Félagsfundurinn 29. nóvember
Þá er að koma að félagsfundinum 29. nóvember, síðasta fundi á þessu
ári. Hugmyndin er að tileinka hann jólunum.

Menn eru því hvattir til að koma með hluti sem
tengjast jólunum.
Kertastjakar, skraut á jólatréð og svo fr.
Gefum handunna persónulega gjöf í jólagjöf í ár.
Hrafnkell Gíslason og Úlfar Sveinbjörnsson verða við rennibekkinn.
Við gefum okkur síðan góðan tíma í samræður yfir kaffibolla.

FÉLAG TRÉRENNISMIÐA Á ÍSLANDI

Fréttabréf
4. tbl. 14. árg. nóv. 2008

Félagsgjaldið
Félagsmenn eru hvattir til að gera skil á félagsgjaldinu. Greiðsluseðlar voru sendir út í október. Félagsgjaldið hefur ekki hækkað í
ein 4 ár og er kr. 2500. Þeir sem ekki finna greiðsluseðilinn geta
millifært á reikning félagsins. Bankinn og bankanúmer er 1195-26246 og kennitala félagsins er 540395 2179. Munið að geta um
kennitölu greiðanda.
Ljóst er að allt til útgáfu fréttabréfsins mun hækka svo sem pappír,
blek og burðargjald. Farið verður yfir greiðslustöðuna hjá félagsmönnum fyrir útgáfu næsta fréttabréfs.
Sameinaðir stöndum við.

Fréttabréf FÉLAGS TRÉRENNISMIÐA Á ÍSLANDI.
Ábm. Reynir Sveinsson Faxatúni 36, 210 Garðabæ. Sími 565 8588.
Kt. félagsins 540395 2179. Banki 1195-26-246.
Netfang: reyn@ mi.is. Veffang: trerennismidi.is.
Fræðsluefni/myndbönd: Sigurjón 553 2367 og 869 6719
sigurjon.kristjansson@reykjavik.is.
Netfang gjaldkera: Antonía Sveinsdóttir tona@internet.is
Endurprentun leyfð sé heimildar getið. Uppsetning RS.
Fundarstaður Skipholt 37, 2. hæð.
Prófarkalesari: Úlfar Sveinbjörnsson
Ljósm. RS nema annars sé getið.

Aðventukrans.
Hannað og rennt af Úlfari Sveinbjörnssyni. Hringurinn
er samlímdur úr gullregni, málmhólkar skornir af röri.
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Frá ritstjóra
Íslensk hönnun í jólapakkann.
Samkvæmt könnun rannsóknarseturs verslunarinnar verður íslensk
hönnun í jólapakkanum í ár.
Tími hönnuða og handverksmanna
er runnin upp.
Brettum upp ermarnar og vinnum
að nýrri hönnun, til að njóta handverksins og skapa tekjur. Er sá tími að renna upp að handverksmenn
geti farið að sinna áhugamálum sínum í auknum mæli?
Á undanförnum svokölluðum velgengnisárum hafa margir verið í kappi
við að safna til seinni tíma og hefur mönnum haldist misvel á þeim
sparnaði sem inn á bankana hefur verið lagður. Nú er mörgum nauðsynlegt að hugsa málið upp á nýtt hvernig þeir verji sínum tíma og
skapa sér og sínum tekjur. Þá er gott að hafa lagt grunninn og grípa
tækifærið á þessum óvissutímum og leggja sig fram um að skapa nýja
hluti og ekki verra að unnið sé með íslenskt hráefni.
Félagsmaður sem var við nám um miðja síðustu öld sagði mér að hann
hefði unnið fyrir sér með því að renna lampafætur í hundraðatali. Þeir
voru ýmist í viðarlit eða sprautumálaðir. Vinkona hans málaði skreytingar eftir því sem hún komst yfir og allt seldist. Þá var heldur ekki
mikið um innflutning á slíkum vörum.
Ef félagsmenn kalla á aðstoð félagsins um námskeiðahald eða upplýsingafundi er sjálfsagt að skoða það nánar. Betur sjá augu en auga og
samstarf félagsmanna til að hvetja hvern annan er góðra gjalda verð.
Félagsfundirnir undanfarið sýna svo ekki verður um villst að áhugi er
fyrir hendi hjá félagsmönnum að hittast og læra hver af öðrum.
Góðar hugmyndir eru alltaf vel þegnar um hvað betur má fara í félagsstarfinu.
Á tveim síðustu fundum höfum við verið með erlenda gesti sem báðir
eru handmenntakennarar og hafa sýnt okkur hvað þeir eru að fást við í
sínu heimalandi. Gott er að halda sambandi við þessa aðila og þeir sem
eru á ferð á þeirra heimaslóðum geta bankað uppá hjá þeim. Ekki er
ólíklegt að við fáum til okkar erlendan gest á næsta ári sem þó hefur
ekki verið kortlagt.
Ritstjóri þakkar samstarfið á árinu, hlakkar til nýja ársins og óskar
félagsmönnum gleðilegra jóla og farsæls nýs árs.
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Námskeið á Sauðárkróki

Félagið stóð fyrir sýnikennslu á Sauðárkróki.
Karl Helgi og Guðrún fóru með Miltersen á Sauðárkrók þar sem
hann var með sýnikennslu.
Á annan tug þátttakenda mættu og sumir komu um langan veg, frá
Akureyri og Skagaströnd.
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Tæki rennismiðsins
Hér er mynd af rennijárni með hringskífu.
Hentar vel þegar verið
er að taka innan úr.
Boginn auðveldar að
komast til hliðanna
innan við þröngt op
eins og vasa.
Skífunni má snú þegar
bitið fer að gefa sig.

