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Det gode
campingliv
vi har besøkt
Skottevik camping
i Lillesand og funnet både ferskinger
og veteraner.
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Trine Wilhelmine Rønnevig har laget smykker i 25 år, og på sommeren åpner hun dørene for turistene. Men smykker er ikke alt for lillesandspatrioten.

Hest, instagram og labradoren Alf
Trine Wilhelmine
Rønnevig

ee Alder: 50
ee Bosted: Lillesand
ee Yrke: Gullsmed

Fem kjappe

ee Utenlandsferie eller V
norgesferie?
Det blir Norge. Vi bor i et nydelig
land.
ee Reker eller krabber?
Reker. Jeg har ikke sansen for
krabber, ettersmaken er ikke noe
særlig god.
ee Kaffe eller te?
Kaffe. Jeg har en espressomaskin
som jeg bruker. Det er så enkelt å
lage kaffe, i motsetning til te.
ee Storby eller natur?
Natur, definitivt. Det er så nydelig å
være ute.
ee Papiravis eller nettavis?
Nettavis. Jeg leser gjerne papiravisen i helgen, men ellers tar det så
lang tid.

VVHar du noen prosjekter på
gang?
– Vi har ulike utstillinger i
Strandgata 10 gjennom hele
sommeren, og jeg har allerede
begynt å planlegge nye. Jeg håper at vi i utstillingen «Lillesand: Byen vi elsker» kan engasjere ungdom fra 10 til 17 år til å
sende inn sine lillesandsbilder.
Det kan bli spennende å se byen
slik de ser den.
VVHva bruker du sommeren på?
– Smykker, i alle mulige former
og farger. Og kunder, så klart.

patriot: Trine
Wilhelmine Rønnevig er lillesandspatriot, og legger
gjerne ut fire-fem
bilder om dagen
på Facebook
med motiv fra
sørlandsperlen.
Foto: Sara
Melissa Frost

Om sommeren står døra åpen
hver dag for både kunder og
personer som bare vil inn for å
se, mens på vinteren holder jeg
kun åpent en dag i uka. Så min
ferie starter ikke før i september. Sommer for meg er jobbtid,
fra morgen til kveld. Men jeg
har har lovt meg selv og labradoren Alf at jeg ikke skal jobbe
lenger enn til klokka ni på kvelden.
VVAlf?
– Alf er min brune hjerteknuser,
som også har sin egen facebook-

profil. Han går under navnet Alf
Meier Rønnevig, og han er som
regel med meg på alt, men i dag
måtte han holde seg hjemme. Vi
har nemlig vært ute på ridetur
på Kjerlingland hest- og aktivitetsgård i dag, så han var litt
sliten.
VVHva går fritiden med på?
– Riding er min nye store hobby,
som jeg stortrives med. Man
kommer ut i naturen, og kan
koble helt av. For en vidunderlig
følelse. Siden jeg jobber alene er
jeg ofte sosial på fritiden, også

på sosiale medier. Jeg er hekta
på instagram, det er jo så moro!
Men jeg prøver å ikke legge ut
altfor mye. Det varierer litt, men
som regel begrenser jeg meg til
fire-fem bilder om dagen. Det
får holde.
VVHva tar du bilder av?
– Jeg er en ekte lillesandspatriot, og byen har utrolig mange
flotte motiver. Man kan nesten se seg blind på det om man
ikke er bevisst. Så det blir mye
naturbilder og lillesandsbilder.

VVHvordan er det å ha alle V
turistene i byen?
– Før sommeren er det noe jeg
ser fram til, og hvor forventningene er på topp. Og nå som
turistene er her nyter jeg tiden
med liv i gatene, mens når høsten nærmer seg ser man fram til
å kunne senke skuldrene og ha
byen litt for seg selv. Det er litt
som årstidene, hvor det er en tid
for alt.
Tekst: Sara Melissa  Frost
sara.melissa.frost@fvn.no - 45287595

Husk
å tipse
Ræga!

H.M. Ræga tar tempen på Sørlandet i hele sommer!
Send oss rægerick, barnas beste, sommertegninger og TIPS!
Kontakt Hoffet i Ræga-redaksjonen på rega@fvn.no eller ring tlf. 03811
NB! I år finner du også Ræga på nett.

