
 
Legater på MSG Haslev til dimission 2022 

Legatet og beløb Motivationstekst til diplomet Elev som modtager legatet 
MSG Haslev 
udviklingslegat (1000 
kroner) 
 

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

Victoria Gabrielle Petersen, 3b 
 

MSG Haslev 
udviklingslegat (1000 
kroner) 
 

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

Signe Skovdal, 2p  

MSG Haslev 
udviklingslegat (1000 
kroner) 
 

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

Greta Lacroce, 3c 

MSG Haslev 
udviklingslegat (1000 
kroner) 
 

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

Jaqueline Doktor Jensen, 3a 

Ole Groots legat til 
årgangens gode 
kammerat. (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. 
 
 

Luna Skov Sieben, 3b 
 
 
 
 

Ole Groots legat til 
årgangens gode 
kammerat. (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 
 
 

Cecilie Bothilde Sørensen, 3a 

MSG Haslev sportslegat 
(2x500 kroner) 

Legatet tildeles en elev, som har leveret gode sportslige resultater og 
samtidig været en god kammerat på sit hold. 
 
 

Mathilde Grøn Schaarup, 3b  
Mathilde Laursen, 3b 



 

MSG musiklegat (2 x 
500 kroner) 

Legat 1: Årets ene pris går til Katrine Welsch Jørgensen 3.b   
 
 
Legat 2: Årets anden pris går til Matti Frey Gam Olesen 3.b 
 

Katrine Welsch Jørgensen, 3b   
 

 
 
 

Matti Frey Gam Olesen 3.b 
MSG Haslev 
Den gyldne Maske 

 Luna Skov Sieben, 3b 

Haslev Gymnasiums 
Fond (1 x 1000 kroner) 
Fonden søges hvert år for 
beløbet. 

Legatet uddeles til elev, der gennem hele deres gymnasietid har været en god 
kammerat og arbejdet seriøst med fagene. 
 
 

Andreas Damgaard Christiansen, 3b 

Haslev Gymnasiums 
Fond (1x1000 kr) 
 
Fonden søges hvert år for 
beløbet. 

Legatet uddeles til elever som har ydet en ekstraordinær indsats i 
planlægning af aktiviteter til glæde for skolens elever.  
 
 
 

Sarah Sofie Juhl Jensen, 3c 

Felsagers legat for 
tværfaglighed: (500 
kroner) 
 

Legat 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. 
 
 

 
Mille Jønch Hansen, 3b 

Knud Mogensens legat: 
(500 kroner) 
 

Legatet er indstiftet til minde om en tidligere elev Knud Mogensen som gik 
her på skolen. Legatet uddeles til en elev, som har ydet en stor social indsats 
for klassens trivsel og har været en god kammerat. 
 
 

Ida Bagger, 2p 



Knud Jepsens legat Legatet skal tildeles en elev, der udviser særlig fordybelse og nysgerrighed 
inden for ét eller flere af følgende fag: Matematik, fysik, kemi og/eller 
biologi/bioteknologi.  
Elevens drift skal ikke alene hvile på at præstere men på at turde undres og 
tage fejl. Elevens mål skal være at søge en dybere forståelse inden for 
naturvidenskaben af egen lyst og ikke alene efter pensums krav. 

Asger Skjold Funder de Linde, 3a 

Danske Banks Haslev 
Fond (2 x 2.500 kroner) 
 

Danske Banks Haslev Fond (2 x 2.500 kroner) giver hvert år skolen to 
legater. Legaterne uddeles til de to elever med årgangens højeste 
gennemsnit.  
 
  

Thor Asbjørn Greibe Søberg 
Pedersen, 3a (12,2)  

 
Mille Jønch Hansen, 3b (11,6) 

 


