Boesgaards Legat.

Boesgaard Legat, blev stiftet den 3. marts 1900 af Frk. Else
Cathrine Boesgaard og proprietær Rasmus Boesgaard i det
øjemed blandt andet at støtte flittige, trængende og hæderlige
unge mænd og kvinder, hvis forældre er bosiddende på
Langeland, for at sætte dem i stand til at lære et håndværk.
Fundatsen kan derudover støtte en masse ting f.eks.
• ældre som ingen pension får
• pleje og kost til syge, som ikke kan få hjælp
andetsteds
• at oplære fattige pigebørn i syning, strikning og
spinden(men ikke til brodering og hækling)
• den Langelandske forening for forsømte børn
• almennyttige foretagender, navnlig forbedring af
Agerdyrkning og havebrug
• fattige konfimander
• og endelig belønne tjenestefolk for lange og tro
tjeneste.
Mange af disse punkter er forældet og støttes ikke længere.
Nu benyttes Boesgaards legat til at yde støtte til unge
mennesker som er i gang med en videregående uddannelse,
og hvis forældre er bosiddende eller døde som bosiddende på
Langeland. Hvert år søger mange unge vores legat, og hvis de
opfylder kravene, får de tildelt nogle penge, som de kan
bruge til bøger, studieture, mad, eller hvad de nu behøver.
Desuden får alle konfirmander en salmebog, og der kan ydes
støtte til konfirmander i sognet, som kun har en forælder..

I slutningen af januar modtog legat et brev, fra en taknemlig
modtager af legatet:

Til Sognepræsten
Longelse Præstegård
Vedr. tildeling af Frk. Else Cathrine Boesgaard og
proprietær Rasmus Boesgaards Legat
Jeg takker hermed for Deres økonomiske støtte, som bidrog
til mit lærerige ophold på Kutztown University of
Pensylvania i efterårssemestret 2006.
Det havde i længere tid været mit ønske at supplere mit Cand.
Merc. studie i International Marketing med et kortere
udlandsophold. Derfor var det glædeligt, at muligheden for at
indgå som udvekslingsstudent i et amerikansk MBAprogram, bød sig.
Nøjagtigt ligesom det danske Cand. Merc. Program, så fulgte
jeg tre fag i løbet af semesteret. Jeg valgte at supplere min
marketingsprofil med følgende tre management fag:
-

-

-

Organizational Theory and Behavior
Human Resource Management
Operational Management Theory and Practice

Undervisningen i Kutztown var utrolig udbytterig, ikke
mindst fordi de fleste af mine medstuderende kom fra
ledende stillinger i det amerikanske erhvervsliv.
Professorerne inddrog aktivt de studerendes praktiske

erfaringer, hvilket ikke er muligt på samme måde i det danske
system, hvor den typiske overbygningsstuderende har mindre
erhvervserfaring. Alle tre management fag afsluttede jeg med
et A, hvilket var den højeste karakter.
Når jeg tænker tilbage på mit ophold, så var tiden udenfor
klasselokalet mindst ligeså udbytterigt. Ved ankomsten i
slutningen af august mødte jeg i forbindelse med
introprogrammet en masse andre udvekslingsstuderende, folk
som jeg stadig har kontakt til den dag i dag. Kutztown
University formår hvert år at tiltrække en masse forskellige
nationaliteter, og således opbygger man gode kontakter og
venskaber med studerende fra hele verden, ikke kun USA. Og
det er for mig den bedste måde at udvikle den kulturelle
forståelse på, hvilket er væsentligt på netop mit studie.
Jeg er nu atter tilbage i Odense, og er så smat begyndt på min
kandidatafhandling. Endnu engang tak for støtten og for at
skabe forudsætningerne for et fantastisk ophold.

Med venlig hilsen
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