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Góðir félagsmenn! 

Við viljum vinsamlegast minna félagsmenn á að tilkynna 

breytt heimilisfang.  Það kemur alloft fyrir að fréttabréfið 

er endursent vegna þess að menn hafa ekki látið vita um 

Félagsfundurinn 26. nóvember. 

Þá er komið að síðasta félagsfundinum á árinu þann 26. 

nóvember nk.  að Skipholti 37, kl 10. 

Lýður Sigurðsson myndlistamaður verður við renni-

bekkinn og mun sýna og segja frá hvað hann hefur 

verið að gera  undanfarið.  Lýður starfar við sviðs-

myndir hjá Þjóðleikhúsinu og þarf oft að nota renni-

                Jólin og gjafirnar. 

 

Þeir sem ekki gera sínar eigin jólagjafir ættu að 

huga vel að því hvort ekki er hægt að gleðja 

með Íslensku handverki.   

Margir eru að reyna að skapa sér tekjur með 

handverksframleiðslu.  Er ekki sjálfsagt að 

vinna saman að því að gera fólki kleift að skapa sér  vinnu með 

því að kaupa Íslenskt, jafnvel þótt það kosti eitthvað meira en 
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Vasi sem Lýður Sigurðsson myndlistamaður sýndi í Fær-

eyjum í sumar.  Lýður verður við rennibekkinn á næsta 
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Félagsfundurinn í september 

Vetrarstarfið fór vel af stað nú í haust með góðri mætingu félags-

manna á fundinum í september.  Sigurður Helgason og Gunnar 

Pálsson stikluðu á því helsta úr Færeyjaferðinni í vor.  Var meðal 

annars komið inn á kartöflurækt þeirra Færeyinga sem er 

nokkuð frábrugðin okkar.  Þeir skera upp torfur sem þeir snúa 

við og gera gat á miðju fyrir grösin að vaxa upp úr. Einnig mátti 

sjá kindur tjóðraðar  við heimahús og lengt í bandi eftir því sem 

á beitina gekk. Voru menn  ánægðir með þá för og má segja að 

vorferðir félagsmanna unanfarin ár hafa allar heppnast sérlega 

vel. 

Valdór Bóasson sýndi handsmíðaða hnífa og skepti, en  hann 

hafði  ásamt Árna Stefánssyni nýlega farið á námskeið hjá 

Heimilisiðnaðarfélaginu þar sem danskur leiðbeinandi kom við 

sögu.  Þar var sýnt hvernig á að skepta 

hnífsblöð,  vinna leðurhulstur, forma og 

skreyta. 
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BANKSIA NUTS 

Nokkrir félagsmenn hafa orðið sér út um  fræhylkið Banksia 

Nut og rennt úr því. 

Þegar Stuart var hér á ferð um árið og hélt námskeið sýndi hann 

okkur þetta fræhylki og hvernig það er rennt. 

En eins og margir vita er hér um að ræða fræhylki sem vex á til-

tekinni trjátegund í Ástralíu.  Þau eru þeim eiginleika gædd að 

opnast ekki nema við eld. 

Er vörn náttúrunnar til að viðhalda trénu eftir skógarbruna. 

Sitkagreni er þessum eiginleika náttúrunnar gefin og mun vera 

eina tréð á Íslandi sem getur fjölgað sér með þessum hætti.  

Finnar munu vera farnir að bera eld með eldvörpum að þessum 

fræhylkjum til að opna þau. 

Ritstjóri hefur beðið Jón Guðmundsson plöntulífeðlisfræðing að 

segja okkur nánar frá þessu 

fyrirbrigði í fréttabréfinu á 

næsta ári.. 

Þeir sem hafa rennt úr Banksia 

Nut eða eiga í sínum fórum 

mættu gjarnan koma með það á 

næsta fund og sýna okkur.  

Aðrir  að senda fréttabréfinu 

mynd af slíku rennsli. 

 

Gleðileg jól 
Stjórnarmenn óska félagsmönnum gleði-

legra jóla, farsælt nýtt ár með þökk fyrir 

ánægjulegar samverustundir á árinu sem 

er að líða. 
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Hannes Flosason og nem-

andi hans Víðir Árnason . 

Brjóstmyndina af Bethoven 

skar Víðir út í linditré. 

Hannes Flosason hóf nám hjá Guðmundi Kristjánssyni  mynd-

skurðarmeistara 1950.  Stundaði einnig nám hjá Ágústi Sig-

mundssyni og Wilhelm Beckmann og lauk sveinsprófi í mynd-

skurði 1954.   

