
 
 

Netop hjemkommet fra klimamøde på Pejsegården i Brædstrup, søndag den 4. november 2018 

under overskriften: 

 

”At blive klogere på vores klima – og gladere ved at synge sange om vores herlige vejr” 

 

sidder jeg og funderer over, hvad jeg har fået med hjem, og det samme gør nok de  

54 Inner Wheelere og 13 ægtefæller som ligeledes deltog. 

 

Vi fik foredrag af 2 af Danmarks klimaforskere Doktor i fysik ansat ved DMI Kristian Pagh 

Nielsen og civilingeniør Ph.d. Lektor ved Aalborg universitet Mads Pagh Nielsen, som holdt 

indlæg om myter og fakta i forhold til de oplevede klimaændringer, og hvordan vi kunne 

omstille til bærerdygtig energi – og hvor langt vi er kommet. 

 

Jeg har svært ved konkret at skrive hvilken merviden, jeg har erhvervet, men det står klart 

for mig, at klimaforskningen bygger på årtusinders historisk indsamlet materiale, hvilket 

giver vægtning i argumenterne. Forskerne anvender denne viden for at kunne forudsige, 

hvorledes fremtiden vil udvikle sig, hvis vi fortsætter med at udnytte eller misbruge 

naturens ressourcer i samme omfang som nu. De energikilder vi overvejende anvender i dag, 

har jorden brugt millioner af år på at danne. Vi har, inden for de seneste godt 100 år med 

teknologiens udvikling, gjort et stort indhug i disse ressourcer. Konsekvensen har på 

positivsiden udviklet sig til det spændende og komplicerede samfund vi alle er en del af, men 

udviklingen har desværre også vist sig, at have en kæmpe negativ effekt på vores jord. Dels 

vil olien og gassen være opbrugt inden for en ”i jordisk tænkning” overskuelig fremtid, så vi 

er nødt til at finde nye energikilder, og dels har vi skabt en forurening, hvor udledningen af 

Co2 måske er den største synder, og det er vi også nødt til at forholde os til.  

 

Alle lyttede opmærksomt, og spørgelysten var stor fra tilhørernes side.  

Hvad jeg har fået med, vil nok afsløre sig, når jeg næste gang står i en heftig klimadiskussion 

og pludselig hører mig selv bruge nogle af argumenterne, som de to forskere på særdeles 

behagelig og jordnær vis formidlede til os. 

 

Vi sang skønne vejrsange fra højskolesangbogen ledsagelse af dejligt klaverspil og her 

producerede alle deltagerne meget positiv energi og glæde i rummet. 

 

Tak til Dine (distriktspræsidenten) for en god dag og for lån af dejlige sønner. 

 

 

Venlig hilsen 

Birgitte Bach 

Vicedistriktspræsident 


