
Legater til uddeling på MSG Ringsted 2021. 

Legat og beløb Historie og motivation for uddeling af legatet Elevnavn 

MSG Ringsted udviklingslegat 
(1000 kroner) 

 

Legatet tildeles en elev, som har udviklet og udmærket sig fagligt gennem 
hele uddannelsen. 
 
MSGs udviklingslegat gives velfortjent til en elev, som gennem hele sin 
gymnasietid har vist, at hvor der er en vilje, der er der en vej. Med en stille 
stædighed og uden de store armbevægelser, har denne elev formået med 
arbejdsomhed og en støt stigende nysgerrighed på det faglige at tilegne sig 
viden og kompetencer for slutteligt at opnå et flot eksamensresultat – og 
samtidig undervejs konsekvent bidraget til et godt og interessant 
undervisningsmiljø i sin klasse.  

Lærke Olund Nobæk 
Overlade, 3.z 

MSG Ringsted udviklingslegat 
(1000 kroner) 

 

Legatet tildeles en elev, som har udviklet og udmærket sig fagligt gennem 
hele uddannelsen. 
 
Sibille Louise Friis, 3.y. 
Kære Sibille, du tildeles dette legat, fordi du har udviklet dig fagligt igennem 
alle tre år. Med din dansende energi, dit engagement og dit gode humør har 
du vist, at man kan nå langt, når der lægges lyst og vilje bag. Ikke kun i 
idrættens danseundervisning, men også på alle mulige andre tidspunkter har 
du smilende holdt humøret højt i klassen, hvilket har været meget givende 
for alle. Et stort tillykke ønskes du og god vind fremover, må du altid bevare 
din positive tilgang og nysgerrighed. 

Sibille Louise Friis, 3.y. 

MSG Ringsted udviklingslegat 
(1000 kroner) 

 

Legatet tildeles en elev, som har udviklet og udmærket sig fagligt gennem 
hele uddannelsen. 
 
 
Hele vejen igennem din tid på Midtsjællands Gymnasium har du udvist faglig 
interesse, ambition og en solid arbejdsevne med et flot resultat til følge. Du 
har vist, at når man sætter sig mål og forfølger dem, også selv om det ikke 
altid er lige let, så kan man komme vidt. Samtidig har du stilfærdigt men sejt 
haft din klasses velfærd for øje ved at udvise tolerance, nærvær og åbenhed. 

Ellen Bressendorf-
Jakobsen, 3w 

MSG Ringsted udviklingslegat 
(1000 kroner) 

Legatet tildeles en elev, som har udviklet og udmærket sig fagligt gennem 
hele uddannelsen. 

Hauge Holt Havndrup, 3.x 



  
Skolen har for dig haft en høj prioritet. Håndbold måtte i sidste ende vige 
pladsen for skolearbejdet, og det betød også, at du i 3.g kunne arbejde endnu 
mere målrettet med at tilegne dig det faglige stof. Igennem alle tre år har du 
dog demonstreret flair for faglig udvikling. Du har været drevet af et stort 
engagement, en fin nysgerrighed samt en god portion flid og herigennem 
vist, at du besidder evnerne til at arbejde med et fag på et højt niveau – 
naturvidenskabeligt som humanistisk. Dette med flotte faglige resultater til 
følge, og derfor modtager du naturligvis MSG Ringsted udviklingslegat. 

Legat fra Håndværker- og 
industriforeningen for Ringsted 
og omegn. (3000 kroner) 
 
(Rene Malcow) 
 

Legatet fra Håndværker- og industriforeningen for Ringsted og omegn 
uddeles til en elev, som har udviklet sig fagligt og samtidig været en god 
kammerat. 
 
Kære Emma, du tildeles dette legat fra Håndværker – og industriforeningen 
for Ringsted og omegn, fordi du i alle tre år har vist en særdeles god faglig 
indsats i både de humanistiske og naturfaglige fag, hvor du har arbejdet 
ihærdigt og undersøgende med stoffet, hvilket peger på, at du kan nå langt i 
din uddannelse og dit arbejdsliv. Ud over arbejdet med at nå de faglige mål 
har du også haft en stor social indlevelse, hvor du har vist medleven og 
omsorg for dine klassekammerater, som du har understøttet og motiveret. 
Emma, du lever på alle måder op til betegnelsen: en god kammerat. Stort 
tillykke.   

Emma Kaae Løfgreen 
Tveden-Nyborg, 3y 

Felsagers legat for tværfaglighed: 
(500 kroner) 

Legatet er stiftet i 2009 af skolens mangeårige matematik -og fysiklærer 
Bjørn Felsager. Legatet uddeles til en elev, som på fornemmeste vis magter 
at analysere og diskutere en problemstilling ved hjælp af flere fagområder og 
fagenes forskellige metoder. 
 
