
I denne uge døde Dorthea
Bundgaard-Pedersen, Eng
lystparken i Børkop. Hun
blev 89 år gammel, ville være
blevet 90 til juli. Med hendes
død er det slut med hele 13
slægtled i Børköp, som h:
været knyttet til gården i
Overgaden. Med navn Bør
kopgård, men kendt af de fie
ste som Farbror Svends

Gård.
• Dorthea Bundgaard-Pe
dersen hed aldrig andet end
Faster Thea. Født på Børkop-
gård som en afsyv søskende i
1908, vokset op på gården og
tidligt forpligtet til at tage
sig af sine og. broderen.
Svends forældre.

Hun drev gården igennem
mange år 5; e’~ n med bro
deren, og som ejere af en af
Børkops stØrste gårde fik 50-
skendeparret hurtigt en cen
tral placering i byens liv.
Svend Bundgaard-Pedersen
var lidt af en original i positiv
forstand, mens lDorthea gan
ske vist passede hjemmet
forbifiedligt, men var en alt
for aktiv natur til at lade sig
nøje med det.

Dorthea var udadvendt og
positivt interesseret i sine
omgivelser og i sine medmen
nesker. Det kom til udtryk i,
at hun i 50-års alderen tog
kørekort, og hun og broderen
købte en bil.

Den u. videde Theas ak
tionsradius væsentligt.

Så mange borgere i byen

7brrassen ved husetpå Rosenvej var en afFaster Theas favorit-
pladser, mens hun boede her. De seneste fem-seks år boede hun i
en lejlighed på Englystparken. (Arkivfoto: Kurt Hardi~)
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måtte lægge øre til Theas
mange ord~p~g~og talemå
der, som hun~ rundhåndet
delte ud af til hver, der gad
lytte. Hun kunne finde på at
ringe til e bekendt og sige,
se, solen skinner, i dag bliver
en dejlig dag.

Thea Bundgaard-Pedersen
var meget opmærksom over
for syge og ældre, som havde
problemer, og det politiske
havde livet igennem hendes
store interesse. Hun svigtede
aldrig ungdommens parti
Venstre, men fik ikke stemt
her forleden, fordi hun var
for syg.

Også Fredericia Hushold
gsforening nød igennem

en del år god af hendes store
energi.

Et historisk punktum
Med Faster Theas død sluitter 13 slægtled i Børkop

Dorothea — Thea — Bund
gaard Pedersen, Englyst
parken, Børkop, er død, 89
år.

Hun var fedt på Børkop-
gård og var den sidste af ikke
færre end 13 slægtled med
tilknytning til gården. Hun og
en bror, som døde i 1983,
drev igennem mange år Bør
kopgård, der i dag ejes af Vej-
le Amt.
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dF~r’ •r~ endd~dei,1983
og Dorthea flytte.e i hus ~
Rosenvej, efter at hun havde
solgt Børkopgård til autome
kaniker Jørgen Rostgaard.
Han solgte senere gården vi
dere til Vejle Amt, som i dag
har indrettet stedet til bosted
for psykisk handicappede un
der Fuglekærgård.

På Rosenvej boede hun i
nogle år, indtil helbredet be
tingede en flytning til Eng
lystparken.

Her fik hun et fint otium,
travlt optaget af at læse sine
to daglige aviser.

Dorthea Bundgaard-Pe
dersen begraves fra Gauer
slund Kirke på fredag. Her
ligger hele familien i forve
jen.


