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Alle taler om vejret –
kan vi gøre noget ved det?
Jesper Theilgaard kommer i Borgerforeningen Mols
og lægger op til stor klimadrøftelse
Klimaændringer er blevet en del af den politiske dagsorden. Det er sket i kraft af de mange
indicier på, at klimaet er ved at ændre sig – både herhjemme og i udlandet. Siden istiden har
vi haft et meget stabilt klima, men sådan har det ikke altid været. Store klimavariationer
herskede også under den sidste istid.
FN’s klimapanel IPCC har i februar 2007 udgivet en ny rapport, hvor forskerne utvetydigt giver
udtryk for, at klimaændringer vil være en del af den globale udvikling.
Meteorolog Jesper Theilgaard har fulgt diskussionen på nærmeste hold og vil lægge op til
debat. For når temperaturen stiger, hvad sker der så: Bliver Danmark oversvømmet? Kommer
der flere storme? Er det slut med sne om vinteren? Hvad sker der i resten af verden? Hvad er
de politiske konsekvenser? Hvad sker der med ozonlaget?
I Borgerforeningen Mols har vi gennem tiderne haft mange arrangementer; men det er første
gang at vi tager livtag med vejret: Alle taler om vejret – kan vi gøre noget ved det?”
Vi tror på, at Jesper Theilgaard kan give os en ”vejrmelding”, vi kan forstå og lægge op til
diskussion, om hvorvidt det nytter noget, at vi hver især tager ansvar for miljøet omkring os.
Han er ikke ude i et politisk ærinde – han er den gode ”håndværker” der kan sit
meteorologiske kram uden skelen til, hvad der er politisk korrekt. Borgerforeningen ønsker en
neutral, men faglig stærk person, der kan fortælle os, hvad der er op og ned i den store
klimadrøftelse.
På den anden side er opgaven også særdeles spændende, yderst relevant og aktuel – ikke mindst i
forsøget på at opgradere baggrunden for at debattere den lokale indsats i miljøhenseende – En

inspiration og måske provokation til ny viden i lokalsamfundet, der nu oven i købet rummer en
Nationalpark i Danmark.
Alle interesserede er velkomne mod entré på 60 kr. Borgerforeningens medlemmer halv pris.
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