
Legater til unge studerende 
Af Morten Andersen 

 
12 unge fra tømrerlærlinge til økonomistuderende fik legater på op til 

10.000 kr. af Vejle Håndværker- og Borgerforening. Fælles for de unge 
er, at de alle vil mere end deres uddannelse i første omgang kræver 

eller ikke er tilfreds med én uddannelse. Der er for eksempel bageren, 
som vil til udlandet for at lære at bage kager, som vi normalt ikke ser i 

Danmark. Og automekanikeren der vil læse videre til maskinmester.  

 
Den økonomiske håndsrækning fra foreningen gør det muligt for de unge at 

føre drømme ud i livet. Drømme om at blive lige den tand bedre. Eller komme 
et skridt videre. Og legatbestyrelsens formand, Steffen Østergaard, er yderst 

tilfreds med at unge i Vejle søger legatet.  
Det vidner om, at vi har unge mennesker, som vil gøre en ekstra indsats til 

gavn for os og vores samfund, siger han.  
 

Modtagerne 
Frederik Agger 

Nøddelund er 18 år 
og går på HTX i Vejle. 

Han er et synligt 
bevis på, at det ikke 

kun er traditionelle 

håndværksfag der 
nyder godt af 

foreningens legat. 
Den 18 årige 

vejlenser drømmer 
om at blive jagerpilot, 

og går på HTX for at 
kunne have engelsk, 

matematik og fysik på 
højt plan.  

- Jeg er utrolig glad 
for legatet. Det giver 

mig mulighed for at 
komme et skridt videre, siger Frederik Agger Nøddelund.  

En anden af legatmodtagerne er 17 årige Nicklas Christoffersen, som er 

tømrerlærling. Med sin alder og valg af uddannelse kan han repræsentere flere 
af legatmodtagerne ved, at han er i gang med et traditionelt håndværksfag, 

men ønsker at læse videre til enten bygningskonstruktør eller ingeniør. At han 
blev udvalgt til at modtage legatet kom bag på ham. 

- Jeg er faktisk rigtig glad for det. Det var ikke lige noget, jeg havde regnet 
med. Jeg havde set i ugeavisen, at det var muligt at søge det. Og så tænkte 



jeg, det kunne være rart at få det, så jeg kan supplere med nogle kurser, 
fortæller den glade legatmodtager.  

 
Foreningens virke 

Den økonomiske hjælp til unge under uddannelse er et formål der er 
nedskrevet i foreningens vedtægter. Og med stigende krav til de unges 

uddannelse og ikke mindst efter- og videreuddannelse, er der god brug for 
foreningens årlige legatuddeling.  

Vejle Borger- og Håndværkerforening kan fejre 150 års jubilæum om 

halvandet år. Forberedelserne til dette kan man følge med i på foreningens 
hjemmeside, som findes på www.vhogb.dk.  

 
 

Fakta 
Dette års legatmodtagere er:  

Christian Pausgaard, Jakob Hartvig Harbo, Anne Marie Kalhave, Christina Chae 
Rin Ernst Jørgensen, 

Morten Aastrup, Kenneth Rene Olsen, Nicklas Christoffersen, Frederik Agger 
Nøddelund, Mikkel Rathleff, Kristian Høj Andersen, Daniel Nyvang Mariussen, 

Martin Nyvang Mariussen. 
Vejle Borger og Håndværkerforening har omkring 120 medlemmer.  

 
 

 

 
Billedetekst: 

 
Årets legatmodtagere. Tre kunne ikke være stede ved uddelingen, men havde 

sendt en repræsentant. Modtagerne er flankeret af til venstre 
legatbestyrelsens formand, Steffen Østergaard og formand for Vejle 

Håndværker og Borgerforening, Carsten Jørgensen.  


