
Svein Gramstad har siste året 
laga kajakk i kjellaren på Vara-
tun. Den er laga på 12 spanter 
som gjev forma på kajakken.  
Stripp/ lekter er stifta fast på 
spant og kvar stripp vert limt 
saman. Så påføres epoksy 
for å holde stripp saman og 
alle stifter fjernes. Så vert det 
mykje pussing, veldig mykje 
pussing. Same framgangsmåte 
for overdel og dei to delen vert 
deretter sett saman. Lektene 
er av sedertre og kvit osp. Ma-
terialene er innkjøpt som plank 
og saga på Lendeverkstaden i 
dimensjon på 20 x 5mm. Rundt 
60 lekter er nytta for å koma 

rundt. Kajakken er kledd med 
170gr duk og på nytt dekka 
med epoksy. Sittebrønn er 
kledd med karbonfiber og op-
ning er laga i lind. Totalt er det 
brukt 300 timer. Omkring kr. 
11000 i materialer er innkjøpt 
og i tillegg styre ror, duk og 

Svein laga kajakk på Varatun
Den 15,5 kilo tunge kajakken tok form i kjellaren på Varatun.

Tekst og foto: Paul Borsheim

Lederens spalte
Dette året har vært 
vanskelig for oss. Lende-
verkstedet stengte i vår – og 
delvis åpent i høst.
Ber alle medlemmer følge de 
regler som nå gjelder for 
verkstedet.
Styret har diskutert om vi må 
gå tilbake til faste åpninger kun 
mandager, da det er en del 
brukere som ikke kan følge de 
regler vi har for bruk av verk-
stedet. Se egen sak ang. drift 
av verkstedet.
Gledelig er det at vi har fått ny 
redaktør for Snekkerbuposten 
– Alise Lea Tiller. Oppfordrer 
alle gruppeledere til å hjelpe 
henne med stoff.
Yngve Johan Helland er ny 
kontaktperson for dreierne.
Dessverre må Julegrøt møtet 
avlyses. 
Men ønsker alle en riktig god 
jul og godt nytt år.

Lars Forus



 

Redaktørens spalte
Jeg ble spurt om å ta over 
klubbmagasinet da forrige 
redaktør gikk av etter mange 
års godt arbeid. Til vanlig job-
ber jeg som redaktør for lokal-
avisen i Dalane. Jeg sa ja til å 
bidra på grunn av god tradisjon 
for dugnadsarbeid i klubben. 
Folk fikser ødelagte maskiner, 
holder styr på verkstedet og 
administrasjonen. For ikke å 
nevne julemarkedet! (dessver-
re avlyst i år). Denne innsatsen 
er en viktig ingrediens i det 
gode fellesskapet på Varatun. 
Selv oppsøkte jeg HTM-klub-
ben for første gang for omtrent 
halvannet år siden. Jeg kjente 
ingen, men hørte om klubben 
på et kurs hos Verktøy AS. 
Jeg gikk inn dørene, og møt-
te hyggelige og inkluderende 
mennesker fra første stund. 
HTM-klubben har en varme 
og åpenhet ovenfor nye med-
lemmer. Det ser jeg hver gang 
nye folk kommer innom. Til og 
med da møbelgruppa var helt 
full, og nye folk spurte om å 
få bli med. Hva skjedde? De 
ble ønsket velkommen, og 
plutselig hadde en ivrig gjeng 
revet veggene til kontoret for å 
lage plass til flere høvelbenker. 
Erfaringsutvekslingen, kreativi-
teten og det sosiale i klubben 
er unikt. Korona har lagt en 
demper, men det er kun mid-
lertidig. Gleder meg til 
fortsettelsen i HTM-klubben!

HTM-Klubben tok 2018 på seg 
ansvar for å driva eit tiltak i regi 
av Varatun Gård og 
Flyktningenheten i Sandnes. 
Heile opplegget skulle fylgja 
skuleåret. Med oppmøte to 
dager i veka og vara 3 timer til 
dagen. 

