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Guldagervej 97
6710 Esbjerg V
Tlf. 75116022
Fax 75 11 78 75

Aut. VVS
Installatør

● Totalrenovering af
badeværelser

● VVS arbejde
● Blikkenslagerarbejde
● Smedearbejde
● Tekniske 

installationer

Vi giver gerne til-
bud eller overslag 
- enten det gælder 
nybyggeri, 
modernisering 
eller reparationer.
Henning Jensen
Mobil 28 44 23 81

Et hus med 80 
badeværelser

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

Østre Gjesingvej 16-20 
6715 Esbjerg N
75 45 98 00

HJERTING
INSTALLATIONS-
FORRETNING ApS
v/ Kim & Niels Boysen
Engvænget 12, Hjerting

Døgnvagt Tlf. 75 11 50 20

Christian Breinholt · Gl. Guldagervej 38 A · 6710 Esbjerg V

BREINHOLT VVS

VVS installatør
i Hjerting

AUT. VVS INSTALLATØR

 7511 7472 / www.breinholtvvs.dk

Sæddings egen ildsjæl kan bare ikke lade være

Lige nu kører en række for-
eninger i Esbjerg en fore-
dragsrække om ulighed i 
sundhedssystemet. Fuldt 
hus med 140 tilhørere til 
første foredrag vidner om, 
at det allerede er en succes. 

Bag den står blandt andre 
Claus Brinch-Danielsen fra 
Sædding – ja, hovedkraften 
ville mange nok sige. For 
når Claus sætter sig noget 
i hovedet, så starter han 
gerne sin pc klokken tre 
om natten for at få noget fra 
hånden. Han er en ildsjæl, 
og det har JydskeVestky-
stens dommerkomité også 
netop nomineret ham som. 

Om han eller en af de tre 
andre nominerede får tit-
len på den store festaften i 
Musikhuset Esbjerg, ved vi 

af gode grunde ikke, men 
vi syntes bestemt, han lige 
skulle i den lokale avis med 
et lille portræt – trods hans 

ihærdige og forgæves pro-
tester. 

Vi har sat ham stæv-
ne i Træfpunkt Sæddings 

Claus Brinch- 
Danielsen påstår 
selv, han er ved at 
drosle ned, men 
alligevel er han  
på fuld tid med  
at hjælpe andre

NATUR – Selvom du bø-
jer nakken helt bagover, er 
det svært at se toppen af 
den 31 meter høje og 120 år 
gamle sitkagran på 
hjørnet af Marbæk 
Tømmervej og 
Lodnevej. Træet 
blev i sin tid beva-
ret, mens største-
delen af træsorten 
i plantagen blev 
fældet til produk-
tion af tømmer. 
Det er dog langt 
fra alle gamle 
træer, der får lov 
til at overleve mo-

torsaven, og det kan have 
store konsekvenser for 
både plante- og dyreliv. 
Derfor sætter Danmarks 

Naturfred-
ningsfor-
ening (DN) 
fokus på 
bevaring af 
gamle træer 
ved at udpe-
ge såkaldte 
evighedstræ-
er rundt om 
i Danmark. 
Som navnet 
antyder, skal 
evighedstræ-

erne have lov til at blive 
gamle, dø og henfalde na-
turligt til gavn for dyr og 
planter. 

Levested for mange dyr
Initiativet skal desuden 
være med til skabe øget 
opmærksomhed om de 
gamle træers betydning. 
”Gamle og døde træer er 
levested for et væld af plan-
ter, svampe og dyr. Spræk-
kerne i barken tiltrækker 
blandt andet biller, laver 
og insekter som igen giver 
føde til fuglene. På den 
måde udgør gamle træer 
sit eget biomiljø,” fortæl-
ler DN-repræsentant Bodil 
Kristensen, der stod for kå-
ringen af evighedstræet.

DN og Esbjerg Kommune 
har sammen udvalgt, hvil-

ket træ der skulle kåres til 
evighedstræ i Marbæk. Val-
get faldt på sitkagranen på 
grund af dens alder, histo-
rie og lette tilgængelighed 
i plantagen. Børn svinger 
sig ofte i torvet, der hænger 
som en gynge fra træet, og 
nu kan alle læse mere om 
evighedstræets betydning 
på den opstillede infotavle.

Den 9. september blev et af Marbæk Plantages ældste træer 
kåret som evighedstræ. Nu får det lov at stå – også efter sin 
død – til glæde for skovens beboere og besøgende

  Go' energi !

Gammelt træ får ny status i MarbækMarbæk
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•	 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

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

SALG 

RÅDGIVNING 

OPMÅLING 

MONTERING

Salg af kvalitetsprodukter til private og erhverv

NY ADRESSE: Hallmann Esbjerg, Torvegade 32,  75 17 17 42

BOOK DIN GRATIS SYNSTEST ONLINE: optik-hallmann.com

BOOK DIN GRATIS SYNSTEST ONLINE: optik-hallmann.com

Hellere spare mere. Hellere HALLMANN.

