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«Hver alder har sine
fordeler, man oppdager
det bare for sent»

små&store

Ukjent

37 00 37 00 eller navnesiden@agderposten.no

Til ettertanke
SAMMEN MED FAR
«Pappa, hvor mye tjener du i timen?» sa en liten gutt en gang.
«400 kroner», svarte faren. Gutten spurte videre «Kan jeg låne
100 kroner av deg?». Faren undret hvorfor. «Jo, jeg har spart
300 kroner, og med de 100 jeg
får låne av deg, kan jeg kjøpe en
time av deg, siden du er så mye
på jobb». Dette er en tankevekkende historie som viser oss barnas behov for å være sammen
med foreldrene sine. Det fine er
at gutten hadde en far han hadde lyst til å være sammen med,
så lyst at han fant en kreativ
måte å løse det på. Det triste, er
en far som var altfor mye på
jobb. En sønn skal ikke behøve å
kjøpe tid av sin far. Med Gud og
menneske var det annerledes.
Gud kjøpte tid til å være sammen
med sine barn. I Johannes 3,16
kan du lese mer om dette.

Gullsmed og smykkedesigner Trine Wilhelmine Rønnevig har laget
smykker i over 25 år. Lørdag åpner hun det tiende kunst- og håndverksmarkedet
i Lillesand og snart kaster hun seg ut i det moderne nettet:

Starter egen videoblogg

Dag Frode
Vaagsnes
Arendal
baptistmenighet
Tlf. 482 87 610

50 år siden
Det var større oppslutning en
noen gang til Borøy Vels sommerfest i går kveld. Både barn
og voksne hadde møtt tallrikt
frem. Etter en vakker prolog av
fru Borghild Martinsen og velkomsthilsen av velformann Bjarne Stangeland, slapp hovedtaleren til, politimester Gulbrand
Nyhus. Han talte om åpenhet og
konkluderte med at «Lykken dør
når den ikke deles».
Georg Skavhellen har solgt
Torvkafeen i Grimstad til Per
Grut Løvig, Arendal, som snart
skal gjenåpne kafeen. Han har
både serveringsfagbrev, restaurantfagbrev og hotellfagbrev. I
mange år har han vært kelner på
Grand i Arendal, og sist bestyrt
«Markens Grøde» i Kristiansand.

25 år siden
Med eventyrlyst og reisefeber i
blodet er Elisabeth Lindland
(20) fra Kilsund en snartur innom barndomsbyen på ferie fra
St. Olafs College i Northfield i
Minnesota i USA der hun studerer sang og piano. Om få dager
drar hun videre til Seoul i SørKorea der hun sammen med skolens kor skal delta i en stor internasjonal musikkfestival.
Markedssjef Torbjørn Nåvli i
Jahre Line forteller at de vurderer å opprette en fast ferje mellom Arendal og Flensburg i Tyskland. Rederiet har som mål å
styrke sin enerådende posisjon
på ferjetrafikken mellom Norge
og Tyskland, og Nåvli sier at de
ser på Arendal som et meget interessant utgangspunkt.
* Ta også en titt på arkiv.agderposten.no
her finner du aviser helt tilbake til 1940.

– Med rundt 30 deltakere lørdag og søndag, blir det mye forskjellig og forhåpentligvis noe for enhver smak, sier smykkekunstneren Trine Wilhelmine, som selv har holdt på i 25 år, men ikke er redd for å prøve noe nytt. Snart starter hun videoblogg. 	
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Dagens
navn
Trine Wilhelmine Rønnevig
Fra:
Lillesand
Alder:

51

Yrke:
Gullsmed og
smykkedesigner
Bosted:
Lillesand
Sivil status:
Gift
Aktuell:
Arrangerer
kunst- og kunsthåndverksmarked i Lillesand
for 10. sommer
på rad.

7 Ditt kunst- og håndverksmarked

jubilerer. Til helgen er det tiende
gang. Gratulerer!
– Takk! Nå som Kafé Strandhaven er min gode nabo i første etasje,
vil markedet være i og rundt
Strandgata 10. Noe av markedet blir
i hagen, selv om kafeen har servering der, og resten av bodene blir
tett i tett på Almeningen langs husveggen og på den andre siden.

7 Din største kulturopplevelse?

– Å vandre inn i Madison Square
park i New York og uforberedt gå
rett på kunstverket til Orly Genger:
«Red Yellow and Blue». Det var fantastisk!!

7 Din drømmereise?

med Ellen og Todd som er faste turkamerater.

7 Har du et skjult talent?

– Kanskje. Det vil vise seg. Jeg
skal begynne å videoblogge!

7 Har du hatt noen forbilder?

– Min mor er mitt forbilde! Alltid
godt humør, aldri sur, full av pågangsmot, løsningsorientert og ikke
redd for å si sin mening. Håper jeg
har like mye energi som henne når
jeg er 73!

7 Hvilken nålevende politiker be-

7 Har du noe livsmotto?

– «Be yourself; everyone else is
already taken.» Oscar Wilde

7 Hva ligger på nattbordet?

– Min Samsung Galaxy Note 2!
Jeg er nok som veldig mange andre
for tiden ... jeg sjekker Facebook og
Instagram før jeg står opp. Og så er
den vekkeklokke med nydelig musikk.

undrer du mest – og hvorfor?
– Kåre Willoch. Klok og rolig og
med glimt i øyet!

– Maldivene er et sted jeg gjerne
skulle hatt tre-fire uker. Det hadde
vært en drømmereise.

7 Var alt bedre før?

7 Hva gjør du i fritiden din?

7 Hva er det beste rådet du noen

– Jeg har lite fritid. Men jeg liker
å gå tur med Alf. Gjerne sammen

tilbake og du vil få mangfoldig
igjen. Dette rådet fikk jeg av min
mormor for over 40 år siden!

– Neppe, bare annerledes. Vi støter på nye utfordringer hele tiden.
gang har fått?
– Vær raus uten å forvente noe
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