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Bende var hele
sit liv optaget af 
at gøre noget
for andre

navne 4-5

Der vil altid kunne 
opstå konflikter,
der eskalerer, på 
et asylcenter

side 2

Foto: Morten Stricker
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KIFTE
RET?

billigere varmeregning

ER DET TID
TIL AT SKIFTE
OLIEFYRET?

Det er ikke lige meget, hvem du vælger,
når du beslutter dig for en varmepumpe.
Korrekt dimensionering og montering har

langt større betydning for dit energiforbrug end
selve produktets energimærke. Vi er uddannede
i Vølunds varmepumper og har stor erfaring og
rutine i korrekt dimensionering og montering.
Det er din garanti for en skræddersyet løsning
med optimal driftsøkonomi.

Overvejer du at udskifte dit oliefyr, er vi klar til
en uforpligtende dialog om, hvordan vi sammen
finder den bedste varmeløsning til dig.

Ring til Thomas Gravesen 
på 51 90 13 02

eller kontakt Lasse Kamstrup 
på 21 25 28 72

- Vi hjælper dig med en 
billigere varmeregning

Vi er 
også klar til 

at hjælpe dig, 
med det nye 

energitilskud!
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Emil bliver 
eneste 
konfirmand
i kirken på
den store dag
Menuen står på tarte-
letter, Venøbøffer og så
islagkage til at runde af på,
når 13-årige Emil
Borbjerggaard Staunstrup
ene mand træder ind i de
voksnes rækker.

Den er ikke stor, Venø Kirke, men efter sigende kan der faktisk med lidt god vilje være
70 mennesker i den. Foto: Morten Stricker

Morten Bang Larsen
mola@dagbladetholstebro.dk

- Sådan har det kørt i mange år,
hvor der har været en enkelt, to el-
ler tre. Der er noget med kirken.
Det, synes jeg jo, og det, tror jeg, da
også, børnene gør.
- Det er trygt og med en præst,

man kender. Nu er det så en ny
præst den her gang, men de er jo
også alle sammen døbt der, tilføjer
mor Vibeke, som kom til Venø i
1997.
- Jeg skulle være køkkenleder på

efterskolen, og så er vi jo rendt på
hinanden herovre, forklarer hun
med henvisning til ægtemanden,
der er maskinmester på Måbjerg-
værket.
Kraftvarmeværket ude i Holste-

bro, som han selv udtrykker det.
Vibeke Borbjerggaard Staun-

strup er nu køkkenleder på Livs-
stilshøjskolen i Gudum
Mor Vibeke har derfor også sagt

ja til at stå for menuen på sønnens

sen og så de sidste i forskellige kir-
ker på Thyholm.
- Det var dejligt, at vi kunne have

hele familien med i kirke til Thors
konfirmation i forhold til Lines,
hvor det kun var os og bedsteforæl-
dre, fortæller mor Vibeke:
- Jeg tænkte ikke over, at det

skulle være anderledes, at det bare
var vores familie, og at der ikke og-
så var en hel masse, man ikke
kendte.

Kom som køkkenleder
Når man som familien her så også
står og skal holde festen i sin egen
have med fjorden som nærmeste
nabo, gør det heller ikke noget, at
den kirkelige handling foregår tæt
på.
- Vi var tre, da jeg blev konfirme-

ret, fortæller far Dennis, som mere
eller mindre altid har boet på Ve-
nø

VENØ: Det var faktisk lidt af en sen-
sation, da storesøster Line tilbage i
2018 blev konfirmeret sammen
med seks andre.
- Der var tv-dækning på, og det

endte i landsdækkende medier,
fortæller mor Vibeke Borbjerg-
gaard Staunstrup og forklarer:
- Det var ret mange.
Altså konfirmander på en gang. I

Venø Kirke. Landets mindste.
Nu er det så lillebror Emil Borb-

jerggaard Staunstrups tur, og bæ-
geret er, om man så kan sige, tip-
pet i en lidt anden retning.
Den 13-årige konfirmand vil sto-

re bededag den 13. maj være ham,
alle kigger på i Venø Kirke. Ud over
præsten er han eneste aktør den
dag.
- Normalt tænker man jo, at

konfirmation er mange menne-
sker i en kirke, så det er da lidt un-
derligt, men det er noget, jeg godt
kan forholde mig til, siger han selv.
Og familien har da også nogle

helt konkrete erfaringer at gå med.
Storebror Thor var også ene mand
i kirken på Venø, da han blev kon-
firmeret i 2019.
En lidt speciel situation ja, men:
- Du kan have hele familien med

i kirken. Der er ikke nogen, som
skal blive ude. Det, synes jeg, er
meget fornuftigt, siger Emil Borb-
jerggaard Staunstrup.

