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Handling for 
et bedre klima, 
biodiversitet 

og bedre forhold for 
mennesker og dyr! 

Kontaktoplysninger 
Sara Marie Rubrek, 61713521 
sara_rubak@hotmail.com 
 
Niels Henrik Beggild Nielsen, 29651523 
niels65@gmail.com 
 
Medlemskab:  100 kr. / år  
 Du kan betale på: 
Mobilepay: 374201 
Bankoverførsel: 5398-0251235 
 
Du kan få mere at vide om Klimafokus 
Vejle på vores web eller Facebookside  
-  søg blot på "Klimafokus Vejle". 

Klimafokus Vejle er en forening af  frivillige, 
og du kan deltage i aktiviteterne, i 
arbejdet eller blot støtte med dit 
medlemskab. 
 
De foreløbige medlemmer er en bred 
gruppe af borgere, der er bekymrede for 
klimaet og det langsomme tempo med at 
nedbringe CO2-udledningen. 
 
Du er meget velkommen til at bidrage med 
det, du kan og har tid til! 
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Formål for Klimafokus Vejle 
Foreningens formål er at inspirere os 
selv og vores omgivelser til at Ieve 
mere klimavenligt, herigennem 
fremme interessen for dette samt 
udvikle medlemmernes evne og lyst 
til at engagere sig og tage medansvar 
i foreningen og i det lokale samfund. 

 
Desuden arbejder vi for at klimaet, 
miljøet og ressourceforbruget bliver 
tænkt ind i enhver politisk 
beslutning. Vi mener at alt politik er 
klima politik. 
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Klimaangst - tid til handling! 
Når man er på en togtur, og oplever tre unge 
piger, der fortæller, at de ikke kan holde ud at 
tale om klimaet, fordi de bliver deprimerede 
og bange - og at de samtidig siger, at de ikke 
ved hvad de skal gøre for at Iøse 
udfordringen, begynder alarmklokkerne at 
ringe! 
 
Klimafokus Vejle vil finde de svære fakta, 
men samtidig også gøre det klart, at der er 
masser af håb og at denne krise, hvis vi 
griber det rigtigt an, kan befordre et rigt 
samfund på alle parametre ikke kun 
økonomisk. 
 
Klimaudfordringerne kan Iøses - barrieren er i 
høj grad politikerne både lokalt og globalt, der 
indtil videre ikke er gode til at tage lederskab 
ud over at lave planer, strategier og snakke. 
Under Coronakrisen kunne vores politikere 
godt finde ud af at lægge og følge en strategi. 
Derfor burde det være muligt at gøre det 
samme på klima- og naturområdet, der ret 
beset, er en endnu mere påtrængende 
opgave. 
 
Desuden har vi også som borgere svært ved 
at bryde vores vaner samt vide, hvad vi kan 
gøre for at leve mere klimavenligt. 

 

Vi forbruger for meget CO2 

Vores 'CO2-budget' er snart nået, hvis 
vi skal overholde Parisaftalen     og 
undgå en temperaturstigning over  
1,5-2 grader, og dermed mindske 
voldsomme vejrfænomen er med bl.a. 
oversvømmelser og ubeboelige 
verdensdele, stort flygtningepres, 
koralrev der destrueres m.v. 
 
Det er fortsat muligt med handling, 
og det er nemt at se på 
nedenstående billeder, hvorfor det 
haster! 
 
Skrækscenarier ja, men det   sker 
allerede: 
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