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Aðalfundur Félags Trérennismiða á Íslandi verður haldinn 

laugardaginn 28. mars 2009 kl. 10 í húsnæði Kennaraháskóla Ís-

lands, Skipholti 37, R. 

Dagskrá: 

1. Skýrsla stjórnar. 

2. Lagðir fram endurskoðaðir reikningar. 

3. Kosning stjórnar og nefnda. 

4. Ákvörðun um félagsgjald. 

5. Önnur mál. 

6. Fundargerð lesin upp og borin undir atkvæði. 

7. Kaffiveitingar  

Reynir Sveinsson sýnir nokkra gripi sem hann hefur tálgað og skorið út síðustu 

vikurnar.  

Vorferðin 

Vorferðin verður farin laugardaginn 25. apríl.  Fyrirhugað er að heim-

sækja suðurnesin.  M.a. verður komið við hjá handverksfólki sem 

komið hefur sér upp aðstöðu á gamla herstöðvar svæðinu við Kefla-

víkurflugvöll. 

Nauðsynlegt er að menn skrái sig hjá Úlfari Sveinbjörnssyni í 

síma 565 2550 og 863 3625 sem allra fyrst svo hægt verði að 

gera ráðstafanir í tíma með hópferðabíl og fl. 

Nú er tími efnisöflunar.  Þessa dagana er unnið að 

grisjun og niðurfellingu trjá fyrir sumarið.  Renni-

smiðir leita helst eftir gullregni, birki, reyni svo og 

sjaldgæfari trjám eins og hlyn og álmi.  Myndin er 

tekin 25. mars s.l. 



Nú líður að aðalfundi félagsins. 

Fundasókn hefur verið með líf-

legasta móti í vetur.  Það háir helst 

að ekki er hægt að koma fyrir fleiri 

stólum og verða því allmargir að láta 

sig hafa það að standa.  Á janúar og 

febrúarfundunum  voru um 60 

félagsmenn.  Ég tel að festan með 

fundarstað og fundartíma eigi sinn þátt í góðri mætingu. 

Félagið tók þátt í kaupum á nýjum rennibekk og patrónu fyrir Kennara-

háskólann. Gömlu bekkir skólans eru komnir til ára sinna og nokkuð 

lúnir.  Gjörðin er hugsuð sem þakklæti fyrir aðstöðuna sem við höfum 

notið þar í ein 15 ár án endurgjalds.  Því má þakka að einn af stofn-

endum og fyrsti formaður félagsins Ingólfur G. Ingólfsson var rektor 

skólans á þeim tíma og hafa þeir sem síðan ráða húsum verið okkur afar 

vinveittir.  

Komið hefur upp sú hugmynd að senda þeim aðilum sem geta tekið á 

móti fréttabréfinu um netið í PDF formi.  Kanna þarf vilja félagsmanna 

í þeim efnum.  Geta menn þá lesið fréttabréfið í tölvunni eða prentað 

það út sjálfir.  

Einnig þarf að kanna hvort þeir sem eru með heimabanka eru ekki 

tilbúnir að fá félagsgjaldið sent beint á heimabankann.  Með þessu 

mætti trúlega spara nokkuð í rekstri. 

Þá hefur gjaldkerinn okkar Antonía Sveinsdóttir tekið upp á því að 

senda þeim félagsmönnum sem skráð hafa netföngin hjá félaginu til-

kynningu rétt fyrir félagsfundina.  Um 50 félagsmenn eru þegar á 

þessum lista. 

Þeir sem vilja fá slíka tilkynningu og eru ekki þegar skráðir ættu að 

senda netfangið sitt á tona@internet.is 

Þá má geta þess að verið er að vinna að  nýrri heimasíðu fyrir félagið.  

Þar er gert ráð fyrir tenglasambandi við félagsmenn og  þeir sem ekki 

hafa heimasíðu á sínum vegum geti þar átt einn glugga, vilji þeir kynna 

sig og sitt handverk.  Einar Óli Einarsson mun taka við af Guðrúnu 

Bjarnadóttur sem vefstjóri.  Guðrúnu er þakkað gott starf við heima-

síðuna síðustu árin.  

