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Skedsmokorset Rotaryklubb    Ukebrev nr. 19 for 2019-2020 

 
Vipps nr.: 18245 (Skedsmokorset Rotaryklubb) 

 

Dato: Mandag 02. desember 2019 kl. 19.30  

Sted: Sten 

Møteleder: President Stein Ivar 

Antall medlemmer: 21 

Gjester:  Per Martin Aarseth 

  Geolog Jan Braly Kihle 

Møte i andre klubber: Ingen 

Bursdager: Ingen 

Referent: Fredrik 

 
 

Tema: Åpent møte 

President Stein Ivar ønsket velkommen ved å minne om Rotarys formål. 

3 minutter ved Magne Yndestad. 

Magne frisket opp bakgrunnen for vaksinasjoner. 

Det startet i 1796. Da satte den engelske landsbylegen Edward Jenner sin første 
vaksine på en åtte år gammel gutt. Jenners vaksine mot kopper er kalt 
legekunstens første store seier. 

Kopper var en alvorlig sykdom. Det har også vært beregnet at 36 prosent av 
Islands befolkning døde av kopper i det ene året 1707. 

Jenner hørte en bondepike påstå hun var blitt immun overfor kopper fordi hun 
hadde hatt kukopper. Jenner trodde at immunitet kunne overføres mellom 
mennesker så han forsøkte å overføre kukopper fra budeia til den åtte år gamle 
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fattiggutten. Det vil si at han smittet gutten med kukopper. Gutten ble syk, men 
kviknet fort til igjen. 

Koppevaksinasjon ble obligatorisk i Norge i 1810. Rundt 1980 ble den fryktede 
og dødelige sykdommen endelig erklært utryddet. Det er til nå den eneste 
sykdommen legevitenskapen har klart å utrydde. 

Den andre sykdommen som er utryddet er kvegpest. 

Norges og verdens første polioepidemi er beskrevet fra Gudbrandsdalen 

 

Juletraksjon 

Vivianne orienterte om at juletreaksjonen var truet. ROAF vil ikke kjøre. Hun gjør 
et framstøt til. Plan B er at noen kjenner noen som har stor bil / henger. 

Status steinhuset. 

Torbjørn introduserte Geolog Jan Braly Kihle. 

Han hadde besøkt Olivin i Åheim i Sogn. Der hadde de to store steiner som han 
mente kunne passe foran inngangen til Steinhuset. Dette var en eklogitt 
avkappstein. Det er en fin stein som skifter farge med lyset. Utfordringen er at 
den er tung, mellom 2,7t /m3 til 4t /m3  og dermed vanskelig å frakte til oss. Vi 
håper at det lar seg gjøre. 

Torbjørn orienterte så om status på steinhuset. 

Totalt er det brukt kr 360.000 av et budsjett på kr 690.000. Det er søkt om støtte 
fra District Grant, Sparebanks stiftelsen og Gjensidige stiftelsen. 

 

Neste møte mandag 9. desember er det John Olav Fjeld som holder 
egoforedrag, samt at det er rakfiskaften 

 