I dit studieretningsprojekt (samfundsfag og dansk) viste du på flotteste 
måde, hvordan de forskellige fags metoder kan spille sammen for at belyse 
en højaktuel problemstilling, nemlig hvorledes de sociale medier har 
indflydelse på unges identitetsdannelse. Endvidere demonstrerede du en fin 
sammenhæng mellem mundtlighed og skriftlighed i de to involverede fag. 
Således løb der på flere måder en smuk rød tråd hele vejen igennem din 
præstation - en tråd, der i bund og grund var båret af dit engagement i 
projektet. 

 
Anna-Louise, 3.w 



 

Ole Groots legat til årgangens 
gode kammerater . (2x1875 
kroner) 

Legatet er stiftet af skolens mangeårige dansk- og engelsklærer Ole Groot og 
tildeles en elev, som har været en god kammerat gennem sin tid på MSG Haslev. 
Ole Groot var ansat far 1958-1996 på tidligere Haslev Gymnasium 

 
I alle dine tre år på MSG-Ringsted har du vist et flot engagement og en 
glimrende faglig og social udvikling. Du har fungeret i mange roller og 
deltaget med stor entusiasme i flere af skolens aktiviteter, og bl.a. været med 
til at sikre at MSG-Academy endnu engang kunne kalde sig vinder af årets 
innovationsuge. Herudover har du med et tålmodigt sind og en stor ro altid 
vist dig hjælpsom og arbejdsom – både i forskellige skolemæssige 
sammenhænge, men også socialt på både klasseniveau og som en aktiv del i 
mange forskellige skolemæssige sammenhænge. 

 
 
 

Frederik Neuenschwander 
Christensen, 3x 

Ole Groots legat til årgangens 
gode kammerater . (2x1875 
kroner) 

Legatet er stiftet af skolens mangeårige dansk- og engelsklærer Ole Groot og 
tildeles en elev, som har været en god kammerat gennem sin tid på MSG Haslev. 
Ole Groot var ansat far 1958-1996 på tidligere Haslev Gymnasium 
 
Igennem alle tre år på MSG Ringsted har du med stor ildhu arbejdet både 
fagligt og i særlig grad socialt for at gymnasietiden for alle har skullet været 
en god tid. Du har været inkluderende og opsøgende (også i forhold til os 
lærere) og dit hjem har altid været åbent for dine klassekammerater. 
Herudover har du altid været med til at skabe en god stemning i 
klasserummet med et smil – og måske også en drilsk kommentar. Du har 
formået at samle folk, og derfor modtager du Ole Groots legat til årgangens 
gode kammerat. 

Nicole Bøgh Hjortsø, 3u 



MSG idrætspris (500 kr) 
 
LR eller SM overrækker 

Idrætsprisen tildeles en elev, som har leveret gode sportslige resultater og 
samtidig været en god kammerat. 
 
Marcus Elkjær Klemmesen har igennem alle tre år med idræt på C-niveau og 
et år med idræt på B-niveau vist stor fagligt engagement. Marcus er en alsidig 
og dygtig praktiker, som træner seriøst, hvorfor han til stadighed udvikler sig. 
Marcus har opnået en solid forståelse for idrætsteori på B-niveau. Marcus er 
inkluderende og har i undervisningen spillet de andre på holdene gode – 
mens han har haft et stort smil om munden. 

Marcus Elkjær Klemmesen, 
3y  

MSG Ringsted faglegat (2 x 2000 
kroner) 

 

Legaterne uddeles til de to elever med de højeste gennemsnit ved skoleårs 
afsluttende eksamen. 
 
Julie Gimsing Petersen:  
Nogle gange oplever man som underviser en elev, som fra start til slut og på 
oprigtig vis er så indstillet på det faglige og på at studere sig til viden og 
kompetencer, at man kun med dyb beundring og taknemmelighed kan sige 
”tak” og så ellers derfra forsøge at udfordre den pågældende elev med alt det 
bedste, man selv har lært og af hjertet ønsker at give videre. En sådan elev er 
Julie Gimsing Petersen fra 3.z. Stort tillykke med dit flotte eksamensresultat 
– med håb om at du må bevare din faglige nysgerrighed og kærlighed til 
viden livet igennem.  
 
 
Signe Thuesen Bredahl  
Fra start til slut har du demonstreret et utroligt flot og forbilledligt fagligt 
overskud.  Du har altid arbejdet målrettet og ubesværet, og samtidig bidraget 
til et højt fagligt niveau i klassen. Samtidig har du mestret både at kunne være 
en stor aktør i det sociale liv på skolen, og herudover har du opnået et 
utrolig flot eksamensresultat. Tillykke med det – det er velfortjent. 
 

 
Signe Thuesen Bredahl, 3.u 

11,6 
Julie Gimsing Petersen, 3.z 

11,6 
 
 
 
 

 