 

Gleymum svo ekki vorferðinni þann 25. apríl n.k. 
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Frá ritstjóra 
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Trérennismiðir afhenda Kennaraháskólanum rennibekk 

Félag trérennismiða á Íslandi tók þátt í kaupum á renni-

bekk og patrónu fyrir Kennaraháskólann.  Gömlu 

bekkirnir sem við höfum haft aðgang að eru nokkuð lúnir 

eftir langa notkun. Félagið leggur til kr. 200 þúsund sem 

er 2/3 af kaupverði á móti skólanum.  Með þessari gjörð 

viljum við þakka fyrir húsaskjól fyrir félagsfundi og 

námskeiðahald í 15 ár án endurgjalds.  Umsamið er afnot 

af rennibekknum á fundum félagsins og eins má taka 

hann úr húsi fyrir námskeiðahald.  Þessi bekkur hefur 

reyndar verið notaður á námskeiðum félagsins hér í 

Reykjavík og á Sauðárkróki. 

Gjaldkeri félagsins Antonía Sveinsdóttir afhendir Brynjari 

Ólafssyni rennibekkinn í janúar s.l.   

Munið að tilkynna aðsetursskipti. Þessi ábending virðist vera 

nauðsynleg þar sem nokkur blöð koma endursend eftir hverja 

útsendingu. 
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Febrúarfundurinn Janúarfundurinn 

“Vinirnir” reyna að slá Úlla út af laginu með  

ýmsum athugasemdum.  Úlli lætur það lítil áhrif 

hafa á sig og rennir með sínu lagi. 

Vilhjálmur Sigurjónsson fjallaði um tæki og tól til að gera skrúfgang í 

viðinn. 

Bæði hefðbundinn búnað og einnig hafði hann sérsmíðað búnað á 

rennibekkinn. 

Í fréttabréfinu í september n.k. mun koma grein eftir Vilhjálm um 

þetta efni og væntanlega einnig á heimasíðu félagsins.  

Guðmundur Magnússon sagði einnig frá sinni reynslu við að snitta 

trjávið.  

Box með skrúfuðu loki eftir Gunnar Guðmundsson. 

Gullregn með álímdum botni og innfellingu í lok. 
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Janúarfundurinn Rennismíðin í fullum gangi 

Á myndinni er Kristján 

Jóhannsson sem renndi 

vel á annað hundrað  

pílára fyrir Gamla Kaup-

félagið í Höfn Hornafirði.  

Verða þeir málaðir og 

notaðir utandyra, gróf-

slípað með 100 pappír til 

að fá betri viðloðun. Val-

dór Bóasson fylgist með. 

Handverkið tekið út.   

Hrafnkell hefur sína 

skoðun á verkinu.  Einar 

og Ómar fylgjast með. 

 

 

 

Efri myndin sýnir útskurð í við sem 

hefur verið litaður eða brendur.   

Til hægri skál sem Vilhjálmur 

Kjartansson renndi og skar út og 

sýndi okkur 2001. 

Einar Óli Einarsson er að 

smíða fyrir okkur nýja heima-

síðu.  Hann mun síðan upp-

færa hana eftir þörfum. 

 

Bjarni Þór 

sýnir 

hvernig  

beita á V 

járninu og 

hnífnum.  

Myndin til hægri er 

frá árinu 2000 þegar 

Stuart Mortimer var 

með námskeið sem 

haldið var í Iðn-

skólanum í Reykja-

vík.  Hér var renni-

smiður sem kunni sitt 

fag og koma hans 

eftirminnileg. 
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Febrúarfundurinn 

Að vanda var vel mætt á fundinn í febrúar eða tæplega 60 félagsmenn.  

Guðmundur Kristinsson fór yfir helstu atriði er varða öryggi við renni-

bekkinn og nefndi nokkur dæmi um slys við járnrennibekkinn sem 

honum var kunnugt um.  Guðmundur nefndi eftirfarandi: 

Að klæðnaður  sé þannig að ekki sé hætta á að hann flækist í. 

Taka hringi af fingrum og armbandsúr. 

Hálstau eins og trefill hafa valdið alvarlegum slysum. 

Ekki leggja hendi á patrónu til að stöðva. 

Að rofi sé þar sem hægt er að ná til án þess að augun fari af spindli.  

Rétt er að benda á grein Vilhjálms Sigurjónssonar um öryggismál sem 

verður á nýrri heimasíðu félagsins sem opnuð verður innan skamms. 

 

Úlli renndi skál með 

breiðum kanti og 

tveim hringlínum til 

að afmarka útskurð-

inn.  Getur einnig 

verið mjög hentugt 

fyrir útskurð á 

stöfum. 

