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Vind- og Solenergiekskursion 
En af Folkecenterets traditioner er ekskursionsturen til den årlige vindudstilling i 
Tyskland, som normalt finder sted enten i Husum eller i Hamborg. Udstillingen er en 
rigtig god mulighed for de studerende til at komme i kontakt med branchen og se, 
hvilke teknologiske udviklinger der er opnået det seneste år. 

Arrangementet giver også en idé om, hvor stor og kompleks vindindustrien er blevet: 
Det handler ikke længere kun om vindmøller, men den inkluderer også alle de 
industrier, der kan relateres til vindenergi (f.eks. Oliefiltre, kabler, tungt transport 
osv.). Vi mener, at denne ekskursion er en god chance for, at de studerende også kan 
få nogle gode kontakter, hvilket kan være relevant for deres fremtidige karriere. 

Turen til Husum / Hamborg har fundet sted i årevis, men sidste år besluttede vi at 
udvide den til en todages tur, så vi kunne øge elevernes læringsresultater; Vi har også 
fulgt dette koncept i år, så efter at have tilbragt den første dag i Husum (og efter at 
have besøgt standen for vores testfelt), begav vi os i retning af Wismar, hvor Solar Zentrum ligger. 

Institutionen er et stort gammelt hus, der blev renoveret til en bygning, der bruger solenergi til at dække alle dens krav, indenfor 
både elektricitet og varme. Centret, der blev grundlagt af en tidligere Folkecenter-trainee, har en række løsninger, der gør det 
muligt at bruge solens energi til alle husets energibehov: startende fra taget, der ikke er dækket af solpaneler, men som er lavet ud 
af dem, og fortsætter med solvarmepaneler, der takket være en sæsonlagring tillader, at huset opvarmes, også i de mørke 
vintertider, hvilket holder forbruget lavt og giver huset mulighed for at køre på solenergi hele året rundt. 

På siden af huset blev der bygget en speciel type drivhus med fem forskellige klimazoner (fra tundra til ørken) ... der selvfølgelig alle 
drives af sol! Vi tilbragte natten i Solar Zentrum, og dagen efter, efter den guidede rundvisning gennem faciliteterne, kørte vi tilbage 
til Danmark. Trainees’ene var virkelig tilfredse med turen, og vi håber at de lærte meget fra det. 

Ekskursionsturen blev finansieret af Folkecenterets Støttekreds, hvilket vi gerne vil give en stor tak til. 

Den tropiske klimazone i det grønne hus  

Husum: gruppebillede i standen for vores nye testfelt; Solar Zentrum: trainees’ene får vist en soltørrer foran drivhuset; Solar Zentrum: gruppebillede inden afgang.  

Økologisk Landbrug i Folkecenteret 

Hvis du følger os på vores Facebook-side, ved du måske, at vi tidligere på året har anlagt en lille have inde i vores Plushus, så de 
interesserede trainees kan lære at dyrke grøntsager, og samtidig kan vi være mere bæredygtigt i forhold til vores fødevareforbrug. 
Plushuset er den optimale bygning til dette, fordi det tillader meget sollys til planterne, og på samme tid er grøntsagerne beskyttet 
mod atmosfæriske påvirkninger (at arbejde i haven, når det regner udenfor, er uvurderligt!) 

Haven er, selvfølgelig, helt økologisk, hvilket betyder, at vi ikke bruger nogen form for kunstgødning eller produkter. Den eneste 
tilføjelse til jorden er det berigede vand fra biodomen, som takket være den naturlige gødning fra fiskene, har et højt niveau af 
næringsstoffer.               [fortsætter...] 

https://husumwind.com/en/
https://www.windenergyhamburg.com/
http://www.solarzentrum-mv.de/preview/news.html
http://www.folkecenter.eu/DK/pages/Membership_dk.php


[fortsætter......] 

I løbet af disse måneder har vi lært meget, både hvad vi skal gøre, men også hvad man bør undgå!  

