Uddannelses- og rejselegatet for Jerseyungdom.
Dette legat er et nyt legat, som er oprettet specielt med henblik på at støtte unge i
forbindelse med deres uddannelse og også gerne i forbindelse med uddannelse via
udlandsrejse. Legatet tildeles unge, som har vist evner, lyst og interesse for arbejdet
med Dansk Jersey. Legatet’s stifter har ønsket at være anonym. Vi vil gerne her
sende en hilsen videre til stifteren af legatet med en stor tak for at have betænkt
Dansk Jersey og Dansk Jerseyungdom med legatet, som vi ved vil komme til at glæde
mange unge mennesker fremover.
Årets modtager og første modtager af legatet er Jens Rasmussen.
Jens - mange af de tilstedeværende her i aften kender dig jo godt af udseende, efter at
du har huseret på Landsskuet, på Agromek og specielt dyrskuet i Aulum over de
senere år. Din baggrund er dine forældre’s besætning i Havnstrup med 2/3 Jersey og
1/3 DRH. Der var måske fra start ikke så stor interesse for udstilling på dyrskue, men
du og din storebror Erik, fik overtalt jeres far til endeligt at trække dyr på dyrskuet,
hvilket I havde stor succes med. Siden da er I troligt vendt tilbage hvert år, uanset om
det er gået godt eller skidt.
Vi har altid oplevet dig som en særdeles positiv og engageret ung mand, som
velvilligt har givet en hånd med i forbindelse med udstillingerne og vi har da også
haft stor glæde af dig de sidste 2 år på Agromek, hvor du har hjulpet med at passe
Jerseykøerne. Det sidste halve års tid har du arbejdet som karl på Østerbygård, et
interessant sted, hvor avlen har stor betydning, og hvor vi er sikre på, at du lærer en
masse. Du var i foråret med på dommerkursus arrangeret af Dansk Jersey og vi håber
på, at det har skærpet din interesse yderligere. Vi ved, at du, inspireret af din
storebror, som har været i New Zealand, også gerne vil ud at rejse og målet er for dig

at komme til Canada. Vi vil hermed hjælpe dig lidt med et økonomisk bidrag til rejse,
og din videre landmandsuddannelse her i Danmark.
Tillykke – held og lykke og fortsæt det gode arbejde fremover.

