
Bundgaard Rejser

Sprogrejser til hele verden fra Skærbæk

Vibeke og Olaf Bundgård havde 
kvaler, inden de kvittede de 
gode lærerjob for at drive sprog-
rejsebureau på fuld tid. Parret 
har ikke siden fortrudt karriere-
springet.

Vibeke Bundgård glemmer aldrig tid-
ligere Bredebro-borgmester Lauge 
Jepsens reaktion, da hun på en bustur 
til Berlin fortalte, at hun lige ville have 
25 års jubilæet som lærer på Bredebro 
Skole året efter med, inden hun ville 
drive rejsebureau på fuld tid. 

Hvilken rolle spillede udsigten til et 
gratiale på nogle tusinde kroner, når 
hun var ved at gå til i dobbeltjobbet, og 
� rmaet gik strygende, lød den blide ver-
sion af borgmesterens klare holdning.

- Enten skulle vi slippe bureauet eller 
skolen, for der var for meget at lave 

begge steder, og vi gik de � este dage 
i seng kl. 24 og stod op kl. � re. Det sid-
ste halve år var hårdt, erkender Vibeke 
Bundgård.

Således gik det til, at parret Vibeke og 
Olaf Bundgård med et velment borg-
mesterligt råd opgav lærergerningen og 
siden har solgt sprogrejser til kunder i 
alle aldre, så de kan komme til udlandet 
og forbedre deres sprogkundskaber. 

Det hele begyndte med, at Vibeke 
Bundgård lidt modstræbende sagde ja 
til at være kursusleder på en sprogrejse 
til Torquay ved den engelske riviera en 
sommer. Parret boede på det tidspunkt 
i Ballum, huset skulle tækkes i den som-
merferie, og Vibeke kunne ikke tåle 
støvet. Så budskabet fra Olaf var: Tag du 
bare af sted.

- Det blev en kanonoplevelse, og 
de følgende somre var jeg i Lindau, 
Hastings og Gibraltar for samme sprog-

rejsebureau, siger Vibeke Bundgård.
Mens hun var af sted andet år, blev 

hun ringet op af Olaf, der da for resten 
var i Paris på vej til Spanien med en dob-
beltdækkerbus, som han havde sagt ja 
til at være medchau� ør på. Så kunne 
han samtidig være til gavn med sin 
fortid som selvstændig automekaniker 
i Ballum i 10 år, hvis bussen skulle gøre 
knuder.

Første rejse gik til Berlin
Mens Vibeke var af sted på sprogrej-
ser, kørte Olaf sidst i 80’erne bus for et 
� rma i Højer i sommerferierne, og også 
mange weekender blev tilbragt bag 
rattet. Det sidste år med sprogrejserne 
stod det stadig mere klart for Vibeke, at 
det måtte kunne gøres bedre, og hun 
begyndte at tage kontakt til sprogskoler 
og universiteter ude i Europa med hen-
blik på selv at arrangere sin første rejse.

To generationer Bundgaard: 32-årige Anne er klar til at tage over efter Vibeke om en fem års tid.
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Den første tur var med et hold dan-
ske og svenske gymnasieelever til 
Humboldt-universitetet i Berlin i det år, 
Muren faldt i november. Der blev etab-
leret en god forbindelse til en professor 
på stedet, og der blev passet godt på 
de skandinaviske gæster med maskin-
pistolopdækning under opholdet. Men 
samarbejdet blev kortvarigt, for efter 
den bratte politiske omvæltning sidst 
i 80’erne blev der renset grundigt ud i 
lærerstaben på universitetet.

I mellemtiden havde den bilglade Olaf 
forelsket sig i sin første bus, en Neoplan 
Cityliner, som han kunne få til den rig-
tige pris. Den stolte dag oprandt, da den 
første tur i egen bus kunne gennem-
føres. Det var et hold tidligere elever 
suppleret med elever fra Bredebro Skole, 
som kørte til Bodensøen i Schweiz.

