
Legater, Støvring Gymnasium 25. juni 2020 
 

Mellerups Hæderslegat v. Laust Mellerup 

Legatet gives til en student for dimissionsholdet, som ved sine initiativer har gjort en positiv forskel for 

kammerater og skole. 2500 kr.  

 

Legatmodtageren i år er en elev, der gennem alle de 3 år har arbejdet målrettet for, at vi sammen laver en 

god skole med plads til alle. Han har som tutor taget imod mange nye elever, han har været drivkraft i 

musicals, og så har han som formand for elevrådet sikret, at en lang række aktiviteter er blevet til noget.  

 

Oliver Vang Nielsen, 3d 

 

Jutlander Banks legat v. Gitte Theilgaard. 

Legatet gives til den elev, der har det højeste eksamensresultat. 2500 kr. 

 

Legatet gives i år til en elev, der har scoret et gennemsnit på imponerende 11,9. Et sådant snit får man ikke 

kun ved at opnå gode resultater i de naturvidenskabelige studieretningsfag, det er blevet til topkarakter i 

alle fag, også i kinesisk.  

 

Nikolaj Rossander Kristensen, 3x 

 

Højeste gennemsnit, ekstra legat i år. v. Jens Nielsen 

Højeste gennemsnit udregnes med bonus for ekstra A-niveau, og det gennemsnit har Nikolaj. Men der er en 

elev, der har samme høje snit, men hun har ikke ekstra A-fag. Jeg har i år besluttet, at hun også skal have et 

legat. 2500 kr.  

 

Katrine Pinstrup Bjerregaard, 3c 

 

Spar Nord legatet v. Lisa Kjær 

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 

 

Legatet går i år til en elev, der gennem alle 3 år har været med til at gøre Støvring Gymnasium til et 

spændende sted at være elev. Vi har set ham som konferencier, han har lavet musical, han skaber 

sammenhold på tværs af klasser og årgange. Og så har han fagligt et imponerende resultat på 11,3. 

 

Snorre Alsted Søndergaard, 3d  

 

 

Ole Henriksens Legat, v. Jens Nielsen 



Legatet gives til en student, der fokuserer på det positive i sine medmennesker, skaber god energi og som 

målrettet går efter de ting, han/hun brænder for.  2 legater á 5000 kr.  

Den første legatmodtager af Ole Henriksens legat er en igangsætter, der altid er klar på at hjælpe. Han er et 

socialt meget opmærksomt menneske, der har blik for sine medmennesker, og altid har han et positivt og 

godt humør.  

Kasper Harsfort, 3x 

Den næste legatmodtager af Ole Henriksens legat er en, der samarbejder godt med alle. Hun har altid ja-

hatten på, når en opgave skal løses, og hun er det sociale lim, der får det til at lykkes. Vi har bl.a. set hende i 

markante og morsomme roller i vore musicals.  

Ida Toft Pedersen, 3a 

Rebild Rotary legat, v. Helle Aagaard. 

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. 2 legater á 2500 

kr.  

Den første modtager af Rebild Roatry-legatet er en stille og rolig fyr, der samtidig har et 

imponerende ”drive” og et ”gå-på-mod”. Gennem en særdeles målrettet indsats ikke mindst i 3.g 

har han opnået nogle fornemme faglige resultater.  

Jeppe Henneberg Jensen, 3b 

Den anden modtager af Rebild Rotary-legatet er en pige, der altid møder sine omgivelser med 

varme og godt humør. Hun har været en del af et hårdarbejdende elevråd. Og så er hendes 

ihærdige faglige indsats resulteret i et meget højt eksamensresultat.  

Johanne Hausgaard Jensen, 3c 

 

 

Rejselegat, Støvring Gymnasiums Venner, v. Jens Nielsen 

Legatet gives til et rejseprojekt, der indeholder uddannelse eller stort element af støtte og kontakt til 

lokalbefolkningen” To legater på hver 2500 kr. 

Som det eneste af legaterne kan rejselegaterne søges, da vi ikke ved, hvilke planer I må have.  

Den første legatmodtager rejser til foråret til Vietnam, hvor hun skal arbejde som frivillig på et hospital 

for hørn. Hun vil desuden starte en fundraising for at udstyr og aktivitetsredskaber til de syge børn.  

Emma Bjerg, 3y 



Den anden legatmodtager vil rejse som præmedicinstuderende med TryMedics til Zanzibar og Tanzania. 

Som fortalte i min dimissionstale, så vil hun arbejde for, at vi som mennesker alle kan gøre en forskel, stor 

eller lille, i vort møde med verden.  

Cecilia Larsen, 3d 

 


