
Vi holder til i kjelleretasjen på 
Varatun gård, det vil si i et rom 
som opprinnelig var et av går-
dens hevdafjos. Etter at vi ble 
etablert i HTM-klubben ble det 
fort interessant å se på mulig-
heter for arealutvidelser. Et rom 
mot øst, som ikke var i aktivt 
bruk, ble tildelt oss i tillegg til 
det vi startet i. Vi fikk så overta 
det vestre rommet i kjelleren, 
som var i bruk som lager for 

gamle biler, deriblant biler av 
merket Citroën. Noe som har 
gitt foreløpig kallenavn til rom-
met: Citröen-rommet.

Etter litt rekognosering oppda-
get vi at nærmeste naborom 
mot vest var en landkomme, 
helt ute av bruk, og som lå 
mellom vårt opprinnelige rom 
og dette vestre rommet. Denne 
landkommen har vi også fått 
tildelt nå og arbeider med å få 
nødvendige gjennomganger 
for dører i veggene mellom 
rommene, et slitsomt og tungt 
arbeid, som trengte maski-
nell støtte. Vi har også måttet 

Modelljernbaneverket bygger videre
Aktiviteten i modelljernbane-
verket er stor og plass-
behovet vokser. 
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tømme rommet for ca 12 m3 
med rester etter tidligere drift, 
og hatt først steg av en grundig 
nedvasking. 

Men målet for modelljernba-
negruppa er først og fremst å 
drive bygging av alt som har 
med modelljernbane å gjøre. 
Anlegget som står oppe nå er 
en blanding av norsk og ame-
rikansk. Med nesten firedoblet 
medlemstall siden vi flyttet inn, 
vokser det fort på seg. Plane-
ne for de nye arealene er at vi 
skal kunne ha en tredeling av 
arealene: en del med modell-
jernbaneanlegg fra USA, en del 
med modelljernbane fra Norge 
og så et godt areal til bygge-
aktiviteter med nødvendige 
arbeidsplasser og spesialutstyr 
som ikke allerede er tilgjengelig 
i HTM-klubben. 

Når det gjelder bygging av 
modelljernbane som pågår 
for tiden, er det mest aktivitet 
på en del av USA-delen som 
blant annet skal inneholde 
utskipingshavn for malm der 
det blant annet bygges et stor 
fjellandskap.

Tekst og foto: Terje Ollestad 
og Leif Kåre Lende
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I årets andre utgave av Metall- 
og snekkerbuposten presenterer 
vi det nye styret i HTM-klubben. 
Lars har gjort en fantastisk jobb 
med å lede klubben frem til nå. 
Gaute tar over stafettpinnen, 
mens Lars fortsetter å bidra som 
styremedlem. Tusen takk til Lars 
for god ledelse, og gratulerer til 
Gaute som får spennende opp-
gaver som ny leder. 
Og hvilken stor glede det er at 
julemarkedet ser ut til å gå sin 
gang. Jeg vet i hvert fall hvor jeg 
skal kjøpe årets julegaver.
Noe du vil lese om i neste ma-
gasinutgave? Send tips til saker 
på e-post aliseleat@gmail.com. 
Bilder med bildetekster mottas 
med stor takk. 
 
Alise Lea Tiller

Julemarkedet, HTM-klubbens 
store høydepunkt, blir sann-
synligvis gjennomført i år, etter 
ett år med pause på grunn av 
korona.

Sett av helgen 19. - 21.
november 2021. 

Opplegget blir som tidligere 
år: Gruppene lager ting som 
selges, og inntekt av salget går 
til driftsutgifter på Lendeverk-
stedet som for eksempel sli-
pebånd, sagblader og støvsu-
gerposer. Også aktiviteter på 
julemarkedet gir inntekt. Størst 

interesse er det for puslespill. 
Barna tegner på en plate, så 
sager vi ut. Ca 400 pusle-
spill kan vi beregne i løpet av 
helgen. Barna kan også prøve 
seg på trødreiebenk.

I tillegg er det flere demosta-
sjoner på julemarkedet, som 
for eksempel dreiing.

Det vert slutt på Snekkerskulen 
som har gjeve gode inntekter 
til klubben. Likeså introduk-
sjons veka for nye innvandrere 
i august er slutt, grunna penge- 
mangel.

