Fundur hjá Rótarýklúbb Kópavogs, þriðjudaginn 19. maí 2020.
Fundurinn var 21. fundur á starfsárinu og fundur nr. 2924 frá upphafi. Fundurinn var haldinn á Café
Catalínu, kl. 17:30 og 21 félagar voru mættir sem gerir 78% mætingarhlutfall.
Forseti, Jón Sigurðsson setti fundinn, tilkynnti andlát og minntist félaga okkar, Jóhanns Þ.
Guðmundssonar sem lést 5. apríl s.l.
Forseti fór með nafnlaust kvæði eftir Valdimar Pálmason frá 2018.
Eftirtaldir félagar áttu afmæli frá síðasta fundi:
Guðmundur Jens Þorvarðarson, Hafsteinn Skúlason, Friðbert Pálsson, Jón Ögmundsson, Vilhjálmur
Einarsson, Karl Magnús Kristjánsson og Kristinn Skæringsson.
Forseti flutti innlegg um reynslu undanfarinna vikna um hversu sjálfhverfur maðurinn er og minnti á
að hann á ekki jörðina einn. Hún er að sjálfssögðu sameign allra þeirra sem búa á jörðinni, náttúran,
lífverur, sýklar og veirur. Sóttfaraldur eins og þessi er ekkert einsdæmi. Munurinn er sá að útbreiðsla
Covid er hröð vegna greiðra samgangna. Forseti talaði um spænsku veikina 1918 sem sótti að okkur í
þremur bylgjum, það ár hófst með frostavetrinum mikla. Þriðja bylgjan var drepsótt sem drap 4 – 500
íbúa í Reykjavík. Thor Jensen setti upp eldhús til að fæða bæjarbúa. Efnahagserfiðleikar létu ekki á sér
standa enda höfðu Bretar tekið skipakost landsmanna traustataki vegna stríðsins. Ríkisverslun var
komið á, verðbólgan var gífurleg og gengi krónunnar féll um 40% sem er einsdæmi. Stríðinu lauk 11.
nóvember 1918 og Katla gaus 12. október svo um munaði. Mátti sjá rauða súlu teygja sig langt upp í
himininn í austri frá Öskjuhlíðinni.
Forseti gaf orðið laust.
Sagt var frá sóttkví á Tenerife og aftur þegar heim var komið. Áhrif sóttarinnar olli breytingum í
Háskólaumhverfinu og á Landspítala. Fyrirlestrar og próf fóru fram á internetinu. Leitað er að bóluefni
en á sama tíma er til fólk sem er á móti bólusetningum. Hrun var í túristabransanum og ekkert að gera
eftir 14. mars. Sagt var frá útgáfu bókar um Sunnuhlíð, fyrsta sérhannaða hjúkrunarheimili landsins
sem reist fyrir 40 árum. Samtakamáttur fjögurra kynslóða í Kópavogi ásamt Rótarýklúbbnum kom því
á koppinn.
Sagðar voru reynslusögur um mislinga barna sem mörg hver urðu mikið veik og sum fengu
heilahimnubólgu og náðu sér aldrei. Einnig var fjallað um rauða hunda, bólusetningar og fleira. Greint
var frá heimspekilegum vangaveltum um hvort Guð almáttugur hefð komið þessa af stað til að vekja
okkur til umhugsunar um tilveru og tilgang á þessari jörð.
Til máls tóku: Kristófer Þorleifsson, Helgi Sigurðsson, Sveinn Hjörtur Hjartarson, Karl Kristjánsson,
Hafsteinn Skúlason, Jón Emilsson og Ásgeir Jóhannesson.
Fleira var ekki gert, farið var með fjórprófið og forseti sleit fundi kl. 19:00.

