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F.eks. kan vore lifte nå helt 
op til 7. etage, og vi har hverken 

højdeskræk eller præstationsangst.
Vi leverer kvalitet til tiden!

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

BREINHOLT VVS

VVS installatør
i Hjerting

AUT. VVS INSTALLATØR

 7511 7472 / www.breinholtvvs.dk

Hør om Dansk Vestindien i gamle bøger 
SØNDERRIS – Dansk Vestindien – drømmebille-
der eller kritiske blikke? Det foredrag kan man høre 
onsdag den 15. marts klokken 19 i Sønderris Sogne-
hus. Foredragsholderen er kirkehistoriker Carsten 
Bach-Nielsen. Der opstod især i slutningen af koloni-
perioden en skønlitteratur, der fortrinsvis var forfat-
tet af de mange hustruer, der fulgte med deres fami-
lier til øerne. Carsten Bach-Nielsen har sammen med 
Doris Ottesen været med til at fremdrage de gamle 
romaner, der kaster et godt lys over den tilværelse, 
de havde. Det gælder både på den lyse og den mør-
ke side af livet i de danske tropelande. Arrangør er 
Grundtvigsk Foredragsforening, som i øvrigt holder 
generalforsamling dagen efter, torsdag den 16. marts 
2023 klokken 16.

To foredrag om grøn omstilling tilbage
HJERTING – Når du læser dette, kan du næppe nå at 
komme til foredraget Fra elektricitet og brint til grønt 
skibsbrændstof med onsdag den 22. februar klok-
ken 16 med David Dupont-Mouritzen fra HØST i Jon 
og Dittes Hus, men der er to foredrag mere i serien. 
Onsdag den 1. marts hedder foredraget Nyt Esbjerg 
Fyrtårn med grøn energiprofil ved Lone Saaby, direk-
tør for Education Esbjerg. Hun fortæller om projekt 
Esbjerg Strand, der skal være et unikt forsknings- og 
uddannelsescenter for studerende, der ønsker at være 
med til at designe fremtidens grønne omstilling. Og 
onsdag den 15. marts står den på foredraget Ny grøn 
varmeforsyning i Esbjerg klar til start ved Claus A. 
Nielsen, forretningsudviklingsdirektør i Din Forsy-
ning. Han fortæller om færdiggørelse og test af det 
nye produktionsanlæg, der i år skal erstatte Esbjerg-
værkets kulbaserede varmeproduktion. 

Lokalt billetsalg til seniorbiografklub
HØJ AKTIVITET – Træfpunkt Sædding har sam-
men med Ældre Sagen, Nordisk Film og Esbjerg 
Kommunes Biblioteker stor succes med Seniorernes 
Biograf Klub Esbjerg om formiddagen. I slutningen af 
februar vises Døde Poeters Klub med Robin Williams 
i en glansrolle. Grundet den store tilslutning vises fil-
mene nu i den store sal. Se mere på saedding.nu.

   Carina lever af og for sine lopper i Sædding

ERHVERV – ”Skal du ha’ 
tømt dit loft? Så ring til 
Frk. Toft!” Den lille annon-
cetekst gjorde os nysgerri-
ge. Det er måske ikke bare 
velgørende organisationer, 
der samler ind til loppe-
markeder?

Så vi tog kamera og blok 
med til Frk. Tofts Lopper 
på Stenhuggervej i Sæd-
ding for at møde kvinden 
bag, Carina Toft Christen-
sen. Og fik en god snak og 
mange gode grin, især over 
en helt utroligt grim lampe, 
som var udstillet i butik-
ken. Den person, der har 
flikket den sammen, må 
have moret sig under frem-
stillingen.

Carina møder Deres ud-
sendte med det samme sto-
re smil, som hun og med-
hjælperne Sanne og Rikke 
møder alle kunder med. 
Og hun fortæller og viser 
rundt i bygningen, som 
hun har købt efter flytnin-
gen fra Sædding Centret.

Frygtede nedrivning
”Jeg var med til en general-
forsamling blandt lejerne i 
centret, og da det igen kom 
frem, at centret måske skul-
le rives ned, besluttede jeg 
mig for at finde mit eget,” 
fortæller hun. Og det gjor-
de hun så.

”Og det tog tre uger! Der 
var meget, der skulle flyt-
tes. Sådan var det også, da 
jeg flyttede butikken fra 
Snedkervej til centret, og 
da sagde jeg til mig selv: Nu 
skal jeg ikke flytte mere,” 
siger hun med et selviro-
nisk grin. For der kom jo en 

flytning mere, forhåbentlig 
den sidste. 

På Stenhuggervej 3 i 
Sædding har hun fået god 
synlighed, masser af plads 
og en god parkeringsplads. 
Foruden det store salgslo-
kale har hun et lige så stort 
lager og værksted inde bag-
ved. Og det er en stor for-
del, fortæller hun. 

Her kan hun sortere, re-
parere og klargøre alle de 
ting, der enten skal sælges 
eller sendes på genbrugs-
pladsen.

