Fundur hjá Rótarýklúbb Kópavogs, þriðjudaginn 12. nóvember 2019.
Fundurinn var 11. fundur á starfsárinu og fundur nr. 2914 frá upphafi. Fundurinn var í umsjá
Klúbbsþjónustunefndar og haldinn í Café Catalina, kl. 17:30. 19 félagar voru mættir sem gerir 68%
mætingahlutfall.
Gestir fundarins voru Sigurður Egill Þorvaldsson félagi í Rótarýklúbb Reykjavík-Árbær og ræðumaður
dagsins og Jón Þór Sigurðsson, sonur Sigurðar Jónssonar heitins félaga okkar.
Forseti setti fundinn og fór með ljóðið „Fjallkirkjan“ úr ljóðabókinni „Enn logar jökull“ sem var gefin út
á síðasta ári og er eftir Matthías Johannessen.
Jón Þór Sigurðsson flutti þakklæti fjölskildu Sigurðar Jónssonar til klúbbsins. Rótarýklúbbur Kópavogs
átti sérstakan sess hjá Sigurði og hann þakkaði sýnda samúð og þakkaði sérstaklega líkmönnum
klúbbsins við athöfnina.
3ja mínútna erindi flutti Eiríkur Líndal. Hann sagði frá ferð til Namibíu sem er fallegt land en að mestu
leyti eyðimörk og rýrt af auðlindum. Í Namibíu heimsótti Eiríkur skemmtilegan skóla í fátækrahverfi í
Walis Bay. Skólinn er sérhæfður fyrir hæfileikaríka nemendur sem þurfa stuðningskennslu á
grunnskólastigi. Nemendafjöldinn eru 120 og námið er fjögur ár. Árangur hefur verið verulega góður.
Þetta gæti verið verkefni sem klúbburinn gæti styrkt að mati Jóns.
Kristófer Þorleifsson kynnti ræðumann dagsins, Sigurð Egil Þorvaldsson lýtalæknir sem er fæddur árið
1936 í Reykjavík, stúdent frá Verslunarskóla Íslands, lærði skurðlækningar og fór í framhaldsnám til
Bandaríkjanna til að læra lýtalækningar og starfaði þar í nokkur ár. Eiginkona Sigurðar er Jóna
Þorleifsdóttir og þau búa hér í Kópavogi.
Sigurður sagði frá áhugamáli sínu sem er franska, en hann útskrifaðist með BA - gráðu í frönsku á árinu
á 83. aldursári. Viðfangsefni til BA gráðu Sigurðar var „faðir nútímaskurðlækninga“, Ambroise Paré.
Paré fæddist árið 1510 og lést árið 1590. Sigurður sagði frá lífshlaupi Paré sem hafði sérstakan
bakgrunn sem bartskeri við að skera, græða og útbúa spelkur og annað slíkt. Hann varð aðstoðarmaður
við skurðlækningar og lauk fjögurra ára námi í læknisfræði en hann hafði ekki efni á að borga
lækningaleyfið og það varð úr að hann fór í franska herinn. Pére fylgdist vel með og kom með margar
nýjungar í læknisfræði þess tíma. Hann var langlífur miðað við lífslíkur á 16. öld og læknir fjögurra
konunga í Frakklandi. Heildarverk Paré voru gefin út á 17. öld, alls 28 bækur. Meðal uppfinninga Parés
voru æðaklemmur, gervifætur og hendur, gervinef, gerviauga og margt fleira.
Til máls tók Werner Rasmusson.
Forseti þakkaði Sigurði fyrir stórkostlegt erindi. Farið var með fjórprófið og fundi slitið kl. 18:55.
Næsti fundur er þriðjudaginn 19. nóvember í umsjón stjórnar klúbbsins. Efni fundarins er kosning
stjórnar fyrir næsta starfsár.

