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For Christian Breinholt går hobby og arbejde ud på ét

Se og køb kunst hos Blå døre

Han er her, der og alle veg-
ne. På værkstedet, på vej 
i bilen, hos kunder, bag 
grillen ved Jul i Hjerting, 
som vært ved Hjerting Er-
hvervsforenings brunch 
ved byfesten med meget 
mere. Fredag den 24. sep-
tember klokken 12-16 tager 
energibundtet og VVS-me-
steren Christian Breinholt 
imidlertid sig en sjælden 
’slapper’ og tager imod gæ-
ster for at fejre sit firmas 20-
års fødselsdag og sin egen 
50-års fødselsdag på fir-
maets adresse på Gammel 
Guldagervej 38A i Hjer-
tings midte.

Fødselsdagen var den 9. 
september og blev fejret 
i familiens skød, blandt 
andet, men nu gælder det 
kunder, venner og forret-
ningsforbindelser.

Det er en meget dedike-
ret VVS-installatør, vi har 
med at gøre i denne artikel:

”Jeg må jo nok indrøm-
me, at arbejde og hobby fly-
der ud i ét. Jeg tænker hele 
tiden på rør. Hvis nogen 

ringer om en bestemt ejen-
dom i Esbjerg, hvor vi har 
meget servicearbejde, kan 
jeg ofte sige til folk: Du skal 
op på første sal, åbne den 
første dør til højre og finde 
den ventil, der sidder på rør 
nummer to fra oven,” gri-
ner han, da vi tager en snak 
om livet som VVS-installa-
tør, borger og familiemand 
ved dette skarpe hjørne i 
livet, hvor man regnes for 
’voksen for alvor’.

Elsker VVS-faget
Som søn af en landmand 
kunne det måske have lig-
get i kortene, at han skulle 
drive familiens gård, Vig-
go og Ellen-Maries Brein-
holtgård, videre. Det var et 
traditionelt landbrug med 
”heste, grise, køer og får”. 

”Men jeg blev frarådet at 
gå i deres fodspor, så i ste-
det gik jeg i lære som byg-
nings- og landbrugssmed,” 
fortæller han.

Efter læretiden blev han 
ansat hos Svend J. Schmidt 
VVS og var der i 10 år. Han 
kom hurtigt til at elske sit 
fag og var aldrig bleg for 

udfordringer eller at tage 
en ekstra tørn. 

”Jeg elskede udfor-
dringerne og tilfreds-
stillelsen ved at hjælpe 
andre. Arbejde og hob-
by gik ud i ét,” fortæl-
ler han.

Da han så begynd-
te at tage en uddan-
nelse som autoriseret 
VVS-installatør, kunne 
mester jo godt regne 
ud, at han nok snart vil-
le starte for sig selv.

”Men han tog det fan-
tastisk og bakkede mig 
hundrede procent op,” hu-
sker Christian Breinholt.

Den 2. oktober 2001 star-
tede han og Bettina så helt 
fra bunden af hjemme i 
garagen på Skyttevænget 
med en gammel varebil. 
Men det gik godt. 

”Mange kunder fulgte 
med over i det ny firma. 
Det var jo mig, de ville 
have,” fortæller han.

Det første ’rigtige’ værk-
sted lå i Sædding, men da 
Schrøder VVS lukkede, gav 
det ham mulighed for at 
etablere sig i Hjerting. 

”Men jeg vidste jo ikke, 
det ville eksplodere, sådan 
som det gjorde. Nu er vi 
otte ansatte, og de seneste 
to år har været rigtigt gode. 
2021 går måske endda hen 
og bliver endnu bedre end 

2020, og snart kommer der 
200 nye byggegrunde,” be-
mærker han.

Firmaets styrker er ser-
vice, vedligehold, ener-
gioptimering og renove-
ring. Og så er der det med 

tilliden og det personlige 
kendskab.

