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Julegleden til byens ildsjel
l Julegatene i Lillesand er spesielt vakre, og det legges merke til
Fra sin utsiktspost i
Strandgata 10, kan Trine
Wilhelmine Rønnevig nyte
synet av en julepyntet by
som folk gleder seg over,
og som hun selv har vært
med og designe.
ANNE MARTA SVENDSEN
anne.marta.svendsen@lp.no

Trine er en ildsjel som virkelig står
på for byen vår. Julebyen hun har
vært med på å skape er bare helt
fantastisk.
Slikt blir det juleglede av. Og
julegleden får Trine Wilhelmine
Rønnevig med gode og takknemlige tanker fra mange.
– Så fint. Denne setter jeg virkelig pris på, sier Trine. Den gir meg
julestemning. For jeg tenker på
mormor.
– Jeg tenker på mormor med ei
gang jeg ser en juleglede. Mormor
hadde sånne juleblomster. Jeg tenker mye på mormor for tiden.
– Spesielt til jul. Mormor er med
meg alltid. Hun lærte meg om raushet. Gi uten å forvente å få noe
tilbake. Det kommer alltid noe tilbake, men ikke fra samme kant.
Men fra et eller annet hold.
Og der kom julegleden.
Trine har mye på hjertet, mange
ideer og mye å gjøre. Forleden AKTIV: Trine Wilhelmine Rønnevig, leder i Lillesand handelsstands forening og leder for julekomiteen
hadde hun mannedag på verkstedet sitt i Strandgata 10. Smykkeprodusenten kommer opp med ideer
– For en trenger en leder. Men drag fra LINA - Lillesand næringsa- sjarmerende butikker med unike
til eget bruk, og til handelsstandens det er en komité med mange flinke realer. De har gitt kuletreet som produkter, sånn at de 180.000 menbruk. Tusenvis av ideer, og hun får folk som kommer med ideer og står står og lyser på Emil Knudsens neskene som bor i maks en halv
satt mye i sving. Til mannedagen på, sier Trine.
plass.
times kjøring fra Lillesand, velger å
ble byens menn invitert, og det reNår byen er så enkelt og vakkert
– Hva er så utfordringer og nye kjøre hit når de skal shoppe, spise
sulterte i at det blir en del smyk- pyntet, gir Trine honnør til Solveig oppgaver for lederen i handels- og kose seg, sier Trine og legger til
kepakker under juletreet i hjem- Heldal på bokhandelen.
standsforeningen?
at handelsstandens ønske er å bli
mene rundt omkring.
– Det var hun som
– Det er mange utfordringer - og så komplett som mulig.
– Jeg har hverken fått
kom med ideen om å mange ideer.
Hun minner om forskjellen på
tid til å brygge Tomteplassere ut de små jule– En utfordring er
et sentrum og et senter,
brygg, som mormor
trærne for å skape Sko- at vi ligger nært opp
og sier at hun som leder
gjorde, eller bake småmakergatejulestemtil store kjøpsentre,
i handelsstanden bare
kaker. Men jeg har planing, forteller Trine. Og Nordens største ligkan prøve å lede og
ner om å bake en sort.
det var Lise Andersens ger 15 kilometer unlegge forholdene til
Sprut - den laget moridé å sette lys i treet na. I Lillesand har vi
rette så godt det lar seg
mor, den er veldig enkel
foran Strandgata 10. Og muligheter til masse
gjøre. Hun berømmer
en velfortjent
og min mann er veldig
så har det bare balla på opplevelser, og vi må
de mange entusiastiske
glad i den, så jeg gjør
sæ, sier Trine videre, legge vekt på at Lilog lojale lillesandsfolk
det for hans skyld.
som bruker sentrum og
Trine Wilhelmine som understreker at lesand er den lille
Trine ble valgt som
Rønnevig når gatene er pyntet så sjarmerende
sørstiller opp på arrangeny leder i Lillesand handelsstandsleder fint til jul, skyldes det lansdbyen med havmenter. I kveld kommer
Handelsstandsforening
en god blanding av inn- utsikt og 6-7 restauranter på bryg- julenissen med båt. Det er bare å
i april i år. Og i Julekomiteen har samling, sponsing og gårdeiere og gekanten og estremt korte avstan- stille på brygga.
hun vært selvoppnevnt leder i fire butikkeiere som spytter i boksen.
der. Vi skal ikke prøve å være noe
Da Trine kom tilbake til Lilleår.
- I år har vi fått et strålende bi- annet enn Lillesand. Jeg tror på sand etter nærmere 12 år i Oslo,

Det er
mange
utfordringer
- og mange
ideer

JULEGLEDE

Langtidsvarsel
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9 m/s
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Været klokken 12.00
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i dag
i morgen

MÅNE
i dag
i morgen

Opp

Ned

09.12
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15.33

Opp
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19.19
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Dagen er 12timer og 0 min. kortere
enn ved sommersolverv.
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i morgen
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11.46
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Grimstad i dag
i morgen

6 m/s
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BØLGEVARSEL SKAGERRAK
Morgen
Midt på dagen
Kveld

2.1 m
3.4 m
2.5 m

TIRSDAG

10 m/s
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NORGE I DAG

Lillesand i dag
i morgen

kastet hun seg på da Anne Lene
Baanerud lanserte ideen om å etablere Kunst- og håndverksmarkedet som arrangeres siste fredag og
lørdag i juli. Siden har Trine tatt
hånd om arrangementet, og ser
frem til at markedet denne sommeren skal bli større enn noen
gang.
– Det er alltid gøy med større,
sier Trine som mener de i år vil bli
mellom 30-40 utstillere. I sommer
var de 24.
Og dessuten tror hun at lørdagsmarkedet hun fikk i sving på Tollbua i sommer, er kommet for å bli,
for det var veldig populært.
Hun har mange ideer. Hele tiden.
– Det er mye jobb å ha ideer,
konstaterer Trine, for det blir ikke
bare med ideen. Hun setter den ut
i livet.

MANDAG

12 m/s

KYSTVÆR
06.0318.42
06.4419.25
07.3020.12

FJÆRE
i dag
i morgen
Søndag

SØNDAG
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FLO

SOL
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som pynter byen til jul.

Oslo
Lillehammer
Hamar
Kristiansand
Stavanger
Bergen
Ålesund
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Trondheim
Bodø
Tromsø

12 m/s
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+5
+1
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Algarve
Alicante
Kreta
Las Palmas
Madeira
Malaga
Mallorca
Phuket
Rhodos
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+13
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+13
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