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Når Sjømannskirken i
New York holder sitt år-
lige julemarked får pu-
blikum stifte bekjent-
skap med Wilhelmine-
smykker. Det er en gave
fra sølvsmeden på bryg-
gekanten i Lillesand.

ANNE MARTA SVENDSEN
anne.marta.svendsen@lp.no

● I august i år fikk Trine Wil-
helmine Rønnevig, innehave-
ren av Wilhelminesmykker AS,
en henvendelse fra en av medar-
beiderne ved Sjømannskirken i
New York. Marit Areklett som
er diakonal medarbeider ved
kirken hadde begynt forbere-
delsene til det årlige julemarke-
det, og ønsket seg gaver til mar-
kedet.

– 17. - 19. november har vi vårt
største årlige arrangement, jule-
markedet, her i kirken i New
York. Vi har da utlodning og salg

av ulike produkter for å samle
inn penger til driften av kirken:
Mange av varene og gevinstene
vi har, kommer fra Norge, skrev
Areklett i en henvendelse  til
Wilhelminesmykker AS. Og
hun la til at de norske tingene er
populære hos de som oppsøker
markedet.

Inntekten går til kirken, og
gaver er kjærkomne.

Trine Wilhelmine Rønnevig
var ikke sen om å svare positvt
på henvendelsen. Allerede en
uke etter var svaret at hun gjer-
ne ville bidra, og nylig kunne
sjømannskirken motta en for-
undringspakke som ikke bare
innholdt smykker fra Wilhelm-
inedesign AS, men også fra an-
dre som ville være til stede med
sine produkter til julemarke-
det. Blant annet hadde hun fått
et eksemplar av boken «Bake-
rovnen» forfattet av mor Else
Rønnevig.

Men historien startet allerede
på vårparten, forteller Trine
Wilhelmine Rønnevig.

Ble sjarmert
Det startet slik at jeg fikk en
telefon. Det var en eldre mann
som solgte inn annonser til sjø-
mannskirkenes blad, forteller
smykkedesigneren som ble så
sjarmert av mannen at hun til
slutt sa ja til å annonsere i bla-
det. Mannen ble så glad at han
sa jeg skulle få verdens beste
vaffeloppskrift av ham. Og i til-
legg skulle jeg få fem 17. mai-
sløyfer siden det var like før na-
sjonaldagen. Jeg trodde han
hadde funnet på dette med vaf-
feloppskriftene og sløyfene i far-
ta, men det viste seg at det var
noe han skulle si, sier Trine Wil-
helmine og ler godt. Og vaffel-
oppskrifter fikk hun. En hel bok
full med oppskrifter fra alle sjø-
mannskirkene i verden. Pluss
17. maisløyfene.

Det var da den diakonale med-
arbeideren på sjømannskirken i
New York fikk se annonsen at
hun ble spurt om å gi et bidrag
til julemarkedet. Og slik ble det.
Flere par ørepynt som bærer

navnet «smågodt» skal pryde
norsk-amerikanske damer.

Og Marit  Areklett forteller at
det på kirkens hjemmeside vil
bli lagt ut en sak om alle bedrif-
tene som donerer ting til marke-
det.

Sjømannskirken arrangerer
også et tilsvarende julemarked i
Washington DC.

Og så var det Lillesands-pos-
ten.

I Arekletts takkebrev til Trine
Wilhelmine Rønneveig sier hun:

– Ellers er Lillesands-Posten
den eneste lokalavisa som frem-
deles sender avisa til oss....
Kjenner jeg digger Lillesand.

Og Trine Wilhelmine Rønne-
vig gleder seg over at kirkegjen-
gerne over there kan lese om
henne i lokalavisen.

SMÅGODT: 
Ørepynten som kalles «smågodt»
er gitt til julemarkedet som den
norske sjømannskirken i New York
arrangerer i november.

Lillesandssmykker 
til New York

SMYKKER I NW YORK: Trine Wilhelmine ved arbeidsbenken i verkstedet sitt i Strandgata.  

TELEFON
37 27 02 28

Fredagsmeny
Svinefilet med paprika-
saus, grønn asparges
med parmesan og 
hasselbakte poteter.  
2 pers

22500

Tilgangen på hummer ser
ut til å være god i år, og Stig
Andersen ved Fiskebrygga
kan ikke huske at havets
kardinal har vært så billig
tidligere.

SIDE 10

Mye hummer

Jasmin Tunc er blitt et na-
sjonalt symbol for papirløse
asylsøkere. Hun har den
siste tiden opplevd stor opp-
merksomhet fra riksdek-
kende medier og er både sli-
ten og stolt.

SIDE 13

Ukens navn

Lillesand har en spesiell po-
sisjon i sjømannskirken i
New York. Når det årlige ju-
lemarkedet arrangeres får
publikum stifte bekjent-
skap med Wilhelminesmyk-
kene.

SISTE SIDE

I New York

● 235 lillesandere
og 127 birkenesinger
kommer inn under
fattigdomsbeteg-
nelsen.

● I begge kommu-
ner er andelen fat-
tige på vei ned og vi
ligger også bedre an
enn landsgjennom-
snittet.

SIDE 4

FATTIGE: 
Til sammen 362 personer i

Lillesand og Birkenes be-
tegnes som fattige.

362 fattige  

● Flere næringsdri-
vende i Lillesand
reagerer på butikk-
driften til arbeids-
treningsbedriften
Avigo.

● Nå er handels-
standen på banen og
forsøker å bygge bro
mellom ulike inter-
esser.

SIDE 3

BUTIKK: Allehaande drives av Avigo. 

Kritisk til butikkdrift

SIDE 14-15

Birkenes Hornmusikk 75 år


