Mellerups Hæderslegat
Legatet gives til en student fra dimissionsholdet, som ved sine initiativer har gjort en positiv
forskel for kammerater og skole. 2500 kr.
Årets første legatmodtager er en elev, der tilsyneladende altid er i godt humør. Hun er medlem af
skolens elevråd, hvor hun gerne tager initiativer på vegne af kammerater og skole. Vi har en ”SGYånd” her på stedet, og hun er på alle måder en rollemodel for os alle ved at give den gode ånd
videre – også til de nye elever her på skolen.
Ann Sadolin Pedersen, 3b
Jutlander Banks legat.
Legatet gives til den elev, der har det højeste eksamensresultat. 2500 kr.
Der har været et tæt opløb til, hvem der kan modtage legatet for højeste gennemsnit. 14 elever
har fået gennemsnit på over 11. En enkelt når endog over 12 i gennemsnit, hun er en elev med
mange talenter – vi har set hende som Saadu i ”Løvernes Konge”, og hun skal næste år arbejde
som frivillig på verdensspejdercenteret i Schweiz. Og så har hun altså årets højeste gennemsnit på
12,2:
Louise Nyrup Odgaard, 3x
Spar Nord legatet
Legatet gives til en elev, der igennem gymnasieforløbet har været særlig nærværende i sin
omgang med andre elever, en elev der er ambitiøs, en elev der kan omsætte sine evner til faglig
dygtighed og som samtidig har bevaret en uhøjtidelig tilgang til egne evner og til livet.
5000 kr
Modtageren af Spar Nord Legatet har også et imponerende højt gennemsnit, 11.9. Men det er i
hans fantastiske arbejde for skolen og for den dejlige elevkultur, vi kender ham. Han er tutor for
de nye elever, han sætter i gang via elevrådsarbejde. Og så er han et fantastisk dejligt menneske,
der altid har overskud til sine kammerater og til skolen.
Zacharias Tejg Krunderup, 3x
Ole Henriksens Legat
Legatet gives til en student fra dimissionsholdet, som ved idérigdom og energi har skabt noget
nyt og blivende på Støvring Gymnasium. To legater á 2500 kr.
Legatet gives til en elev, der har talenter og interesseret, der når langt ud over, hvad gymnasiet
kan give. Han er interesseret i filosofi, retorik, samfundsdebat. Og så har han et stort talent også
som forfatter, som digter, som musiker og skuespiller. Vi så ham som løven ”Siba” i ”Lion King”.
Lasse Skovsager Øster, 3c.

Gives til en elev, der er helt sin egen. Han er engageret, kritisk og går efter de mål, han har sat sig.
Han har vist sig som en uvurderlig styrmand for afvikling af samlinger, fællesarrangementer mv.
Og så har han beriget skolen med sit levende basspil gennem mange musikforestillinger.
Karl Bonde Torp, 3y.
Rebild Rotary legat
Legatet gives til en student, der i sit faglige arbejde er en fighter.
Hensigten med legatet er at honorere, at talent ikke altid er tilstrækkeligt. For at klare sig godt,
er det lige så vigtigt at arbejde hårdt, målrettet og vedholdende for gode resultater. To legater
på hver 2500 kr.
Den første modtager af Rebild Rotary legat er en markant elev med klare mål. Hun kæmper for at
få eleverne til at engagere i både det faglige og det sociale liv her på skolen. Og det er i høj grad
lykkedes. Hun har i de 3 år på Støvring Gymnasium taget nogle gode, og nødvendige kampe for
fællesskab og for ordentlighed. Vi kender hende mest som formand for elevrådet, og vi har lige set
hende som en dygtig taler.
Linea Winkler, 3e
Den næste modtager af Rebild Rotary legat er også en fighter, men på en lidt anden måde. Hun er
i høj grad praktikeren, der får tingene til at fungere i hverdag og til fest. Når hun ser en opgave,
der er nogen der bør tage sig af, så er hun der - hun har taget et kæmpeansvar bl.a. i forbindelse
med vore Åbne Hus-arrangementer.
Sasia Donskov, 3a

Rejselegat, Støvring Gymnasiums Venner
"Legatet gives til et rejseprojekt, der indeholder uddannelse eller stort element af støtte og
kontakt til lokalbefolkningen” Tre legater på hver 2500 kr
I år har vi 3 rejselegater. Og de gives til elever, der alle vil ud for at bruge deres sprogkundskaber
og for at blive endnu mere dygtige til et af de store verdenssprog kinesisk og spansk.
To elever rejser til Kina med to helt forskellige projekter – men begge skal de studere. En elev
rejser til Spanien, hvor han skal arbejde og gerne senere til Costa Rica.
Legaterne går til:
Emma Lange Simonsen,3y
Katja Elisabeth Nørgaard, 3c
Lasse Lodberg Isaksen, 3d