Frá félagsmanni

Úlfar Sveinbjörnsson er iðinn við kolann. Alltaf með eitthvað nýtt á
prjónunum. Hér að ofan eru samlímdar birkiskálar og einn hringurinn
er krossviður sem setur sérstæðan svip á gripina.

Til að brýna, er
hringurinn skrúfaður af
og stærri flöturinn
lagður á brýnið.

Framlengingar á bora ef
bora þarf dýpra en leggur
borsins leyfir.

Snagar sem Úlfar Sveinbjörnsson renndi og voru notaðir í fjáröflun fyrir Krabbameinsfélagið.
Þvermálið var 8 cm og efnið er beyki. Aftan á skálina er
skrúfa þannig má skrúfa hölduna á vegg eða annan hlut.
Kristján Heiðberg málaði höldurnar.
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Septemberfundurinn

Frá félagsmönnum

Á fundinn fengum við góða heimsókn. Finninn Jarno Korhonen var við
rennibekkinn og hafði óskipta athygli félagsmanna í tvær kl.stundir.
Renndi hann bikar með hjámiðjurennsli. Og sýndi hvernig staðið er að
rennsli á kúlu í kúlu. Sjá myndir á næstu síðu.

Jólabjöllur Antoníu Sveinsdóttur frá árinu 2005

Hér er Jarno að renna
kúlu milli odda. Síðan
var hann með sérsmíðaðar
(heimasmíðaða)
“patrónu” til að halda
kúlunni eftir að viðhaldsoddur er tekin frá.
Sjá mynd hér að neðan.

Nokkrar útfærslur af jólatrjám rennt af Úlfari Sveinbjörnssyni fyrir jólin 2008
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Úr ýmsum áttum

Hér eru kúlurnar og
“patrónan” sem kúlunni er
fest í meðan verið er að
renna að innanverðu.

Hvenær setja trérennismiðir upp alvöru gallery í líkindum
við myndina hér að ofan.
Hér á árum áður var aðeins til marinerðuð síld.
Það má gera ýmislegt annað en skálar í rennibekknum eða
þannig.
Að ofan. Rennijárn sem notuð eru fyrir kúlu í kúlu rennsli. Járnin sem
sýnd voru eru fyrir 70 mm kúlu. Að sjálfsögðu byrjað á innstu kúlunni.
Neðri mynd. Borað er gat í kúluna í rennibekknum. Myndin sýnir
járn til að gera bolla fyrir tappana sem eru keilulaga. Þeim er þrýst í
götin eftir að olía hefur verið borin á. Geta staðið nokkuð fastir út í
götunum séu þeir rétt gerðir.
Hér eru rennibekkir af
eldri gerðinni.

Þessi hér er kenndur við
Leonardo Da Vinci.
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Verk eftir Jarona Korhonen
Á heimasíðu Finnans onewood.fi má sjá þessi verk ásamt verkfærum
sem hann smíðar og selur á netinu. Hann er einnig með hniðjur og
nýru sem hann fær frá nærliggjandi viðarmillu og einnig frá Rússlandi.
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Úr ýmsum áttum
Hér hefur skálum Miltersen
verið raðað á hvolf ofan á hverja
aðra.
Með samlímingu má nýta nánast
hvern einasta bút sem til fellur.

Stýring fyrir rennijárn við
Smerglinn.
Svona leikur gaddavírinn tréð.

TRÉ-LIST

Bræðraborgarstíg 38, 101 Rvík.
S. 553 1580 trelist@simnet.is
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Októberfundurinn

Frá félagsstarfinu

Niels Peder Miltersen frá
Danmörku, var með
okkur á fundinum.
Hann kennir handverk
við háskóla þar úti.
Miltersen hefur síðari
árin einbeitt sér að samlímingu. Hann sýndi
okkur skálar sem hann
hafði nýlega rennt.

Sigurður Harðarson sá um mynda og tölvumálin. Tvær myndavélar
voru í gangi sem lýstu á sitthvort tjaldið og því auðvelt að fylgjast
með hvað er að gerast við rennibekkinn. Þessi tækni tekur þátttakendur inn í ferlið.

Spjallað saman
yfir kaffi og vínarbrauði sem er í
umsjón Sigurðar
Más.

Til sölu.
Afréttari “Walker Turner”. Land 15 cm x
90 cm.
Upplýsingar gefur Muggi í síma 822 8227.
Einnig rafmagnsofn 2000 w olíufylltur.

Konurnar voru
áhugasamar og
skeggræða hér
væntanlega um
áhugamál sín.

Samlímingin er einkar skrautleg hjá Miltersen sem límir saman
þvers og krus.
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Sýnikennsla með Miltersen
Miltersen lagði nokkra áherslu á að menn gerðu sína eigin patrónu fyrir
það sem verið er að renna. Landinn er sennilega meira fyrir að nota
þau tæki og tól sem fáanleg eru í dag en sérsmíða festingu fyrir hvern
hlut. Þó er gott að kunna skil á hvernig hægt er að bjarga sér við hinar
ýmsu aðstæður ef tækin eru ekki fyrir hendi.
Tvær myndavélar voru í gangi svo ekkert fór fram hjá mönnum.

Hér hefur hann rennt stjaka fyrir sprittkerti sem er í glerskál. Rennir
síðan festingu sem fer í kertagatið og klárar botninn.

Hver og einn hefur sína aðferð við
að skera frá í rennibekknum. Sjálfsagt kunnuglegt hjá sumum. Eftir að
þunnu bútjárnin komu fram mun
þessi aðferðin vera sjaldséðari.
Hér hefur Miltersen rennt epli. Og útbýr síðan sæti fyrir kúluna í kubb
og klárar það sem á vantar.

Hér notar Miltersen gömlu
aðferðina og gerir sæti í viðarkubb
og fellir skálina í og gengur frá botninum.