Formålet var å få elevane ut 
av klasserommet og få læra 
dei norsk ved hjelp av prak-
tisk arbeid. Me valte å kalla 
opplegget for Snekkerskulen.  
Det fyrste instruktørane gjorde 
var å læra elevane namnet på 
verktøy og utstyr. Neste skule-
dag fekk eleven ordre om «Gå 
og hent ei sag eller hammar». 
Det gjekk ikkje lenge før alle 
hadde lært namna. Dei fekk 

prøva seg på treskjering, saga 
med kontursag, spikking av 
treskjeier og tredreiing. 

Også i år har HTM-Klubben 
teke på seg ansvaret for 
Snekkerskulen. Instuktører i 
år er Svein Gramstad, John 
Josefsen, John Klausen, Paul 
Ramsland og Arve Hognestad. 
Elevane står fritt til å laga det 
dei ynskjer, men det er instruk-
tøren som bestemmer om det 
er praktisk mogeleg. 

Nå er fleire i ferd med å lage 
gitar med 3 strenger. Andre er 
oppteken med kontursaging 
eller treskjering. For tida er det 
3 frå Kongo, 2 frå Syria og ein 
frå Irak.

Frå venstre: Chrisopher Le (Sandes opplæringssenter) Shakir, 
John, Zingo, Bahati og Svein.

Lærer norsk gjennom praktisk 
arbeid
To dager i uka kjem elever for å delta på Snekkerskulen på 
Varatun Gård. 



Hvem er du? 
Jeg er Maritha Nielsen. Jeg 
har nylig flyttet tilbake til Ålgård 
hvor jeg vokste opp. 

Hva liker du best å 
lage?
Jeg liker veldig godt å jobbe 

med alt mulig forskjellig i tre.

Hvorfor er du medlem 
i HTM-klubben?
Jeg synes det er et unikt tilbud 
vi har i klubben. Godt miljø og 
kjekt og kunne ha tilgang til et 
så bra verksted.

Ditt beste 
håndverk-tips?
Når det kommer til tips så går 
jeg enda i lære,  
føler meg heldige som får lære 
så mye av de mer erfarne i 
klubben.

Til brukere av verkstedet
I det siste har vi hatt noen proble-
mer. Dette skal ikke skje:
1. Ny båndsag ble ødelagt etter 
én måned.
2. Ny festool kappsag ødelagt.
3. Pussespindler til ny spindelpus-
ser (sliperom) forsvant.
4. Stor gammel båndsag må bru-
kes riktig (still inn bladføring osv.)
5. Mye rot i verktøy- og freseskap. 
Ikke sleng ting inn. 
6. Nylig kjøpte vi inn en del 
materialer som ble lagret på 
treskjærerverkstedet. Materialer i 
valnøtt for kr 3000 forsvant etter 
fire dager.
7. Lagret materialer på gangen 
(godt merket) forsvant.
8. Slipegigg SVD-110 (med rød 
tape) til Tormek er borte.
9. Nylig var sagblad til båndsag 
røket. Ingen beskjed.
Ber alle ta vare på verkstedet, slik 
at vi kan fortsette å holde åpent.

Vil du bli med i denne spalten? 
Send svar på spørsmålene og bilde 
av degselv til aliseleat@gmail.com

Annonse



Kurs i 2020
Også i år stor aktivitet Lende-
verksted og god oppslutning 
om våre kurs. Spesielt mange 
på maskinkursene, som du må 
ha gjennomført for å få tilgang 
på de store maskinene på Len-
deverkstedet.