Siden fulgte ferierejser med nye 
og gamle kunder, venner, kolleger og 
familie til adskillige polske byer, histo-
riske ture til England og rejser til Prag, 
Paris og Rom. Neoplan-bussen måtte 

bemandes med freelance-chau� ører, 
og al parrets ferie og fritid blev brugt på 
nebengeschæften. En beslutning om, 
hvad de skulle vælge, trængte sig stadig 
mere på.

Olaf søgte orlov, og Vibeke � k 
en kombinationsstilling, hvor 
arbejdstiden på papiret blev delt 
ligeligt mellem skolen og rejse-
bureauet. 

- Jeg � k lov til at bevare min 
anciennitet, for skolen så gerne, 
at lærerne oplevede andet end 
livet inden for murene. Senere 
� k vi begge orlov i tre år. Både 
kommunen og Bredebro Skole 
var i det hele taget meget 
large, siger Vibeke Bundgård.

Generationsskiftet er sikret
Vibeke har været fuldtidsbeskæftiget, og 
langt mere til, de seneste 10 år i Bund-
gård Rejser. Olaf gik på efterløn som 
60-årig for tre år siden og helliger sig nu 
sine MG-biler. Hans 59-årige hustru har 

i sinde at fortsætte fem år endnu, inden 
� rmaet går videre til datteren Anne, 32 
år og cand.negot., som blev ansat i � r-
maet for godt to år siden. 

Til forældrenes overraskelse valgte hun 
at � ytte tilbage til Vestsønderjylland efter 
stort set at have været væk fra hjemmet, 
siden hun som 16-årig tog på efterskole. 
Og hun fandt hurtigt ud af, at her kunne 
hun få brug for sin uddannelse inden for 
økonomi, sprog og marketing. 

Olaf Bundgaard bag rattet i sin MGB GT V8 fra 1973.

Vibeke Bundgaard arbejdede næsten 25 år som 
lærer på Bredebro Skole, før hun kastede sig full-
time over Bundgaard Rejser.

- Vi bruger megen tid på den enkelte 
kunde, der har sin helt egen mappe. 
Den dag, vi ikke længere kan levere den 
personlige service, er vi blevet for store, 
siger Anne, der dermed har taget foræl-
drenes virksomheds� loso�  til sig. 

- Vi har aldrig haft ambitioner om at 
blive hverken verdens eller Danmarks 
største, supplerer faderen. 

Tidligere var aktiviteterne ligeligt for-
delt mellem busrejser til feriemål i det 
meste af Europa og specialet sprogrej-
ser. Lige inden lavpris� yvningen sendte 
chokbølger gennem den etablerede 
rejseverden, helligede Bundgård Rejser 
sig sprogrejserne, der ligger i den mod-
satte ende af prisskalaen. Nu er kun få 
procent af omsætningen skole- og stu-

arbejdstiden på papiret blev delt 

Familien Bundgaard ved deres første bus, da bureauet blev grundlagt i bondehuset i Ballum.
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dierejser med bus og fly, hotelformidling 
og formidling af ferierejser. 

- Jeg tror, det var det helt rigtige tids-
punkt, vi holdt op med ferierejserne for fem 
år siden. Vi solgte vores Neoplan-bus num-
mer to, da priserne på flyrejser var begyndt 
at falde, og vi bevarede vores gode sam-
arbejde med lokale vognmænd, blandt 
andre Bingo Rejser & Taxi i Bredebro, der 
har hjulpet os meget i hele vores tid som 
selvstændige, siger Olaf Bundgård.

Stadig flere tager på sprogrejse
Bundgård Rejser har gennem årene 
opbygget et netværk af ikke færre 
end 300 sprogskoler på næsten alle 
kontinenter, som modtager bureauets 
kunder i alle aldre på korte eller længere 
ophold. Ligesom i de første år deltager 
Vibeke Bundgård flere gange om året i 
workshops og besøger sprogskoler over 

det meste af verden, ligesom parret 
har været faste gæster på feriemessen i 
Bella Center og i de senere år på uddan-
nelsesmesser i flere jyske og sjællandske 
byer. Bundgård Rejsers kunder kommer 
fra hele landet samt fra Sydslesvig, Fær-
øerne, Island og Grønland.  