* Du får 1 glas af mærket Meisterglas® gratis, når du køber et par brilleglas. Du sparer 50 % af leverandørens vejledene pris. Optik Hallmann Vojens ApS Rådhuscentret 21 st.tv, 6500 Vojens, optik-hallmann.com

Tysk 

 topkvalitet!   -50%

PÅ ALLE
brilleglas
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Lars Kongsbak – 30 års erfaring MEDLEM AF LANDSFORENINGEN AF KLINISKE TANDTEKNIKERE

NY TANDPROTESE?
Ring 75 13 50 13

Specialist for tandproteser
klinisk tandtekniker

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

HVIS DET HASTER - SÅ TRYK 
PÅ DISSE TASTER 75 11 71 07

PETERS AUTOVÆRKSTED

Sidste nyt inden for bremse-, prøvestander og styretøjs- 
 udmålingsapparat og motortest · Opretning · Reparationer

Bytoften 2 · Hjerting · 6710 Esbjerg V · Tlf.: 7511 7107

Sæddings egen ildsjæl kan bare ikke lade være

kontor og aktivitetslokale 
i Sædding Centret, hvor 
masser af huskenoter vid-
ner om, at her sidder en 

travl mand. Det gør også 
de mange opsøgende be-
søg ved skrivebordet. Træf-
punkt Sædding, der arran-
gerer alt fra krolf til gåture, 
it-hjælp og indkøbshjælp 
under Corona-krisen, er i 
dag den aktivitet, han bru-
ger mest tid på. Faktisk 
mener han selv, at han nu, 
efter at have droslet ned, 
kun er på fuld tid, hvis man 
inkluderer alle aktiviteter. 

700 træfpunkt-frivillige
Træfpunkt blev stiftet for 
fem år siden på resterne af 
projektet Sædding Ådal på 
Toppen. Nu er der ikke fær-
re end 700 frivillige. Træf-
punkt er en kontingentfri 
forening, så der er egentlig 
ingen medlemmer. Men 
tilmelder man sig en af de 
mailinglister, der sender 
nyt om bestemte interesse-
områder, tæller man med 
i flokken og får tilsendt 
mails om det, man interes-
serer sig for at deltage i, po-
pulært sagt.

”Hvor jeg har det med fri-
villigt arbejde fra? Jeg ple-

jer at sige, at det vist er ge-
netisk bestemt – der ligger 
nok en lille orm og vrikker. 
Og så er jeg en blanding af 
en sønderhoning og en søn-
derjyde. I slægtsbogen, der 
går tilbage til 1512, fortæl-
les der da også om kirke-
værger, brandinspektører, 
gildebrødre, logebrødre og 
så videre. Og min bedste-
far, Engelhardt Danielsen, 
der stammede fra Frede-
rikshavn, var faktisk med 
til at stifte Fiskernes Fag-
forening i Esbjerg,” fortæl-
ler han.

Fotointeresseret
Og så tager vi en snak med 
fotoentusiasten Claus om 
kameraudstyr. Og om en 
Nikon-app, der kan flyt-
te billeder fra hans Nikon 
D750 til hans mobiltelefon. 
Den virker nu, til underteg-
nede redaktørs store begej-
string. Det gør den flittige 
avis-freelancer mere effek-
tiv i felten.

Tekst og foto:  
Finn Arne Hansen

”Vi er glade for Dan-
marks Naturfrednings-
forenings kampagne om 

evighedstræer. Det er med 
til at ændre mindsettet om, 
at grene i skovbunden og 

døde træer ikke skal fjer-
nes på grund af fare for 
skovbrande, men i stedet 
bør ligge og forrådne, for-
di det har stor betydning 
for skovens liv,” fortæller 
formand for Teknik & Byg-
geudvalget Søren Heide 
Lambertsen, der holdt en 
kort tale i forbindelse med 
kåringen af evighedstræet. 
Foruden træet i Marbæk 
har DN og Esbjerg Kom-
mune kåret en ædelgran i 
Sanatorieskoven til evig-
hedstræ og udpeget yder-
ligere to træer i Østskoven 
og Vognsbølparken.

Tekst og foto:  
Kamilla Høst Pedersen

Claus Brinch-Claus Brinch-
Danielsen er 70 år, men Danielsen er 70 år, men 
det der med pension er det der med pension er 
ikke noget, vi snakker ikke noget, vi snakker 

om. Så hellere frivilligt om. Så hellere frivilligt 
arbejde på fuld tid.arbejde på fuld tid.

To fuldvoksne mænd To fuldvoksne mænd 
kan ikke nå rundt kan ikke nå rundt 
om evighedstræet om evighedstræet 
i Marbæk. Det fik i Marbæk. Det fik 

Nicklas Ibsen (tv.) og Nicklas Ibsen (tv.) og 
Claus Løth bekræftet, Claus Løth bekræftet, 

mens Søren Heide mens Søren Heide 
Lambertsen skruede Lambertsen skruede 
det officielle emblem det officielle emblem 

fast.fast.