Hannes kenndi um tíma myndskurð hjá Handíða og myndlistar-

skólanum.  1972 var hann með námskeið hjá Heimilisiðnaðar-

félaginu.  Stofnaði síðan Skurðlistaskóla Hannesar Flosasonar 

sem er starfræktur enn í dag.  Náminu er skipt í 7 stig.  Í hverju 

stigi eru 6 skylduverkefni þar sem nemendur þjálfast í fjöl-

breyttum tækniatriðum.  Auk þess geta nemendur valið úr 200 

verkefnum.  Það hafa hundruð nemenda stundað nám hjá 

Hannesi á þessum rúmlega 30 árum sem hann hefur starfrækt 

skólann. 

Árið 2000 útskrifuðust þau Anna Lilja Jónsdóttir og Örn Sig-
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Jólaföndrið 

Menn eru hér með hvattir til að koma  með jólaföndrið á næsta 

fund.  Fróðlegt fyrir félagana að sjá hvað menn gera í renni-

bekknum fyrir jólin, eða á undanförnum jólum.  Væntanlega eru 

margir með jólabjöllur. Sumir með smáhluti til að hengja á jóla-

tréð, kertastjaka eða annað til að skreyta heimilið.  Sumir finna 

alltaf eitthvað nýtt fyrir hver jól til að gefa vinum og vanda-

mönnum og ef til vill að selja.   

Það er auðvitað áhugavert á sjá hverskonar gripi þótt þeir séu ekki 

gerðir í rennibekknum því við vitum að margir félagsmenn eru að 

gera skemmtilega hluti fyrir utan rennibekkinn. 

Handverk og Hönnun hefur verið með jólasýningu í desember-

mánuði undanfarin ár.  Þar hafa handverkslistamenn sýnt nýjar og 

gamlar hugmyndir tilheyrandi jólum og sumir selt nokkuð vel.  

Rennismiðir hafa ekki verið mjög duglegir að taka þátt, nema þá 

helst Úlfar Sveinbjörnsson sem sinnt hefur því vel.  Hann verður 

með kertastjaka þar fyrir þessi jól. 

Félagsmenn eru hvattir til að skoða sýninguna í Aðalstræti þegar 

hún verður auglýst.  Þeir sem ekki komast geta væntanlega séð 

hana á netinu undir handverkoghonnun.is þegar þar að kemur. 

 

Þá er í uppsiglingu sýning sem tengist “Myrkir dagar” á austur-

landi. 

Þar mun verða sýnt handverk úr horni, lerki og líparíti.  En þessi 

efni einkenna nokkuð austurland.  Sjá nánar á east.is 

 

Nýjir félagar 

Munið að bjóða vinum og kunningjum á félagsfundina.  

Nýjir félagar hafa bætst við á sýningum félagsmanna og  

gegnum félagsmenn.  Þótt ekki sé keppikefli að stækka 

félagið sem mest, eru alltaf einhverjir sem falla frá og 

hætta  og þarf því að fylla í þau skörð.  Núverandi félaga-
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Listalind.is 

Dóróthea Jónsdóttir er mikil áhugakona um handverk og listir. 

Hún býr í Eyjafirði og hefur komið upp heimasíðu fyrir lista og 

handverksfólk.  Hugsað sem markaðstorg handverksfólks.  Hún 

býður félagsmönnum að skrá sig í svokallaða grunnskráningu 

sem vísar á heimasíður viðkomandi.  Fyrir slíka skráningu tekur 

hún ekkert gjald.  Síðan er hægt að fá frekari þjónustu.  þegar 

varan er pöntuð á netinu  í gegnum Listalind sem þá tekur við 

visa/euro/innleggi frá kaupanda og Lindin gerir upp við seljanda 

vörunnar.  

Seljandi vörunnar skilar henni sjálfur til kaupanda.  Fyrir þá 

þjónustu er tekið vægt umboðsgjald. 

Þetta er kjörið tækifæri fyrir félagsmenn sem vilja koma vöru 

sinni á framfæri, og þurfa þá ekki sjálfir að koma sér upp inn-

heimtukerfi með tilheyrandi kostnaði. 

Listalind.is verður auglýst og fólk hvatt til að kaupa íslenska list 

og handverk til gjafa og eigin nota. 

Dóróthea mun einnig taka að sér að gera heimasíðu fyrir þá sem 

ekki hafa hana þegar. 

Nokkrar svipmyndir frá 

fundinum. 

 

 

Gunnar Pálsson og Sig-

urður Helgason segja frá 

Færeyjaferðinni 

Áhugasamir og kátir félags-

menn. 