I selve butikken gør hun 
en del ud af, at der ikke er 
overlæsset. Man kan fint 
overskue de mange glas, 

tallerkener, køkkensager, 
møbler, legetøj, rariteter og 
meget andet godt, der er til 
salg.

”Og jeg synes, vi ligger 
godt her. Der er lignende 
butikker i området, så folk 
kan lige tage på rundtur 
hos os,” fortæller hun.

24 år i dyreklinik
Hun har været i branchen i 
seks år. I starten supplere-
de hun med at være veteri-
nærsygeplejerske på deltid. 
En branche hun tilbragte 24 
år i:

”Men det er slut. Nu er 
jeg på dybt vand,” griner 
hun.

Butikken er åben fra og 
med onsdag til og med lør-
dag. De øvrige dage bruges 
til at tømme dødsboer, flyt-
teboer med videre. 

Det har hun hjælp til, 
blandt andet manden og 
en bonussøn. Om manden 
synes det er sjovt, når han 
kommer hjem fra arbejde 
på Nordsøen, vides ej. Men 
han er ikke rendt sin vej, 
så…

”De fleste ting kommer 
fra dødsboer. Der kommer 
da folk af og til med et par 
kasser, men det batter ikke 
meget. Vi tømmer dødsbo-
erne for alt. Vi tager også alt 
det skøre og skæve med,” 

Frk. Tofts Lopper 
er flyttet til egne 
lokaler i Sæddings 
industrikvarter. Det 
passer Carina godt

Christina Toft Christensen har på Stenhuggervej i Sædding nu fået sit helt eget rige at 
regere, og hun drømmer om ikke at skulle flytte mere. De to første gange tog det tre uger.

Unge, der flytter hjemmefra, kan udstyre deres kommende køkken meget 
billigt hos Frk. Tofts Lopper. En anden kundegruppe er bedsteforældre.



22. februar 2023   9Bolig Posten

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

•	 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

 

Guldagervej 97  -  6710 Esbjerg V
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PETERS AUTOVÆRKSTED
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Carina lever af og for sine lopper i Sædding

fortæller hun og viser en 
aflang, grøn metalbeholder 
frem. 

Den er fra et hjem i Sjel-
borg og har en gang været 
udstyret med en skulder-
strop, formentlig af læder. 
Indeni er der to rum, og i 
pladen mellem de to rum er 
der lavet et hul på cirka to 
gange tre centimeter.

”Ingen ved, hvad det er. 
Så det kunne være sjovt, 
hvis en læser kom forbi 
og fortalte, hvad den blev 
brugt til,” siger hun.

Kunderne er meget for-
skellige, men et fast klien-
tel er unge mennesker, der 
flytter hjemmefra.

”Her kan de for et par 
hundrede kroner få næsten 
alt, de har brug for i et køk-
ken,” forklarer Carina Toft 
Christensen.

Noget går til genbrug
De ting, der ikke kan bru-
ges eller er i stykker, sendes 
på genbrugspladsen, dog 
ikke senge og fjernsyn. De 
går til Hjemløses Venner. 
Herretøj skal man heller 
ikke forvente at finde i bu-
tikken.

”Det sælger simpelthen 
ikke,” siger hun og trækker 
på skuldrene.

Hun får mange hyggelige 
oplevelser i butikken.

”Der kommer flere og fle-
re bedsteforældre, der har 
deres børnebørn på besøg. 
Og så fortæller de børne-
børnene om, hvad de for-
skellige ting er og har været 
brugt til. På den måde får 
de en god sank om gamle 
dage. Og det ender tit med, 
at børnene får lov at købe 
en lille ting til deres foræl-
dre.”

Der er forskel på, hvor 
hurtigt tingene sælges. 
Ting fra Fanø har særsta-
tus:

”Alt fra Fanø kan sælges! 
Jeg har folk på venteliste 
til bestemte ting fra Fanø,” 
fortæller hun.

Bidt af hund
Hun elsker sit virke:

”Jeg blev på mit tidlige-
re job bidt i hånden af en 
hånd, Men det er jo vigtigt 
at have noget at stå op til 
om morgenen. Og det blev 
det her. Jeg elsker at tale 
med mennesker, at møde 
nye mennesker, og at tøm-
me dødsboer er spænden-
de. Alle ting har jo en histo-
rie, og det ender altid med 
et smil på læben, når vi 
mødes med de efterladte,” 
fortæller hun.

Et helt særligt dødsbo 
tømte hun af private grun-
de. Det var hendes fars.

”Det tog et helt år. Der 
var så mange minder,” for-
tæller hun.

På side 16 kan du finde 
annoncen, der vakte redak-
tørens nysgerrighed.

Tekst og foto:  
Finn Arne Hansen

Denne beholder aner 
Christina Toft Christensen 
ikke, hvad skal bruges til. 
Har man en idé, må man 
meget gerne skrive til mail@
hjertingposten.dk.

Unge, der flytter hjemmefra, kan udstyre deres kommende køkken meget 
billigt hos Frk. Tofts Lopper. En anden kundegruppe er bedsteforældre.

Her i værkstedet i baglokalet repareres de ting, der er gået i 
stykker. De dårligste ting ender dog på genbrugspladsen.


