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Klima—også mit ansvar! 

 

Går du og bekymrer dig over kli-

maet — eller læner du dig tilbage 

og tænker, at Gud jo nok skaber 

en ny jord før eller siden? Hvilke 

fakta har vi at holde os til? 

 

Som kristne har vi  også et ansvar 

for den planet, vi kalder vores 

hjem — Jorden. Hvad siger Bibe-

len om, hvordan vi skal forholde 

os  til klimaudfordringen? 

 

 

Torsdag 6. maj 
 

KLIMAKONFERENCE 

09.30 —  Kaffe og rundstykker 

10.00  — Velkomst til konferencen 
10.15 —  Hvad sker der med klimaet – og hvor alvorligt er det? v/  
    Mikael Jarnvig, meteorolog 
 

Klimaændringerne bliver omtalt oftere og oftere i flere sammen-
hænge, og mange af os kan ikke finde hoved og hale i alle de infor-
mationer, der skyller ind over os. Men hvor mange tilfælde er reelle 
klimaændringer, og hvor meget er ganske normalt vejr, der bare 
bliver blæst op til at være ”verdens ende”? 
 
Mikael Jarnvig vil fortælle, hvad der er målt, konstateret og viden-
skabeligt holdbart. Ud fra videnskabelig viden og prognoser vil han 
også forklare, hvad der kommer til at ske med vejret i nær fremtid 
nationalt og internationalt – og hvilke konsekvenser disse ændrin-
ger får. Han fortæller også om årsagerne til klimaændringerne. Er 
de naturlige og tilfældige, eller skyldes de menneskers adfærd? 

 

Mikael Jarnvig, meteorolog kendt fra  bl.a. DR, 
fortæller om, hvad der sker med klimaet, og hvor 
alvorligt det er. Foto: Niels Aage Skovbo 



 

11.30  —  Er der en grund til, at vi skal redde jorden? Hvad siger  
    bibelteksterne? v/ Jens Bruun Kofoed, professor i GT på DBI og 
    FIUC-CPH 

Den vestlige kristenhed har de seneste årtier oplevet en tiltagende 
polarisering i klimaspørgsmålet. På den ene side har både prote-
stantiske trossamfund og Den Katolske Kirke gennem officielle ud-
talelser opfordret til kamp mod klimaændringer. På den anden side 
har prominente ledere i den amerikanske men også i Europa så ind-
flydelsesrige Southern Baptist Convention ført argumenter mod kli-
maaktivisme i marken, som til forveksling ligner retorikken hos se-
kulære klimaskeptikere.  

Fra begge lejre anføres bibeltekster som basis for argumentationen. 
Skabelsesberetningens kommissorium til mennesket om at opfylde 
og underlægge sig jorden er central for begge lejre, mens det inte-
ressant nok er forskellige bibeltekster, som anvendes til at tolke 
kommissoriet. Det retoriske spørgsmål er imidlertid, om det ikke er 
både muligt og nødvendigt at formulere en afbalanceret, kristen kli-
mapolitik, hvis alle tekster inddrages? 

12.30 —  Pause—bestil sandwich ved tilmelding eller spis ude 
 

14.00  —  Konturerne af et kristent og holistisk natursyn – som   
    grundlag for respons på klimaudfordringerne v/ Uffe    
    Kronborg, cand.theol. og sognepræst i Aalborg  

 

Natursynet i den kristne kirke udfolder sig ofte som modpoler: En-
ten et dennesidigt fokus på skaberværk, livsudfoldelse og miljøbe-
vidsthed på bekostning af frelses forkyndelse og evighedsperspektiv 
– eller et åndeligt fokus på frelsen, himlen og den nye jord på be-
kostning af naturglæde og klimaansvarlighed. Kort sagt er Jesus og 
naturen blevet adskilt. Men evangeliet er Guds gode frelses nyheder 
både for mennesket, samfundet og skaberværket. 

Vi må derfor finde en ny og bedre vej, hvor skabelse, syndefald, Kri-
sti forsoning og frelsen bliver tænkt sammen med menneskets an-
svarlighed for skaberværket! Denne vej går via det sakramentale 
livssyn, der åbner op for den erfaring, som skaberværket og den bi-
belske åbenbaring samstemmende peger på: Hele jorden er fuld af 
Guds herlighed! 

Foredraget handler altså om det store venskab mellem Gud, menne-
sket og naturen. 

15.30  —  Paneldebat med de 3 foredragsholdere: Hvordan skal vi  
    som kristne og kirke forholde os til klimaudfordringerne? 



 
 
 

Klimakonference 2021 
 
 
 

 

PRIS     Deltagelse i  konferencen koster 250 kr. Dog er  
      konferencen gratis for studerende uden SU samt  
      pensionister.             
        
MAD     Man kan bestille en sandwich til frokost. Den betales  
      ved tilmeldingen. Der er i øvrigt gode muligheder for at 
      købe mad i nærheden af DBI. 
 
TILMELDING Tilmelding skal ske på www.dbi.edu  senest 15. april   
      2021. Her skal man også bestille og betale for mad og  
      drikke, hvis man ønsker at spise med. 
 
       
ARRANGØR Dansk Bibel-Institut i samarbejde med ELM Danmark, 
      ELM Sverige, LM, Heimamissionen og Promissio 
 
 
FIND VEJ   Tag metroen , S-tog eller bus til Nørreport station. 

 

STED    Nansensgade 94 
      1366 København K 
       
KONTAKT  3313 5500 
      dbi@dbi.edu 
      www.dbi.edu 
 

FORTSÆT   Fortsæt din konference kl. 17 med: 
 

      KRISTEN I SKANDINAVISK KULTUR 2021  
 
      Torsdag d. 6. maj kl. 17.00 — 8. maj kl. 12.30.  
      Se program og tilmeld dig på www.dbi.edu 


