KLIMAÆNDRINGER
- den danske vinkel
ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2019 PÅ AU FOULUM
Offentligt foredrag af professor Jens Hesselbjerg Christensen,
Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet
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Hør om de atmosfæreprocesser og mekanismer, som ligger bag klimaændringerne, og om de FNrapporter som i stor detalje udreder, hvad vi ved om de igangværende klimaændringer, deres konsekvenser, og hvad fremtiden byder på. Og hør om konsekvenserne i Danmark.
Selv om det hedder ‘den globale opvarmning’, rammer den i høj grad lokalt med klimaændringer,
som alle nationer i verden oplever på en unik måde. FNs seneste klimarapport besvarer spørgsmål
som: hvad er effekterne af den globale opvarmning? Hvordan afbøder vi dem? Hvordan tilpasser
vi os?
Aftenens foredragsholder, Jens Hesselbjerg Christensen, har været hovedforfatter på flere af FNrapporternes kapitler om regionale klimaændringer og har en rolle at spille også i den kommende
hovedrapport som udkommer i 2021/22.
Foredraget stiller skarpt på danske forhold og dansk sårbarhed i forhold til de forandringer, vi allerede oplever. Undervejs bliver vigtige atmosfæreprocesser og mekanismer forklaret, så alle kan være
med.
Efter foredraget går du hjem med både en bedre forståelse af klimaet som system, hvilke usikkerheder forskerne kæmper med, og en idé om hvorvidt vi efterlader vores efterkommere en oase med
vindyrkning, varme somre og masser af turister eller en nødstedt nation omgivet af et stormfuldt og
stadigt stigende hav – og hvad der skal til for, at vi ender i den første situation og ikke i den anden.
Foredragsmenu
Croissant med rejer • Mørbradbøf med bløde løg og petit kartofler • Spinat
pandekage med flødeost creme og grønt • To slags salater. Nyd et lækkert
måltid inden foredraget med fri buffet for blot 100 kr. - inkl. postevand.
Kantinen åbner kl. 17.30. Foredraget er gratis og starter kl. 19.
Du kan læse mere på: www.scitech.au.dk/foredrag/foulum
Her kan du tilmelde dig, printe din adgangsbillet og bestille foredragsbuffet.

