
Legater til uddeling på MSG Ringsted 2022. 

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. 
 
 

Clara Herløv Christensen, 
3.y 

MSG Ringsted udviklingslegat 
(1000 kroner) 

 

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

Frederikke Bro 3x 

MSG Ringsted udviklingslegat 
(1000 kroner) 

 

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

Maja Gregersen Olsson, 3u 

MSG Ringsted udviklingslegat 
(1000 kroner) 
 

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

Nichlas Damgaard, 3w 

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. 
 
 

Dima Jafar, 3x 

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. 
 
 

 
 

Anna Marie Werner, 3y 



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 
 
 

Mikkel Wilhelm Friis 
Børglum, 3w 

 
 

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 
 
 

Nikoline Marie Mouritsen, 
3u 

MSG idrætspris (500 kr) 
 
 

Idrætsprisen tildeles en elev, som har leveret gode sportslige resultater og 
samtidig været en god kammerat. 
 
 
 

Andrea Gren Brynjulfsen, 
3.x 

MSG Ringsted faglegat (2 x 2000 
kroner) 

 

Legaterne uddeles til de to elever med de højeste gennemsnit ved skoleårs 
afsluttende eksamen. 
 
 

 
 

Andreas Thuesen Bredahl 
3.y (11,3) 

Anna-Sofie Vasehus Holck 
3.x (11,3) 

 
 

 


