøgelse foretaget af 
Miljøstyrelsen, opfanger 99,7% af al mikroplasten. Det samme er dog ikke 
tilfældet i de lande, der anses for at være mindre udviklede end 
Danmark, da rensningsanlæggende her ikke er af samme kvalitet, og der 
skylles derfor langt mere mikroplast ud i havet. 

Så hvorfor skal vi så skifte den traditionelle engangsklud ud med en af 
økologisk bomuld?  

Den økologiske bomulds-karklud fremstilles ikke med brugen af plastik, 
og benytter derfor ikke fossile brændstoffer, da der anvendes olie i 
produktionen af plastik. Den økologiske bomuld er fremstillet uden brug 
af miljøbelastende sprøjtemidler og materialet kan genanvendes, ved 
korrekt affaldssortering, når kluden er slidt ned. Ydermere kan bomulds-karkluden klare langt flere ture i vaskemaskinen, og dermed 
bruges flere gange end den traditionelle engangsklud. Så set i en større sammenhæng, kan en lille ting som at udskifte en klud have 
betydning når det gælder om at formindske produktionen og brugen af plastik og dermed passe på miljøet, havet og dets dyreliv. 
Der findes derfor en række gode grunde til, at vælge økologisk bomuld frem for plastik. Det er nu muligt at købe økologiske bomulds
-karklude hos Folkecenteret. Kludene bliver fremstillet af en lokal håndværker, og de kan købes her. 

Nogle af de strikkede karklude af økologisk bomuldsgarn, der 
sælges på Folkecenteret  

https://theoceancleanup.com/great-pacific-garbage-patch/?platform=hootsuite
https://nyheder.tv2.dk/udland/2018-03-23-affaldsoe-i-stillehavet-er-16-gange-stoerre-end-antaget
https://nyheder.tv2.dk/udland/2018-03-23-affaldsoe-i-stillehavet-er-16-gange-stoerre-end-antaget
https://www.youtube.com/watch?v=GLgh9h2ePYw
https://theoceancleanup.com
https://www.information.dk/debat/2017/06/hjemmehaeklede-karklude-kommer-redde-verdenshavene
https://samvirke.dk/artikler/hvad-er-mest-miljoevenligt-engangskludene-eller-karkluden-af-bomuld
http://folkecenter.eu/pages/shop/


Folkecenteret fortsætter sit arbejde i Østafrika 
Nordisk Folkecenter har i mange år været aktiv i Østafrika, og JEEP Folkecenter i Uganda har altid været en pålidelig partner i det 
arbejde, der foretages. Dette samarbejde fortsætter nu med EASE & CA-projektet, der startede i juli 2019, og som allerede har ud-
mundet sig i nogle resultater og publikationer, som kan findes på den dedikerede side. 

Vi har interviewet Lene Høgh, en langvarig ven af Folkecenteret, som følger afrikanske projekter på frivillig basis, og som i novem-
ber-måned var i Uganda i fem uger. 

Fortæl os lidt om projektet …  

EASE & CA er et treårigt projekt, der sigter mod at øge adgangen til 
bæredygtig energi og andre klimaløsninger for lokale samfund i Kenya, 
Uganda og Tanzania. Projektet, der afsluttes i juni 2022, og er et sa-
marbejder mellem syv organisationer, hvoraf fem er i Østafrika. Pro-
jektet understøttes af CISU I Danmark. 

Hvorfor lige Østafrika? 

Fordi vi har en tradition for samarbejde mellem JEEP Folkecenter i 
Uganda, Nordisk Folkecenter i Danmark og INFORSE; EASE & CA er fak-
tisk en opfølgning af PIPA-projektet, der blev udført i Østafrika, og som 
var med deltagelse af disse organisationer, så det syntes naturligt at 
fortsætte med at arbejde sammen med foreninger vi kendte, på et 
velkendt område. 

Det er ikke første gang, at Folkecenteret rejser til Østafrika for dette projekt ...  

Nej, dette er anden gang. Den første tur var i juli, da projektet startede. Den gang var det Nicolaj Stenkjær, der rejste til Uganda, 
men denne gang tog jeg afsted, fordi min rolle er at følge JEEP i lokalsamfundene og overvåge deres aktiviteter. Vi forventer at have 
endnu en tur til Kenya i efteråret for at deltage i et andet projektmøde. 

