Legater til unge Jerseyfolk
Vi uddeler i år 3 legat portioner, dels 2 portioner af Legatet fra ”Rejse -,
Uddannelses – og Forskningsfonden for Dansk Jersey” og 1 portion af
Dansk Jersey’s Legat.
Legat fra ”Rejse -, Uddannelses – og Forskningsfonden for Dansk
Jersey”
Fondens formål er at støtte unge Jersey interesserede i forbindelse med
uddannelse og praktikophold i udlandet, samt at støtte avls- og
forskningsprojekter, til gavn for Dansk Jersey.
Årets første modtager er Tina Rasmussen, Tåstrup ved Hinnerup

Kære Tina.
Vi var meget glade for at du har søgt vores legat og at vi kan støtte dig lidt
på din rejse til New Zealand og Australien, til næste år.

Du er godt på vej gennem landbrugsuddannelsen, og blev faglært
landmand i sommer, da du afsluttede modul 2, på Vejlby Landbrugsskole.
Du har ikke kvægbrugs baggrund, men har under uddannelsen passet køer,
- sortbrogede køer. Vi er dog sikre på at du er godt på vej til at blive
forelsket i Jerseykøerne, efter oplevelser på skuer, din omgang med en flok
meget engagerede unge Jerseyfolk og udsigten til et halvt år ”down under”
med Jersey og praktik i en Jerseybesætning, når du kommer hjem.

Vi er i Dansk Jersey glade for at nogle af vores unge mennesker ønsker at
udvide horisonten, og lære af andre, også i andre lande.
Vi ønsker dig held og lykke på rejsen, og håber for dig at du får nogle
fantastiske oplevelser med Jerseydyr og Jerseyfolk.
Tillykke!

Anden portion af Legat fra Rejse-, uddannelses- og forskningsfonden
tildeles en ung mand som ikke har søgt, men som vi meget gerne vil
hædre og støtte med en legatportion. Modtageren er Christian
Givskov Petersen

Kære Christian,
Vi har jo gennem mange år fulgt dit virke indenfor Jerseykredsen, og
specielt på udstillingerne. Du var den der for alvor fik skabt interesse om
mønstring med Jersey. Du var dygtig, engageret og fik andre med. Det var
hårdt ved dine nerver i de først år, men du har fået styr på dem og klaret
dig så godt at du gennem de senere år konstant har leveret top præstationer
ved DM og har repræsenteret Jersey ved Europamesterskabet i mønstring
to gange.
Du har deltaget på dommer- og mønstringskurser og har hjulpet til, hvor
der måtte have været brug for hjælp, - uanset om det har været når din far
ikke har kunnet huske afstamningen på hans egne dyr, eller når Dansk
Jersey manglede trækkere til et dommerkursus.

Du har fantastisk gode evner med dyrene, og det glæder os at du udnytter
dem. Flere danske besætninger har allerede nydt godt af dine evner, under
korte praktikophold. Flere kommer til, nu hvor du er kommet i gang med
din landbrugsuddannelse. Men først skal du lige prøve kræfter med det
store udland, i øvrigt sammen med Tina, ”down under”. Det skal nok give
nogle gode erfaringer der kan bygges videre på fremover.
Kombinationen af gode personlige egenskaber, en glødende interesse for
avlsarbejde og Jersey, samt dit smittende engagement og din entusiasme,
gør at vi med stor interesse og glæde vil følge dig fremover.
Held og lykke
- og tillykke.