Spredt for alle vinde
Spørger man forældrene, Vibeke

Mor, far og Emil på stranden lige ud for deres hus, hvor 32 gæster har meldt deres
ankomst til sønnens konfirmation. Foto: Morten Stricker

Borbjerggaard Staunstrup og Den-
nis Borbjerggaard, er det på ingen
måde usædvanligt, at børnene på
Venø gerne vil konfirmeres på øen.
Også selv om de måske, som det

var tilfældet med sønnen Thor, en-
der med at skulle sige trosbeken-
delsen helt selv.
- De andre søskende er konfir-

meret i Venø Kirke, deres far er
konfirmeret i Venø Kirke, og Emil

har selv fået valget, fortæller mor
Vibeke.
Til daglig går den 13-årige søn

på Thyholm Skole og har ud over
de to nævnte søskende endnu en
storebror ved navn Mark, der blev
konfirmeret sammen med to an-
dre i 2021.
Klassekammeraterne er også

geografisk fordelt, så nogle skal
konfirmeres i Humlum, andre i Re-
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Der er plads til flere, men det bliver altså
blot Emil i denne omgang.

Foto: Morten StrickerCC
Line blev hentet af sin bror Mark. Han havde gejlet sin 
havetraktor og sat en vogn med en stol på.
VIBEKE BORBJERGGAARD STAUNSTRUP, MOR TIL FIRE, VENØ

det blå, men ud fra, hvad de ved,
børnene har interesse for.
- Det er det, vi synes, er lidt sjovt

ved det, forklarer far Dennis.
Men er det ikke en ret dyr tradi-

tion?
- Nej. For os har det altid været

noget, hvor vi kendte nogle, der
kendte nogle, svarer han.
Og når vi nu er ved det med be-

løbene, så har gaveregnen på den
store dag hos familien her på Venø
for alle børnene ligget omkring de
25.000 kroner.
- Alle venøboerne giver jo. Næ-

sten alle i hvert fald, forklarer mor
Vibeke:
- Man plejer at give 50 kroner pr.

person, men så holder vi også ef-
tergilde herovre på efterskolen.
For hele øen?
- Ja, alle dem, der har givet. Det

skal vi have 25. maj. Det må du ger-
ne skrive. Så ved de det.

- Sådan har det været helt tilba-
ge fra min tid, tilføjer far Dennis.
Og så er der jo også lige det med

blå mandag. Og nej, Emil tager ik-
ke også den begivenhed solo. Hele
klassen skal en tur i Fårup Som-
merland faktisk lige mandagen ef-
ter hans konfirmation.

Ung voksen på Venø
Den unge mand lader lige tanken
bundfælde, før han svarer på, om
han kan se nogen ulemper ved at
skulle konfirmeres helt alene.
- Nej, ikke rigtigt, lyder det så.
Og så er du jo voksen bagefter?
- Ja, ung voksen.
Hvordan er det egentlig, når man

bor på Venø?
- Da jeg var yngre, var der mange

på min søsters alder herovre, som
vi gik rundt med og spillede rund-
bold og fodbold med, svarer Emil
Borbjerggaard Staunstrup:

- Nu er mange af dem flyttet
hjemmefra eller har mange lektier
for på gymnasiet, men jeg synes,
jeg har en fin fritid til at få lavet
mine lektier, og hvad jeg nu skal.
Der bor ikke andre herovre fra

din årgang?
- Nej. Der er min storebror og to

andre på alder med ham, og så er
der nogle, som er to år yngre end
mig, fortæller Emil Borbjerggaard
Staunstrup.
- Sådan har det altid været her-

ovre, forklarer far Dennis:
- Man har leget lidt på tværs af

alder.
Ellers kan man jo bare spille lidt

computer, så behøver man ikke sid-
de ved siden af hinanden?
- Det går der også lidt tid med,

svarer mor Vibeke med et smil.

store dag, hvor der efter konfir-
mandens ønske skal serveres tarte-
letter, Venøbøffer og islagkage.

Spændingen stiger
- Det er en hyggelig dag, hvor vi fa-
miliemæssigt kommer hinanden
rigtig godt ved, går en lille tur og
nyder det forhåbentligt gode vejr,
fortæller hun.
Spørger man den unge mand

selv, er det, han glæder sig mest til,
at kunne fejre dagen med familien
og så at finde ud af, hvad han skal
hentes i fra kirken.
- Jeg er lidt spændt på at se, hvad

de har fundet ud af, siger Emil Bor-
bjerggaard Staunstrup, hvis foræl-
dre helt og holdent bestemmer,
hvad han skal fragtes hjem i.
- Line blev hentet af sin bror

Mark. Han havde gejlet sin have-
traktor og sat en vogn med en stol
på, fortæller mor Vibeke:
- Thor blev hentet i en amerika-

nerbil, en Ford Mustang, og Mark
blev hentet i en stor firehjulstræk-
ker. Det har været hemmeligt for
dem alle sammen.

Blå mandag, solo?
Forældrene skyder ikke bare ud i