Hvad er JEEP Folkecentres rolle i projektet?  

JEEP fokuserer på den såkaldte ”praktiske del” af projektet: der er seks underregioner, der blev valgt til dette projekt i Uganda, og 
JEEPs opgave er at komme tæt på disse lokalsamfund og gøre dem opmærksomme på de tilgængelige løsninger. JEEP rapporterer 
resultaterne videre til de andre østafrikanske organisationer, der så giver deres feedback om arbejdet. De andre organisationer har 
mere teoretiske opgaver, mens JEEP er ude i felten. 

Derudover indgik JEEP kontrakter med de distrikter, hvor arbejdet skulle foregå: Som sagt, så er seks underregioner en del af  pro-
jektet, to fra hvert distrikt; normalt har et distrikt mellem 5 og 10 underregioner, men JEEP måtte udvælge nogle af dem, så chan-
cerne for at lykkes ville være større.  

Du nævnte, at de andre organisationer laver et mere teoretisk ar-
bejde ... 

Ja, de har ansvaret for at udvikle nogle rapporter, der kan hjælpe med at 
sprede viden under og efter projekterne. Disse rapporter er allerede 
tilgængelige online på organisationernes websider (for Folkecenteret kan 
de findes her) og mere materiale vil komme i de næste måneder; i juli 
forventer vi at offentliggøre et katalog om bæredygtig udvikling. 

Hvilke felter fokuserer projektet på? 

Der er fem områder vi har lagt vores opmærksomhed på: madlavning 
med vedvarende energiforsyning, adgang til vand, introduktion og 
adgang til solenergi, fødevaresikkerhed og indkomstskabende aktiviteter. 
Flere detaljer om disse aktiviteter findes i projektbrochuren. 

Hvordan går det med uddannelsen, og hvad er folks respons? 

Selve uddannelsen er ikke startet endnu: denne fase er fokuseret på at 
skabe opmærksomhed og opbygge tillid, hvilket er et vigtigt skridt for at få succes med aktiviteterne: JEEP ved, at efter denne fase 
vil al uddannelse blive understøttet af de lokale ledere og af de andre lokale NGO'er, som vælger de bedst egnede deltagere til 
uddannelseskurserne, så uddannelsen foregår på den mest effektive måde.  
 
Med hensyn til folks respons, er deltagerne meget glade og meget lydhøre over for de givne input; også de lokale ledere er glade 
for, at deres distrikt blev valgt, og de er blevet bedt om at holde sig godt informeret om aktiviteterne. Det er vigtigt at have de lo-
kale ledere om bord, for når JEEP trækker sig, vil det være dem, der har ansvaret for at sprede viden i de andre underregioner. 
.  

[Fortsætter...] 

Lene Høgh på et møde i JEEP Folkecenter  

Ledere fra Nakaseke amt og JEEP-personale, Nakaseke 

distriktsområde  

http://folkecenter.eu/pages/EASE-CA.html
https://www.cisu.dk/
http://www.inforse.org/africa/East_Africa_PIPA.htm
http://folkecenter.eu/pages/EASE-CA.html
http://folkecenter.eu/PDF/Developing_Countries/EASE-CA.pdf


[...fortsætter] 

Er du glad for at være involveret i projektet?  

Åh ja, rigtig meget! Af to grunde: For det første fordi vi på denne måde følger op på de projekter, der tidligere blev udført , og de-
refter fordi det er noget nyt, at JEEP har feltarbejdere i distrikterne; normalt vil de for det meste være i Kampala, men i dette tilfælde 
vil de bo i distrikterne i hele projektets varighed og kun komme til Kampala en gang om måneden for at møde hinanden og dele erfa-
ringer. Dette er meget vigtigt både for gensidig inspiration og for at bringe disse aktiviteter til et højere niveau. 

Hvad mener du? 