Takið eftir 

hringjunum 

sem skornir 

voru í kant-

inn til stýr-

ingar fyrir 

útskurðinn. 

Þar á milli 

er skorið 

með V járni. 

 

Laufblöð skorin í kant-

inn með tálguhníf. 

Annar skurður með V 

járni. 

Takið eftir hvernig 

Bjarni notar kvistinn 

fyrir auga á arnar-

hausnum.. 
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Úr ýmsum áttum 

 

TRÉ-LIST
Bræðraborgarstíg 38, 101 Rvík.
S. 553 1580 trelist@simnet.is
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ENNIBEKKIR OG PATRÓNUR.

 RO DGE 

 RENNIJÁRN, OLÍUR & LAKK.

RYGGISGLERAUGU MEÐ .

RIP ISC SANDPAPPÍRSPÚÐAR

S

S

ORBY BRÝNIR.

ORBY

STYRK

.

RENNIBEKKIR OG PATRÓNUR. 

SORBY PRO EDGE BRÝNIR. 

SORBY RENNIJÁRN, OLÍUR & LÖKK. 

ÖRYGGISGLERAUGU MEÐ STYRK. 

GRIP A DISC SANDPAPPÍRSPÚÐAR. 

Á myndinni er “Muggi” frá 

Handverkshúsinu að afhenda 

félaginu bókagjöf.  Nýjustu 

handbækurnar um trérenni-

smíði sem voru að koma í 

hillur Handverkhússins. 

Stjórnin færir þeim félögum í 

Handverkshúsinu bestu 

þakkir. 

 

Björn Bergsson sendi þessa mynd á fréttabréfið.  Ekki 

var samskonar vél á þeim búgarði sem ritari átti sumar-

dvöl á.  Af  mynd má ráða að nokkrar útgáfur af skil-

vindum var um að ræða.    

Látinn er í Reykjavík Guðjón Ragnarsson.  Hann 

lést í janúar s.l. Guðjón var gjarnan á fyrsta bekk á 

félagsfundum og hafði sínar skoðanir á hlutunum og 

lét í sér heyra. Síðustu árin hafði hann búið á Akra-

nesi, en flutti í Árskóga í Reykjavík á síðasta ári en 

treysti sér ekki á fundina vegna heilsubrests. 

Guðjóni er þökkuð samfylgdin. 

Myndin tekin á félagsfundi í nóvember 2002. 
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Úlfar Sveinbjörnsson sendi 

okkur þessa mynd af borði sem 

hann hefur undir fjarstýring-

arnar við sjónvarpið. 

Rekaviður í plötu.  Ýmsir af-

gangar af vinnuborði nýttir í 

fótinn. 

Laugardalshöllin 2004.  Guðrún Bjarnadóttir að setja upp sýn-

ingu félagsmanna.  Rétt er að geta um fyrirhugaða sýningu í Ráð-

húsi Reykjavíkur á næsta ári.  Félagsmenn eru hvattir til að 

undirbúa sig tímanlega. 

Sigurður heitinn Þorvaldsson 

fyrverandi gjaldkeri félagsins 

er hér að skera niður aðal-

fundartertuna 2002. 

Spurningin er svo hvort það 

verða kleinur á næsta aðal-

fundi? 

Aðstoðarvertinn að störfum við 

kaffivélina. Karl Helgi undirbýr 

veitingar fyrir félagsmenn. 

Hér rifjum við upp þegar Ámundi Guðsteinsson sýndi okkur 

hvernig “spinna” má málm í trérennibekknum.  Frá félagsfundi í 

nóv. 2001.   
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Félagsmaður heimsóttur 

Á febrúarfundinum sýndi Eðvarð Hermannsson okkur fundarhamra 

sem hann hafði rennt.  Þá mátti sjá smáauglýsingu með mynd af 

fundarhömrum í einu af dagblöðunum á dögunum.  Ritara þótti því 

áhugavert að heimsækja Eðvarð og skoða handverkið og aðstöðuna sem 

hann hefur komið sér upp. Afraksturinn má sjá á myndunum hér á síð-

unum. Mikil vinna er lögð í samlímingu.  Skreytingar með spón í milli-

legg setur sérstakan svip á gripina.   

 

Spónninn setur sterkann svip á gripina. 

Þessi hlutur getur snúið á hvorn 

veginn sem vill. 