”Herude i det her område 
tæller personligheden. Der 
står en person bag ved, det 
kan folk lide. Jeg bestræ-
ber mig også på at komme 

KUNST – Lørdag den 25. 
og søndag den 26. septem-
ber klokken 11-17 giver Blå 
døre igen adgang til atelier, 
værksteder og støberier.

Folk får dermed en unik 
mulighed for at komme 
helt tæt på lokale kunstnere 
og deres værker, fortæller 
Tina Asmussen, Hjerting. 
Hun deltager sammen med 
en stribe andre kunstnere-
fra 6710.

”De sidste 365 dage har 
været særlige, også når det 
gælder kunstnerisk udfol-
delse. Det har været en tid 
med alvor, fordybelse og 
ikke mindst fornyelse for 
nogle. De har det sidste år 
netop dygtiggjort sig in-
denfor helt nye områder. 
Hvordan har det været at 
være kunstner i en svær 
coronatid, og hvordan af-
spejles det med nærvær 

og fordybelse i værkerne? 
Kom og se! De byder vel-
kommen til en hyggelig 
snak om kunst – og om nye 
kunstneriske udtryk. For-
håbentlig vil det give gæ-
sten en fin oplevelse.” 

Har man firma, giver ny 
lovgivning mulighed for 
at straksafskrive køb op til 
30.700 kroner, dobbelt så 
meget som tidligere. 

-fina

24. september fejrer Christian Breinholt sit VVS-firmas første 
20 år og sin egen 50-års fødselsdag. Det startede i en garage

En stribe 6710-kunstnere er med og åbner galleri-, atelier-,  
og værkstedsdørene for gæster den 25. og 26. september

Enwergibundtet og VVS-Enwergibundtet og VVS-
installatøren Christian installatøren Christian 
Breinholt, Hjerting, har  Breinholt, Hjerting, har  
rundet de første 50 år og  rundet de første 50 år og  
firmaet har rundet de første  firmaet har rundet de første  
20 år. Det skal fejres.20 år. Det skal fejres.

Danske Lægers Vaccinations Service • Gladsaxevej 376 • 2860 Søborg

Find dit nærmeste arrangement på minvaccination.dk
eller ring på telefon 77 99 77 88

 (Telefontid alle hverdage fra kl. 8.30-16.30)

	Influenzavaccination	er	gratis	for	følgende	personer:	
* Influenzavaccination er gratis for personer der er fyldt 65 år senest den 
15. januar 2022, førtidspensionister, sundheds- og plejepersonale og per-
soner med visse kroniske sygdomme. Hvis du ikke er omfattet af gratisord-
ningen, kan du betale for en vaccination fra den 22. oktober 2021.

FOREBYG SYGDOM OG PAS GODT PÅ DIG SELV OG ANDRE

 
Bliv	vaccineret

GRATIS mod
influenza*

Når du bliver vaccineret hos 
Danske Lægers Vaccinations 

Service, støtter du samtidig
Røde Kors’ hjælpearbejde.

  Go' energi !

Flemming Rindbo, hvis atelier man finder på Sædding Strandvej 145B, deltager i Blå døres åbne 
atelierdøre og har lavet dette værk på resterne af en Hjerting-kane. Foto: Finn Arne Hansen.
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”Et samfund  
skal bedømmes 
på, hvordan det 
behandler sine 
svageste.”