Vi har lært, at græskar ikke skal flyttes for meget rundt (vores havde ikke en lykkelig slutning!), at tomatplanter kan blive enorme 
(vi måtte binde dem fast til bygningens øverste etage!), og at ikke alle planter matcher de frø man sår (vi fik to træer ud af hvad vi 
troede var ærtefrø, og mere end 100 tomatplanter ud 6 frø!). Det er tydeligt, at vi ikke er landmænd, men vi lærte af vores fejl, og 
det lykkedes os stadig at opnå nogle resultater ... og mest af alt, VI HAVDE DET SJOVT!  

Ja, ”learning-by-doing” er godt, men fornøjelsen mens man lærer er endnu bedre! Vi er nu ved slutningen af sæsonen og vores 
have begynder at se trist ud, men det er vi ikke: processen har været meget inspirerende, og vi har et helt sæt forbedringer, som vi 
ønsker at anvende: Til at begynde med har vi udviklet et automatisk kunstvandingssystem for at effektivisere vandingen; Dernæst 
har vi opbygget nogle strukturer til at øge dyrkningsoverfladen og teste måder at dyrke vertikalt på, og sidst, men ikke mindst, ar-
bejder vi nu på at udvikle et akvaponisk-system, der kombinerer fisk og planter for en endnu mere effektiv proces. Hold øje med 
yderligere opdateringer! 

Tak til Leire, Valentin, Marcela, Mariem, Katia, Micha, Leon, Amir og Emir for at have hjulpet med, at udvikle denne have. Vi vil gøre 
vores bedste for at holde den kørende! 

 

 

 

Fra øverste venstre hjørne: April: (fra venstre) Mariem, Marcela og Daniele, der planter de 

første frø; Juni: de fleste af vores frø mislykkedes, så vi købte nogle små planter; Juli: Valentin 

er forbløffet over den hastighed, hvormed afgrøderne vokser; Juli: Valentin og Daniele smager 

på de første tomater; Juli: græskar invaderer haven (vi flyttede dem to gange, og det døde de 

næsten af!); Juli: tomaterne er nu en skov; Juni: i mellemtiden ud af kun 6 frø ...; Juli: vi 

forbereder et nyt hus til tomaterne fra det forrige billede; Juli: nogle af tomaterne flyttes og er 

glade; August: forbedringer af tomathuset; Juli: i mellemtiden nåede nogle af planterne helt op 

til taget; September: en tomatplante var så tung, at den knækkede bærestokken. Den er nu 

bundet fast til bygningens øverste etage; August: vi har bønner!; August: Katia tester 

overrislingssystemet; Oktober og november: tomatplanterne producerer stadig; November: vi 

er lige blevet færdige med en struktur til lodret dyrkning af salat (og ja, det er tomatplanter i 

baggrunden, der invaderer bygningen!). 



Kan Vi Opnå 100 % Vedvarende Energi? 

Mange mennesker tror stadig ikke, at 100 % vedvarende energi er 
mulig. Selv om det måske tager noget tid, og selv om nogle 
udfordringer (som balancering) er til stede, er et sådant scenarie 
ikke længere ren science fiction, og Danmark er det perfekte 
eksempel på det: med over 40 % af elektriciteten, der kommer fra 
vinden, bliver det stadig mere almindeligt at der forekommer timer, 
hvor elforbruget er fuldstændigt dækket af vedvarende energi, og i 
nogle tilfælde overstiger produktionen endda forbruget; Dette var 
situationen i perioden 14.-16. september, hvor den danske el-
efterspørgsel i 32 timer i træk var helt dækket af vedvarende 
energier, med et højdepunkt på 156,15 %, et minimum på 103 % og 
et gennemsnit på 129 %. 

Det næste trin er nu, at tænke på, hvordan man kan udnytte den 
ekstra energi, men applikationerne er flere, startende fra 
systemintegration (f.eks. brug af den ekstra elektricitet til at 
producere varme eller brint). 