Da JEEP er i stærk kontakt med de tre andre nationale organisationer, er det muligt at tage tematikkerne op til møder på et højt 
niveau, som klimakonferencer (COP), Østafrika-møder og så videre. Organisationerne deltager nu i disse møder med friske input fra 
de virkelige brugere, der er mennesker i Østafrika med behov for adgang til elektricitet og bæredygtige energiteknologier. Offen-
tliggørelsen af kataloget vil forhåbentlig tilføje værktøjer, som organisationerne kan bruge under disse møder: Som sagt forventer vi 
at offentliggøre det i juli, men det vil kun være den første del; den fulde version vil være klar i slutningen af projektet, og vi vil forsøge 
at opdatere den når projektet er slut, så alle anstrengelser ikke går til spilde.  

What are the plans after the project is over? 

Nordisk Folkecenter og JEEP Folkecenter vil altid være partnere, fordi de er Folkecentrer! Både JEEP og Nordisk Folkecenter er også 
en del af Inforse, så vi er sikre på, at samarbejdet vil fortsætte. Vi vil fortsætte med at "gøre det nødvendige", som de siger i 
Uganda.  

Hvor længe har du arbejdet hos JEEP? 

Som en del af Folkecenteret, siden 2007, men jeg har kendt dem siden 1997. 

Nogle råd til folk, der gerne vil involveres? 

Hvis de er studerende, kan de få en periode hos JEEP: de har allerede studerende fra universiteter i Kenya. Derudover er der altid 
behov for frivillige med forskellige færdigheder, og de er altid velkomne til at bidrage, på de måder de føler sig mest egnede: enten 
som praktisk hjælp eller som økonomisk hjælp (du kan støtte JEEP her).  

Til sidst, så kan de være med til at presse regeringerne, så der sendes klimapenge til Uganda og til alle de andre udviklingslande, der 
prøver at reducere deres indvirkning på miljøet. 

Dette interview er en del af EASE & CA-projektaktiviteterne. Du kan følge projektet here. 

Lene Høgh videresender hilsener fra de nordlige partnere, og besvarer spørgsmål og vidensdeling 

for lokale ledere på amts-niveau, Nakasongola distriktsområde.  

E-mobilitet i Folkecenter  

 

 

https://jeepfolkecenter.org/support-us/
http://folkecenter.eu/pages/EASE-CA.html


Mød Trainee  

Katia Cantot  

Katia Cantot, 21, er en fransk trainee, som var på Folkecenteret mellem juni og 
september 2019.Trainee-forløbet var en del af hendes uddannelse, og hun havde ikke 
andre specifikke krav, end at opholdet skulle være i udlandet; hun besluttede at komme 
til Folkecenteret for at lære mere om vedvarende energi; hun er faktisk den anden 
trainee vi modtager fra samme skole, hvilket er et meget godt signal, da det var Sevan 
(den forrige trainee), der anbefalede hende Folkecenteret. 

Hendes største interesse inden for vedvarende energi var havenergi, fordi hun så, at 
hendes region i Nordfrankrig har et stort potentiale, men i sit forløb hos Folkecenteret 
opdagede hun (og blev forelsket i) vindenergi; solenergi fandt hun også interessant, men 
det var vind, der virkelig fangede hendes opmærksomhed. 

Hun besluttede sig for fortsat at fokusere sit projekt på havenergi, og hun udarbejdede en 
rapport, der sammenligner de forskellige tilgængelige løsninger; dette var dog kun den 
teoretiske del, da hun var involveret i en række mere praktiske projekter: til at begynde 
med konstruerede hun en lille bølgeenergimodel til vores Plus-hus, så besøgende, med 
egne øjne, kunne se, hvordan teknologien fungerer. Hun kaldte modellen for ”Ande-
Generatoren” på grund af den flydende enheds form, der minder om en and, og fordi hun 
ville lave sjov med de lange diskussioner vi havde om, hvorvidt “Sol-Generatoren” var et 
passende navn. 

Arbejdet med Sol-Generatoren var faktisk en anden opgave hun havde, og hun står også bag det automatiske kunstvandingssystem 
til vores lille have. Så hun havde gang i mange opgaver og mange projekter, også da hun virkelig kunne lide at hjælpe andre med 
deres opgaver. Hos Folkecenteret fik Katia bekræftet sin lidenskab for styring af projekter: Da hun ankom her, var hun i tvivl, fordi 
hun havde haft forskellige oplevelser med forskellige grupper, men på Folkecenteret blev hun overbevist om, at projektledelse 
kunne være en vej at følge rent karrieremæssigt, da hun kan lide at stå overfor diverse problemer og finde løsninger på dem; dette 
var noget, hun oplevede mange gange på Folkecenteret: ”Når der er et problem, skal du bare finde en løsning, og laver du fejl, ja, så 
har du i det mindste gjort et forsøg”, siger hun. "Jeg savner faktisk den filosofi".  

