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Lene giver nyt liv til gamle møb
ellafant.dk

ÅBENT ALLE HVERDAGE 14-17 • LØRDAG 9-13
Levering af sand, støbemix, muldjord, granitskræver
og træflis mm. Har du trailer, kan du selv afhente.

VOGNMAND BJERRE

Stenhuggervej 19 - 6710 Esbjerg V.
Tlf. 75 15 12 15 / 40 53 12 32

● Totalrenovering af
badeværelser
● VVS arbejde
● Blikkenslagerarbejde
● Smedearbejde Vi giver gerne tilbud eller overslag
● Tekniske
- enten det gælder
installationer nybyggeri,
modernisering
Aut. VVS
Installatør

eller reparationer.
Henning Jensen
Mobil 28 44 23 81

Guldagervej 97
6710 Esbjerg V
Tlf. 75 11 60 22
Fax 75 11 78 75

Et hus med 80
badeværelser

Lene Toubro har
altid haft sans for
at indrette og
sætte møbler i
stand. Men et nyt
liv i Sjelborg
førte også til en
ny forretning med
istandsatte møbler,
genbrugsfund og
brugskunst
IVÆRKSÆTTERI – Lene
Toubro har altid interesseret sig for indretning. At det
skulle blive til en virksomhed, havde hun ikke regnet
med. Men i dag giver Lene
Toubro gamle møbler et nyt
udtryk med maling, nye
greb og masser af sans for
flotte detaljer i sin virksomhed Lenes Garage.
Hun og hendes mand har
som følge af Mads Toubros
arbejde som chef i en amerikansk it-virksomhed boet
i mange forskellige lande.
Norge, Danmark, Finland,
Italien, USA, Schweiz og
England har de boet i.
Hver gang de flyttede,
elskede Lene Toubro at indrette familiens nye hjem.

Selv når de ikke skulle indrette en ny bolig, flyttede
hun rundt på møblerne og
fandt genbrugsfund til boligen.
Da Lene Toubro opdagede kalkmaling, en maling,
der giver møblerne en særlig patina, tog renoveringen
af gamle møbler til.

”Jeg elsker at male. Først
satte jeg bare møbler i stand
for mig selv, men man
kan kun have et vist antal
møbler, så jeg blev nødt til
at sælge ud af dem,” siger
Lene Toubro med et smil.
Det begyndte på hobbyplan, da familien boede i
England. Men efter nogle år

Udstilling åben:
Mandag:
7.00-20.00
Tirsdag-fredag:
7.00-17.30
Lørdag:
8.00-12.00

i Sjelborg fik Lene Toubro
lyst til at åbne sin egen forretning. Og sådan opstod
hendes virksomhed i halvdelen af familiens dobbeltgarage – deraf navnet.

Har bredt sig i huset

Nu er alle børnene flyttet
hjemmefra, og Lenes Garage har bredt sig ind i huset
og er meget mere end en
garage.
Her sælger hun ud over
de nyistandsatte møbler
også lidt brugskunst og
særligt udvalgte genbrugsfund.
Lysestager i messing,
porcelænstallerkener med
sirlige tegninger og krystalglas står blandt mange
andre ting, så de præsenterer sig bedst muligt på
Lenes Garage er vokset
ud af garagen og har ud
over istandsatte møbler
mange genbrugsfund og lidt
brugskunst.

Østre Gjesingvej 16-20
6715 Esbjerg N
75 45 98 00
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HJERTING
INSTALLATIONSFORRETNING ApS
v/ Kim & Niels Boysen
Engvænget 12, Hjerting

Nu også dronefotografering!

Døgnvagt Tlf. 75 11 50 20
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bler og genbrugsfund
”Jeg synes, folk har været
gode til at støtte de små forretninger,” siger hun.
Det er ikke usædvanligt,
at Lene Toubro leverer de
istandsatte møbler i hele
Danmark, for eksempel i
Skagen, Nyborg og Faxe.

Familie på Sjælland

Lene Toubro elsker at
få ting til at se flotte og
indbydende ud og bygger
gerne flotte installationer
med blomster og genbrugsfund.
de renoverede møbler i den
lille forretning.
I garagen har hun stadig
værksted, hvor hun blandt
andet skifter møbelstof,
vasker, pudser og maler de
gamle møbler.
Hun registrerede sin
virksomhed i august 2019
og blev ramt af nedlukningen. Halvdelen af hendes
omsætning kommer dog
via hjemmeside og sociale
medier.
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Mange af turene tager hun
på vej til og fra Sjælland,
hvor ægteparret har sommerhus. De kommer begge fra Sjælland, og al deres
familie bor der, inklusive
deres tre drenge og Lene
Toubros to bonusdøtre
samt to børnebørn.
Deres familie har da også
ofte stukket til, om de da
ikke hellere skulle bo på
Sjælland. Men efter et ophold på Hjerting Badehotel
faldt Lene og Mads Toubro
pladask for området. Da
drømmehuset dukkede op
i Sjelborg midt i Nationalpark Vadehavet slog de til.
Og det har de ikke fortrudt.

Find Lenes
Garage her
• Lenes Garage ligger
på Myrtuevej 100,
6710 Esbjerg V. Den
har åbent onsdag til
fredag fra 11 – 17 og
lørdag fra 11 – 16.
• Du kan følge Lenes
Garage på Instagram under navnet
@lenesgarage og
på Facebooksiden
Lenes Garage
”Vi elsker at bo herovre.
Specielt naturen, og så er
folk venlige og imødekommende. Vi har smaddergode naboer her i Sjelborg,”
erklærer Lene Toubro.

Vinsmagning
i Hjertinghus

Genåbningen er i gang!

Det fejres med vinsmagning i Hjertinghus
fredag den 18. juni klokken 16.30
Vinhuset TopWine fra Sædding præsenterer
dejlige rødvine, sprøde hvidvine og skønne
rosévine til de lune sommeraftener.
Jan fra Vinhuset TopWine afholder auktion på en
magnumflaske! Smag fem vine – der serveres brød,
chips og vand til at rense ganen med.
Pris: kun 50 kr
Dertil fernisering med billeder skabt af den
lokale kunstner Maria Benedictsen, der tidligere har udstillet
i Stockholm og andre steder i Skandinavien.
Kom og vær med! Der er 50 pladser, så det er først til mølle.
Senest tilmelding dagen før.
Book din billet på www.hjertinghus.dk

Tekst og foto:
Katrine Friisberg

NY TANDPROTESE?

Ring 75 13 50 13
Specialist for tandproteser

klinisk tandtekniker

LARS KONGSBAK
Nygårdsvej 2 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 50 13

Lars Kongsbak – 30 års erfaring

MEDLEM AF LANDSFORENINGEN AF KLINISKE TANDTEKNIKERE
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Salg af kvalitetsprodukter til private og erhverv
•
•
•
•
•
•

Tømrerarbejde samt tagudskiftning inkl. tagudstilling
Vinduer og døre af højeste kvalitet
Markiser, der matcher den enkeltes behov
Professionel rådgivning
Opmåling og montering
Vestjyllands eneste og største udstilling af vinduer,
døre og markiser

Guldagervej 97 - 6710 Esbjerg V

Ådalsparken 13, 6710 Esbjerg V • Tlf. 75 15 49 66 • www.vinduescenter-esbjerg.dk

Meget mere end revision
Din lokale sparringspartner,
der arbejder ihærdigt på at
tilføre din virksomhed størst
mulig værdi og udbytte
gennem løbende rådgivning.

Smedevej 33 6710 Esbjerg V Telefon 75 15 17 33 www.danskrevision.dk