Hvis du er interesseret i at blive opdateret om udviklingen af 
vedvarende energi kontra el-forhold, kan du enten følge vores Facebook-hashtag # 100percentRenewablesIsPossible, eller besøge 
vores dedikerede side. 

Bemærk: På billedet vises et maksimum på 159,62 %. Dette skyldes, at Energinet havde dataindsamlingsfejl, som nu er rettet.  

Kan Solsikker Producere Elektricitet? 

Du tror måske, at den eneste måde at producere elektricitet ud af solsikker, er ved at bruge dens olie til at 
drive en motor, der ved hjælp af en generator vil producere elektricitet. Dette er ikke tilfældet! Forskere 
har netop udviklet en "kunstig solsikke", SunBOT, som er en solpanel der er i stand til selvstændigt, at 
spore solen, ligesom en rigtig solsikke, og derfor øge dens energiudbytte. Magien udføres ved, at bruge 
nanomaterialer, og resultatet ser ud til at være op til fire gange bedre end konventionelle statiske 
solpaneler! Du kan finde undersøgelsen her. En mere forståelig version kan findes her. 

Nyheder fra verden  

PV System på Folkecenter  
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https://www.facebook.com/search/top/?q=#100percentRenewablesIsPossible
http://folkecenter.eu/pages/Renewable-energy-in-Denmark.html
https://www.nature.com/articles/s41565-019-0562-3.epdf?referrer_access_token=oZ8b9UCeqY_9VtUzmqD2NtRgN0jAjWel9jnR3ZoTv0PeDCa1Wtfx6CHnIHYPR2rNmt9WfrpOshGLwnyZ-yd8bWI0RQpr1H1D8ZD6SHxUQlU9DzcsnJtYTkAcTtTf34FAWWFganl_cJgjqyO1BgzxfyCiRffoNHpdHFE8zVcxuK4vD-dRr2i
https://www.sciencealert.com/engineers-create-tiny-artificial-sunflowers-that-bend-towards-light


E-mobilitet i Folkecenter  

 

 

Mød Trainee  

Eliana Marcela Melgarejo Peña  

Marcela (27, Colombia) har været trainee hos Folkecenteret fra 15. januar til 22. juni. 
Uddannet ved Santo Tomas-universitetet i Colombia kom hun til Folkecenteret med en 
baggrund inden for civilingeniør og med det formål at tilegne sig viden om vedvarende 
energi og økologisk praksis; hendes oprindelige tanke var at lære om rene faglige 
problemstillinger, men hendes ophold på Folkecenteret gav hende meget mere: "Udover 
den tekniske og akademiske viden – som du kan lære på universitetet og på internettet”, 
Hun siger endvidere " jeg har lært, at det eneste du har brug for i livet, er en drøm og viljen 
til at gøre ting. Jeg tror, at formålet med Folkecentret er at dele erfaringer, forstå hvordan 
man accepterer forskelligheder og respekterer hinanden ... generelt at vokse som 
menneske". 

Marcela havde ikke en specifik energi-interesse, men hun ville lære, hvordan man udvikler 
en mere bæredygtig energiproduktion, der både kan beskytte økosystemet og fremme 
muligheder i dårligt stillede samfund. Hun besluttede at fokusere på biomasse, da hendes 
land er rig på denne ressource. 

I fremtiden vil Marcela gerne være iværksætter, der er involveret i projektudviklingen med 
det formål, at opnå en bedre verden. 

Nu, hvor hun er tilbage i sit eget land, siger hun, at hun savner biodomen og Plushuset, hvor hun sammen med de andre trainees 
udviklede flere aktiviteter (f.eks. haven); desuden savner hun også Janes mad og samvær ("hun er et beundringsværdigt 
menneske!"). 

Generelt var Marcela meget tilfreds med sit ophold på Folkecenteret, og hun vil bestemt anbefale det til fremtidige trainees. Ikke 
kun for det faglige aspekt, men også for den personlige udvikling. 


