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Mikael Jarnvig har arbejdet 
med vind og vejr siden 1976, 
og han har givet os skarpe 
vejrudsigter på både DR, TV2 
og TV3 gennem de sidste 30 
år. Den populære og erfarne 
meteorolog gør os klogere 
på danske og internationale 
vejrforhold, og hans evne til at 
formidle prognoser og viden-
skabeligt stof har gjort ham til 
en af Danmarks mest populære 
vejrværter. 
Men også en person der finder 
tid til at deltage i flere forskelli-
ge humanitære tiltag for udsatte 
personer. 
Mikael Jarnvigs gennemgående 
forståelse for jordens og vejrets 
forandringer har gjort ham til en 
fremragende klimaformidler og 
debattør, og engageret sætter 
han fokus på fremtidige klima-
ændringers årsager og konse-
kvenser og hvad vi i fællesskab 
kan gøre for at komme klimakri-
sen til livs. 
Jarnvig kom i sit foredrag ind 
på klima forandringernes betyd-
ning for kloden i fremtiden, og 
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viste i ord og billeder, - nogle af 
de tydelige tegn på, at klimaet 
spiller ind stor rolle og ved vis-
ning af billeder bl.a. af isbræer 
som næsten helt er forsvunden, 
og områder ramt af tørke, - og 
vandreservoirs som er næsten 
tomme, hvilket betyder at der 
mangel på drikkevand og til 
vanding af afgrøder. 
Jarnvig kom også i sit foredrag 
langt omkring i tiden, - ikke bare 
de sidste årtier, men også igen-
nem et par århundreder.
 Der blev også mulighed for at 
debattere på de mange spørgs-
mål der kom frem efter foredra-
get. 
Spørgsmål der både kom til at 
dreje sig om, hvorfor vindmøl-
ler står stille når det blæser, 
- eller hvorfor man ikke anven-
der mere atomkraft, om ver-
densmålene bliver nået, samt 
fordel og ulemper ved elbiler, 
det blev nogle af de mange 
debatemner, og som Jarnvig 
svarede på ud fra egne menin-
ger, da han påpegede at han 
var meteorolog og ikke tekniker.

Klima forandringernes ind-
virkning
Jarnvig var ifølge med general-
sekretær for Mission Øst Betina 
Gollander- Jensen der også i sit 
indlæg fortalte om klimaets på-
virkninger for det arbejde som 
hun står i spidsen for, et indlæg 
om klimaforandringer og dens 

betydning for fremtiden.

Betina Gollander har tidligere 
været udsendt af FN’s Flygtnin-
georganisation UNHCR i Syd-
afrika, Uganda og Sudan, og nu 
som generalsekretær for Mis-
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sion Øst. Betina Gollander har 
været udstationeret for det dan-
ske udenrigsministerium som 
seniorrådgiver på den danske 
ambassade og i det kenyanske 
flygtningedepartement.
Hun fortalte om motivation, 
sine rejser og erfaringer fra sit 
mangeårige udviklingsarbejde. 
Betina Gollander kom ind på 
de problemer som man bl.a. 
oplever i Nepal, - hun har selv 
besøgt landet og kunne berette 
om, - hvad klimaforandringerne 
egentlig kan blive skyld i.
Befolkningen i Nepals bjerge er 
hærget af oversvømmelser og 
jordskred. Mission Øst hjælper 
med vand, sanitet og nye dyrk-
ningsmetoder, mens unge går 
foran i bæredygtig livsstil. Og 
kommuner følger efter.
Før regnede det regelmæssigt 
i regntiden. Men nu regner det 

normalt ikke på det tidspunkt. 
Skulle det pludselig regne alli-
gevel, kommer vandmasserne 
så voldsomt, at de medfører 
oversvømmelser og jordskred.

Kæmper for en bæredyg-
tig livsstil
I Nepal, eller mere præcist i den 
fattige Karnali region oppe ad 
Himalayas stejle bjergskrånin-
ger. Her er klimaforandringer-
ne anderledes mærkbare end 
i mere velstillede lande med 
etablerede vandforsynings- og 
kloaksystemer, kunne Betina 
Gollander fortælle om og poin-
terede at 1,1 milliard menne-
sker lever i bjerge, som risikerer 
oversvømmelser, mudderskred, 
tørke og skovbrande på grund 
af klimaforandringerne. Mission 
Øst var med, da Nepals myn-
digheder og lokale hjælpeorga-

nisationer drøftede muligheder 
for at afbøde klimakatastrofer 
for Nepals fattige bjergfolk.
Derfor er det også Mission Øst 
har fokus på i hjælpearbejdet. 
Ikke blot varslingssystemer, 
når katastrofen nærmer sig, og 
bæredygtig dyrkning af hårdfø-
re afgrøder, når vandmasserne 
er væk, men netop rent drikke-
vand og ordentlige toiletforhold 
hele tiden. Og så inspireres 
unge til at leve bæredygtigt, 
demonstrere for en klimaven-
lig livsstil og påvirke de lokale 
myndigheder til at indføre love, 
der begrænser miljøforure-
ningen.
De mange der var mødt op for 
at høre foredraget, - må nok 
erkende, at der er andre end os 
der har større problemer selv 
om vi er energikriseramt.

Sognegården var fyldt godt op til det spændende foeredrag