- Sprogrejsemarkedet er i vækst. Alle 
siger, de unge går en karakter op, når 
de kommer hjem fra en sprogrejse. Jeg 
har hele tiden ment, at de skal have 
veluddannede engelske lærere, hvis de 
eksempelvis er i England, og at de skal 
høre sproget hele tiden, hvad enten de 
bor hos en værtsfamilie eller på et kol-
legium, siger Vibeke Bundgård, der hol-
der informationsmøder i København og 
Skærbæk, inden børn og unge sendes af 
sted på sprogrejser.

I denne sommer har Bundgård haft 
14 rejseledere med en pædagogisk bag-
grund knyttet til sig, men på stedet har 
sprogskolen ansvaret for undervisning 
og aktiviteter. Nogle unge rejser ud på 
egen hånd til fjerne lande som USA, 
Venezuela og Australien. Også dem kan 
Bundgård Rejser hjælpe.

Erhvervsfolk og seniorer
Andre kundegrupper er erhvervsfolk, 
der tager på intensive, skræddersyede 
sprogkurser af typisk 14 dages varighed 
i især England, Frankrig og USA, lærere, 
der ønsker at skærpe deres færdigheder, 
og seniorer. I de senere år har bureauet 
i Storegade i Skærbæk tilbudt et særligt 
50+-program, hvor især efterlønnere, 
der i forvejen er ved at indhente de 
forsømte sprogkundskaber på VUC, sup-
plerer det ved at tage på en rejse, hvor 
de kombinerer sprog med kulturelle 
aktiviteter, madlavning, golf, vin eller 
andre rekreative sysler. Selv hele familier 
tager på sprogrejser. 

Hver rejse tager sin tid at bygge op, 
og Vibeke, Anne, Anette og Anne Mette 
på kontoret bruger også tid på at læse 
e-mails med fantastiske rejseskildringer 
fra kunder, der slet ikke kan lade være 
med at skrive hjem under opholdet. De 
er ikke blot et fakturanummer.

Således går det til, at Vibeke 
Bundgård fortsat arbejder 15 timer om 
dagen i familiefirmaet – selv om hun 
fulgte borgmesterens råd dengang. ■

Bundgaard Rejser…

Bilkampagne  
i Sparekassen
Under temaet »Byt til Nyt« har Spare-
kassen i sommer kørt en kampagne for 
billån. I Bredebro, Tønder og Skærbæk 
afdelingerne var der udstillet en ny bil, 
og der var en lille konkurrence, hvor 
man skulle svare på tre spørgsmål og 
kunne vinde to flasker rødvin. De blev 
vundet af Knud Kristensen (Bredebro), 
Lone Madsen (Tønder) og Elsa Liatson 
(Skærbæk). ■

Gak-gak i  
Tønders gågade
I august holdt handelsstandsforeningen 
i Tønder sit årlige Gak-gak arrangement 
i gågaden, hvor de handlende fristede 
med gode tilbud og sjove konkurrencer.
Tønder Sparekasse var selvfølgelig også 
med – denne gang med en populær 
golfkonkurrence – man skulle trille 
golfbolden ind gennem fordøren på en 
model af den nye Tønder Sparekasse, som 
åbner på Vestergade 16 i det nye år. ■

Råd fra Sparekassen
= råd i hverdagen
Derfor bagte Skærbæk Sparekasse »Gode 
Råd« og lavede brændte mandler, da Han-
dels- og Håndværkerforeningen fejrede 
125 års jubilæum i Skærbæk.

I anledning af jubilæet var der også et 
ekstra godt tilbud i Sparekassen, da man 
på jubilæumsdagen kunne blive Garant i 
Sparekassen med rabat: et Garantbevis på 
1.000 kr. kunne købes for kr. 987,50, og det 
var der mange, der benyttede sig af.  ■