MICHAEL HARBØLL

Tarp Hovedvej 11, 6715 Esbjerg N      Åbent: man-tor 10-17    fre 10-15    søn 13-15       For nærmere aftale kontakt 21 72 12 77 eller info@nielsenbiler.dk     Se mere på nielsenbiler.dk

18 Audi A5 2,0 TDi 190 
S-line Sportback S-tr. 
5 dørs, Koksmetal, 109.000 km.
Pris kr.:  379.989

16 Audi A5 2,0 TDi 190 
Sportback Multitr., 5 dørs 
Sølvmetal, 135.000 km.
Pris kr.:  249.989

15 Audi A6 3,0 TDi 272 
S-line Avant quattro S-tr. 
5 dørs, Sortmetal, 131.000 km.
Pris kr.:  379.989

17 Audi Q3 2,0 TDi 150 
S-tr., 5 dørs 
Sort, 114.000 km.
Pris kr.:  259.989

15 BMW 318d 2,0, 4 dørs 

Sort, 158.000 km.
Pris kr.:  159.989

18 Mercedes C200 2,0 
AMG Line Coupé aut.
2 dørs, Blåmetal, 94.000 km.
Pris kr.:  489.989

16 Mercedes C300 h 2,2 
Avantgarde stc. aut.
5 dørs, Sort, 122.000 km.
Pris kr.:  349.989

15 Mercedes CLA180 1,6 
AMG Line, 4 dørs
Sort, 95.000 km.
Pris kr.:  259.989

19 Mercedes GLC220 d 2,2 
AMG Line Coupé
5 dørs, Sort, 63.000 km.
Leasing pr. md:  3.799

17 Mercedes GLC350 e 2,0 
AMG Line aut. 4Matic
5 dørs, Koksmetal, 62.000 km.
Leasing pr. md:  3.192

14 Opel Astra 1,4 100 
Enjoy, 5 dørs
Sølvmetal, 96.000 km
Pris kr.:  89.989

14 Opel Corsa 1,0 12V 
Enjoy, 3 dørs
Hvid, 84.000 km.
Pris kr.:  49.989

14 Porsche Panamera 3,0 
D Tiptr., 5 dørs
Sort, 85.000 km.
Leasing pr. md:  3.169

15 Toyota Aygo 1,0 VVT-i 
x-play, 5 dørs
Hvid, 86.000 km.
Pris kr.:  64.989

13 VW CC 2,0 TDi 140 BMT, 
4 dørs
Sølvmetal, 150.000 km.
Pris kr.:  149.989

13 VW Golf VII 1,4 TSi 122 
Highline BMT, 5 dørs
Koksmetal, 144.000 km
Pris kr.:  142.989

17 VW Passat 1,4 GTE 
DSG, 4 dørs
Hvid, 123.000 km.
Pris kr.:  219.989

17 VW Tiguan 1,4 TSi 150 
R-line 4Motion, 5 dørs
Koksmetal, 70.000 km.
Pris kr.:  369.989

Du kan med fordel 

lease eller finansiere 

ved Nielsen Biler!

For Christian Breinholt går hobby og arbejde ud på ét

• Født den 9. september 
1971, opvokset på 
Breinholtgård, som 
blev drevet som 
et konventionelt 
landbrug med ”grise, 
heste, køer og får” af 
hans forældre Viggo 
og Ellen-Marie. Stedet 
er nu en stor golfklub. 
To søskende

• Gift med Bettina, de 
har to voksne børn – 
en søn og en datter. 
Fruen arbejder på 
kontoret i firmaet

• Var i lære som 
bygnings- og 
landbrugssmed hos 
Christian Jacobsen, 
Guldager Smede- og 
Maskinforretning 

• Var ansat hos Svend 
J. Schmidt VVS i 
Tarp i 10 år og tog 
en uddannelse som 
autoriseret VVS-
installatør

• Startede som 
selvstændig med 
Breinholt VVS den  
2. oktober 2001

• Formand for Hjerting 
Erhvervsforening, 
medlem af bestyrelsen 
i Esbjerg Gas- og 
Vandmesterforening 
og medlem af 
bestyrelsen for Tekniq 
Sydvestjylland

• Fritidsinteresse: 
familien

Christian  
Breinholt

rundt på nye steder og for 
at hilse på, når mine folk er 
i gang med et stykke arbej-
de,” slutter han.

Tekst og foto:  
Finn Arne Hansen