Meðal annars var komið 

inn á sérkennilega aðferð 

þeirra við kartöflurækt. 

3 
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Heimavinnan 

 
Á síðasta fundi sýndi Mannfreð Jóhannesson bókahnífa sem 

hann hefur haganlega gert.  Hnífarnir eru samlímdir úr ýmsum 

viðartegundum og síðan handunnir hver með sínu lagi.   

Hnífarnir eru til sölu hjá Mannfreð sem hefur síma  587 0054. 

Að koma list sinni á framfæri. 

Þeir sem renndu yfir Fréttablaðið  miðvikudaginn 16. nóvember 

s.l. veittu athygli grein um rafvirkja sem í frístundum stendur við 

rennibekkinn í bílskúrnum heima.  

Þar kom fram að Úlfar nokkur Sveinbjörnsson var kominn í 

landsfréttirnar með sína rennismíði og nokkrar myndir fylgdu.  

Þeir sem eru iðnir við kolann uppskera árangur.   

Þeir fiska sem róa og hefur Úlfar sennilega tekið þátt í fleiri sýn-

ingum en nokkur annar rennismiður hér á landi.  Gott mál það.   

Til Sölu 
Record trénnibekkur með Oneway patrónu og rennijárnum.  

Hagstætt verð.   

Upplýsingar gefur Karl Helgi í síma  897 2280. 
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Félagsfundurinn í október. 

 

Hannes Flosason kom á fundinn og sýndi myndband sem tekið 

hafði verið í Skurðlistaskóla Hannesar Flosasonar í Kópavogi.  

Myndbandið sýndi nemendur við myndskurð. Einnig voru myndir 

frá safninu að Skógum en þangað fór Hannes með nemendur sína 

að sýna þeim tréskurð, sem safnið hefur að geyma svo sem aska, 

kistla, rúmfjalir og margt fl. haganlega útskorið frá fyrri tíð. 

Rætt var um tréskurð og að betur þarf að hnýta saman rennismíði 

og tréskurð.  40 manns voru á fundinum.  Eftir mynd og spjall 

Hannesar ræddu menn saman yfir kaffi og vínarbrauðum.   

 

 

 

Það kom fram hjá Guð-

mundi Sigurðssyni um hvað 

væri list “ list er hugverk 

viðkomandi en handverk ef 

um eftirlíkingu er að 

ræða.” 

 

 

Skeggrætt um útskurð og 

efni og hvernig mætti 

tvinna saman rennsli og 

útskurði. 
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Á fundinum 24. september sagði Valdór Bóasson frá námskeiði í 

hnífasmíði hjá Heimilisiðnaðarfélaginu og sýndi afraksturinn. 

Myndirnar sýna hnífssköft sem hann tálgaði  úr gullregni, 

masurbirki og fl. viðartegundum. 
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Gunnar Pálsson og frú, 

ekki annað að sjá en að 

tilveran brosi við þeim. 

 

Rangnt nafn var við 

þessa mynd í síðasta 

tölublaði.  Er beðist vel-

virðingar á því. 

Framundan á næsta ári. 

Verið er að skoða með kaup á myndböndum til útleigu og 

frekari frétta að vænta eftir áramótin um þau mál.   

Þá er verið að athuga með erlendan rennismið til að koma 

hingað á næsta ári og halda námskeið með svipuðu sniði og á 

síðasta ári. 

Þessi námskeið upplýsa okkur hvað helst er að gerast erlendis og  

kenna bestu tækni.  Hver þeirra leiðbeinenda sem hingað hefur 

komið hefur sinn stíl eins og gengur. 

Alltaf lærum við eitthvað nýtt og bætum þannig við þekkingu 

okkar. 

Kostnaði hefur verið haldið í lágmarki og er aðeins brot af því 

KUBB-spilið. 

Þekkja rennismiðir til KUBB-spilsins sem er að ryðja sér til rúms 

á Íslandi? 

Nýlega var greint frá í Morgunblaðinu fimmta Íslandsmótinu í 

KUBB sem fram fór í Borgarnesi.  Hér mun vera á ferðinni vík-

ingaspil sem við sjáum fólk vera að spila saman á grasflötum.  

Kasta keflum í kubba sem raðað er á grasflötina eftir kúnstar-

innar reglum að vænta má og fella þá.   Spilið mun samanstanda 

af 21 kubbi.  Hér er ef til vill tækifæri fyrir rennismiði? 

Nánari upplýsingar er að fá á vefnum folk.is/ kubb. 