Tekst og foto: Paul Borsheim

Satser på julemarked i år! 

Her er det nye styret i 
HTM-klubben

Formann:
Gaute Arnesen, valt for 1 år.
Styremedlem:  
Lars Forus, valt for 1 år.
Sekretær:
Paul Borsheim, ikkje på val
Kasserer:
Svein Iversen, valt for 2 år

Varamedlem, valt for 1 år.   
Marita Nielsen 
Alise Lea Tiller
Espen Haarr

Valkomité, valt for 1 år:
Olaf Ausdal (leiar)
Gudmund Barlaug
Tor Olav Erga 



Det er en stor glede å bli valgt 
til leder for en fantastisk klubb 
som HTM-klubben. 

Jeg vil først benytte anledning 
til å takke Lars Forus for den 

fantastiske jobben han har 
gjort som leder for klubben.
Koronasituasjonen har med-
ført flere nedstengninger og 
liten aktivitet på verkstedene. 
Vi håper vi går en høst i møte 

Annonse

hvor det sosiale og kompetan-
sedelingen kan blomstre med 
full aktivitet.

Det er flere medlemmer som 
ønsker mer kursaktivitet, og 
styret ønsker å legge til rette 
for det. Tips og ønsker mottas 
med stor takk.

Jeg ser frem til å bli bedre kjent 
med klubben og medlemmene. 
Kontakt meg på tlf: 40495302 
eller epost: arnesen@lyse.net

Gaute ArnesenLederens spalte

Kurs 2021

Send melding til lafor@lyse.net 
om du har ønsker om kurs.



HTM-klubben
Varatun Gård, Varatunhagen 51
4317 Sandnes 

Klubbkonto: 3201 08 93312
Vipps: 137647

www.htmklubben.com         @htmklubben

Klubbstyre:
Gaute Arnesen 40495302
arnesen@lyse.net
Lars Forus 901 77 460
lafor@lyse.net
Paul Borsheim 913 52 283 
paul.borsheim@kleppnett.no
Svein Iversen
 
HTM-klubben ble stiftet i 1986 av 
Johannes Line, Paal Borsheim Martin 
Skadsheim og Søren Nedrebø 
 
ÆRESMEDLEMMER:
Johannes Line, utnevnt i 2002
Paal Borsheim, utnevnt i 2002
Olav Eintveit, utnevnt i 2009

Varatun gård, Lendeverkstedene og HTM-klubben
Oversikt over aktivitetsgrupper med kontaktperson. Gruppene er åpne for alle medlemmer. 

HTM seniorgruppe
Paal Borsheim 971 76 980
paal.borsheim@lyse.net

HTM treskjæregruppe 
Tor Anda 51621780 
tor.anda@lyse.net eller Paul 
Borsheim 913 52 283
paul.borsheim@kleppnett.no

HTM Sølvgruppe
Svein Gramstad 91878696
svein.gramstad@lyse.net 

HTM tredreiegruppe 
Yngve J. Helland  90140275
yngve.j.helland@gmail.com 

HTM knivmakergruppe  
Paal Borsheim 971 76 980
paal.borsheim@lyse.net

HTM møbelmakergruppe  
Bjørn Olav Monsen 91524638
hanzo@online.no 

HTM-klubben i Hommersåk
Samlingene i sløydsalen på-
gikk frem til 17. juni.  Vi starter 
opp igjen 19 august når skulen 
begynner igjen. 
 
Styret i HTM er i ferd med å 
undersøke ønsker om kurs og 
innkjøp av utstyr og ønsker 
tilbakemelding om det. Forslag 
kan meldes inn til styret 
(lafor@lyse.net). Styret disku-
tere dette i høst.

HTM Smedgruppe
Paal Borsheim 971 76 980
paal.borsheim@lyse.net

Modelljernbaneverket 
Terje Ollestad 91642204
terje.ollestad@gmail.com 
Espen Haar 99701770 
espen.haar@lyse.net

HTM Hommersåk
Jan Rafdal  40201857
jrfdal@online.no

Bjørn Olav Monsen i møbelgruppa imponerer 
med selvlaget TV-benk i eik

Han har brukt sliding dado for 
selve hylla og for avstiver mel-
lom skuffer. Selve toppen står 
med plugger, så lommehull for 
å kunne lett ta den av. 30mm 
solid eik, på 2 meter lengde.