[Fortsætter...] 

PV System på Folkecenter  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Real-time oversigt over produktionen kan findes her. 

Total energi produceret i Februar: 

254.56 kWh 

Total energi produceret i 2020: 

731.82 kWh 

Total energi produceret fra 2012: 

64.52 MWh 

https://smart.tigoenergy.com/p/2c4b9073-218a?date=2020-02-19


[...fortsætter] 

På spørgsmålet om, hvad hun synes om atmosfæren på Folkecenteret, svarede hun ... “Kedeligt!” (og hun begynder at grine!). ”Nej, 
virkelig”, siger hun, ”det var den perfekte atmosfære at arbejde i; der var faktisk kun glæde, sjov og latter. Atmosfæren er super sund 
for sindet, for kroppen, for alt! På fransk siger vi, “at det er glædesrod, fordi nogle ting er rodede, men det er glad rod! ”.  

Det aspekt af Folkecenteret, som Katia bedst kunne lide, var strømmen af mennesker på Folkecenteret: der var altid nogle nye! 
Dette var på samme tid også noget hun ikke kunne lide, fordi folk også forsvandt med samme frekvens, men fornøjelsen ved at 
møde forskellige mennesker overvandt de negative aspekter. 

Katia kunne godt lide tiden efter aftensmaden, hvor alle mødtes og talte sammen; ifølge hende var det hendes foretrukne tid, og 
det er det aspekt hun savner mest nu. 

Ud over menneskene på Folkecenteret savner hun også Sunny og Windy, vores to hunde, fordi de altid var en del af Folkecenterets 
liv.På spørgsmålet om, om hun ville anbefale centret til fremtidige trainees, svarede hun: ”For sent! Det har jeg allerede gjort!". 
Faktisk vil vi til sommer få to nye trainees fra hendes skoler! 

Vi håber snart, at se Katia igen! 

Kommende arrangementer  

3. internationale 

konference om lille og 

mellemstor vindkraft 

Efter to vellykkede arrangementer, arrangerer Nordisk 

Folkecenter, Small Test and Resource Center for Small Wind 

Turbines, Dansk Forening for Små og Mellemstore Vindmøller 

og World Wind Energy Association, en tredje konference 

med fokus på lille og mellemstor vindenergi. Arrangementet 

vil samle nationale og internationale eksperter fra industrien, 

som vil diskutere test- og certificeringsmuligheder, off-grid-

løsninger og betydningen af uddannelse indenfor Small Wind

-industrien. 

Konferencen finder sted mellem den 27. og 30. april, og den 

sidste dag inkluderer en udflugt til relevante installationer. 

Arrangementet er åbent for alle, men tilmelding er påkrævet.  

Et mere detaljeret program samt tilmeldingsformularen kan 

findes på folkecenterevents.net. 

27—30 April 2020 

Byg dit eget Tiny House-

Workshop  

Har du nogensinde tænkt på at bygge dit eget hus? Nu har du 

chancen for at gøre det! 

Et Tiny House er et hus, der, på trods af at det er lille, kan 

opfylde alle beboernes behov. 

Derudover er det den perfekte løsning for studerende og 

pensionister, der ikke ønsker at have pantelån eller bruge 

store mængder penge på boliger. 

Workshoppen kombinerer teori og praksis, og det afsluttes 

med et rigtigt byggeri af et Tiny House. 

Workshoppen finder sted hos Nordisk Folkecenter for 

Vedvarende Energi og har en varighed på 5 dage. 

Deltagelse i workshoppen er åben for alle, men tilmelding er 

påkrævet. 

Tilmelding kan ske på folkecenterevents.net. 

Tilmeldingsfristen er d. 25. maj. 

 

 

 

01—05 Juni 2020 

http://www.folkecenterevents.net
http://www.folkecenterevents.net

