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BØLGEVARSEL SKAGERRAK 

Oslo
Lillehammer
Hamar
Kristiansand
Stavanger
Bergen
Ålesund
Kristiansund
Trondheim
Bodø
Tromsø

VERDEN I DAG

i morgen
Søndag

i dag

i morgen
Søndag

i dag

Lillesand

Grimstad
i morgen
i dag

i morgen
i dag

i dag
i morgen

i dag
i morgen

Morgen
Midt på dagen
Kveld

Langtidsvarsel
for Lillesand og
Birkenes
Været klokken 12.00

m/s
m/s

m
m
m

m/s
m/s

Lillesand

Birkeland

I DAG

+10

+10

+8

+10

m/s8

LØRDAG

+6

m/s3

SØNDAG

+7

m/s5

MANDAG

+6

m/s8

TIRSDAG

+9

m/s12

+4

+3
+3
+6

+4

+8
+7

+9
+6
+6

+8
7
3

05.59 20.50
06.01 20.47

14.06 03.55
12.53 03.35

3.5
3.5
3.9

8 26

Algarve
Alicante
Kreta
Las Palmas
Madeira
Malaga
Mallorca
Phuket
Rhodos

+20
+17
+13
+29
+16
+21
+18
+33
+14

8
3

Dagen er      timer og        min. lengre 
enn ved vintersolverv.

00.44 13.26
01.32 14.12
02.17 14.56

07.19 19.21
08.02 20.03
08.41 20.41

Data fra Argon AS

Flynonstop er trolig 
det eneste flyselskapet 
i verden som kan tilby 
passasjerene håndlagde 
smykker. En stolt Wil-
helmine hadde tirsdag 
besøk av flyvertinne-
ne.  
MERETE MOEN
merete@lp.no

25. april går startskuddet for det 
nye flyselskapet Flynonstop som 
skal fly fra Kjevik til åtte destina-
sjoner i Europa. Og gullsmed og 
smykkedesigner Trine Wilhelmine 
Rønnevigs smykker skal selges som 
taxfree-varer om bord.

– Jeg har ikke hørt om eller fun-
net et eneste flyselskap som selger 
håndlagde smykker, så jeg er utro-
lig stolt, forteller Trine Wilhelmine. 

Hektisk innspurt
Den siste tiden har hun jobbet sent 
og tidlig for å få ferdig smykkene 
som skal selges på Flynonstops 
flyvninger. 200 armbånd til voksne, 
100 armbånd til barn og 40 ringer 
er nå klare i esker laget i flyselska-
pets farger, lilla og sort.

– Jeg er glad det bare er et fly! 
Det har vært litt hektisk, spesielt 
nå på slutten. Og som en del av 
dealen og for å ha det litt gøy, har 
jeg laget ti signatursmykker som 
dere kan selge på spesielle flyvnin-
ger, sier Trine Wilhelmine til flyver-
tinnene.

Spesielt
Det er ti flyvertinner som skal 
jobbe for Flynonstop, fem med er-
faring og fem ferske. 
Åtte av dem var med og 
besøkte Wilhelmine i 
hennes verksted og fikk 
lære om smykkene de 
skal selge og også bruke 
selv. For alle fikk velge 
seg armbånd eller ring, 
og som en ekstra over-
raskelse har Wilhelmine 
laget øredobber til alle 
med rosa perler eller 
Swarovski-steiner.

– Jeg tittet litt på en 
stoffbit til uniformen 
på Facebook og så rosafargen, smi-
ler Wilhelmine.

Flyvertinnene synes det er gøy å 
skulle selge noe annerledes og spe-
sielt. 

–Det er veldig koselig og gjør det 
litt spesielt, sier Julie 
Haddeland Påuey.

Trine Wilhelmines 
smykker selges i over 
100 butikker i Norge 
samt i en butikk i Tok-
yo og lillesander Elin 
Storemyrs frisørsalong 
i Spania. Lokalt er det 
gullsmed Berglihn i 
Kristiansand og selvføl-
gelig i verkstedet i 
Strandgata. Og fra og 
med torsdag – også fra 
en tralle om bord i Fly-

nonstops Embraer 190. 

Wilhelmine blir taxfree
l Ambånd, ringer og signatursmykker skal selges om bord i flyet til Flynonstop 

STOLT: Wilhelmine er stolt over at smykkene skal selges av denne flotte gjengen. F.v. Anne Lene Kallstøl, Johanne Stjerne, Martine 
Versland, Julie Haddeland Påuey, Nina Søderberg, Cassandra Thrøn, Charlotte Sjusdal og Lena Jore.

SIGNATUR: Wilhelmine har de-
signet ti signatursmykker.

SPESIELT: De kabinansatte lærte litt om hvordan smykkene til-
passes den enkelte kunde og om forskjellige steiner.

Jeg er glad 
det bare er 
et fly!

Trine Wilhelmine 
Rønnevig