3 maskinkurs, 16 personer.
1 kurs i smiing, 2 personer.
1 kurs i kontursag, 2 personer.
1 kurs Skaft og Slire,  5 personer.
Men så kom Korona probleme-
ne og Varatun ble stengt.
I høst har vi hatt:
6 maskinkurs , 26 personer. 
1 kurs i smiing, 2personer

Totalt 53 på våre kurs i år

HTM-klubben
Varatun Gård
Kultur– og håndverksenter

Varatunhagen
4317 Sandnes

Klubbkonto: 3201 0893312 
Vipps: 137647

Kontingent kr. 300,- pr. år

KLUBBSTYRE
Leder: Lars Forus
Tlf.: 901 77 460
E-post: lafor@lyse.net
Styremedlem, sekretær
og kasserer: Paul Borsheim
Tlf.: 913 52 283
Paul.borsheim@kleppnett.no
Styremedlem: Magne Grude
Tlf.: 922 96 387
Magne@dreiekunst.no
Varamedlemmer: Fredrik 
Utsola, Klaus Skrudland  og 
Marita Nilsen

HTM-klubben ble stiftet i 1986 
av Johannes Line, Paal Bors-
heim Martin Skadsheim og 
Søren Nedrebø 

Varatun gård, Lendeverkstedene 
og HTM-klubben
HTM-klubben har tilhold på Varatun Gård. Her er en oversikt 
over aktivitetsgrupper med kontaktperson. Gruppene er åpne for 
alle medlemmer. 

Kurs i 2021
Vi har ikke fastsatt dato for 
nye kurs, men om interesse 
så starter vi med samme kurs 
også i 2021.
Ønsker du å bli med? Send 
melding til lafor@lyse.net

Årsmøtet 2021
Årsmøtet blir tirsdag 2. mars 
kl 19.00. Vi kommer med mer 
info og årsberetning i løpet av 
januar. Sett av denne dato i 
kalenderen allerede nå.

Sal av materialer
Klubben har kjøpt inn matrialer 
til medlemmene. Prisen er det 
same som innkjøpspris. 
I vår vart det på matrialrommet 
lagt inn matrialer av ask, alm 
og lønn. Her er det liste med 
nr til kvar plank og pris. I haust 
er er det kome inn bjørkema-
terialer som er merka med pris 
på kvar plank. I tillegg har me 
kjøpt inn matrialer frå Fritzø 
Engros Larvik. Det er bjørk og 
eik. Matrialene er merka med 
pris pr. meter og me seljer ber-
re i meter. Dessverre ser me at 
innkjøpt matrialer i valnøtt tre 
er teke. Det hadde ein verdi på 
kr. 3000. Dette er til stor skuf-
felse for mange at slikt skjer.

 
www.htmklubben.com

HTM seniorgruppe
Møtes hver onsdag kl. 10.00 i 
seniorrommet for samvær og 
framvisning av div arbeid.  
Paal Borsheim 971 76 980.

HTM treskjæregruppe 
Møtes hver mandag kl. 18.00 i
treskjærerommet for arbeid på 
egne prosjekt.
Tor Anda 51621780 eller Paul 
Borsheim 913 52 283.

HTM Sølvgruppe
Sølv-vekstedet er åpent man-
dag og torsdag kl. 9.30-13.
Svein Gramstad 91878696

HTM tredreiegruppe
Møtes siste tirsdag i måneden 
kl. 18-21 i seniorrommet. I 
dreieverkstedet mandager kl. 
10-13 og kl. 18-21.  
Yngve J. Helland  90140275

HTM knivmakergruppe 
Møtes første og tredje onsdag i
måneden kl. 18.00 – 21.00 i 
seniorrommet for å arbeide
på egne knivprosjekt.  
Paal Borsheim 971 76 980.

HTM møbelmakergruppe 
Møtes hver mandag kl. 18.00 i
Lendeverkstedet for arbeid på 
egne prosjekt. 
Bjørn Olav Monsen 91524638.

HTM smedgruppe 
Under etablering og har ikke 
fast dag. Avtaler bruk mia hver 
gang. 
Paal Borsheim 97176980

Modelljernbaneverket 
møtes hver torsdag kl. 18.00 i 
kjelleren. 
Espen 99701770 eller Terje 
91642204 


