
ANSØGNING 
TIL 

AALBORG STIFTSTIDENDES FOND 
Kongeligt konfirmeret 2. januar 1967 

____________________________________________________________________________________ 

Legatet gives til studerende ved højere læreanstalter i Nordjylland, som i forbindelse med studiet agter at tilbringe 
en periode fra 3-6 måneder i praktik i udlandet eller studere et semester ved en højere læreanstalt i udlandet. 

For at få tildelt legatet er det en forudsætning, at studieopholdet i udlandet er meritgivende, at ansøgeren har 
mindst 2 års studier bag sig og har nordjysk baggrund. 

Uddeling af legatmidler finder kun sted én gang årligt. Ansøgningsfristen er 1. april, og tildelte midler uddeles i 
begyndelsen af maj. Legatmodtagere, som tidligere har modtaget en legatportion, kan ikke søge igen. 

Aalborg Stiftstidendes Fond har i henhold til skattekontrolloven pligt til at oplyse skattemyndighederne om 
uddelte legater. 

____________________________________________________________________________________ 

Navn: _______________________________________________________________________________ 

Adresse: ____________________________________________________________________________ 

Postnr.: ____________ By: _______________________________  Tlf.: _________________________ 

E-mailadresse: ________________________________________ Cpr.nr.:_________________________ 

Navn på højere læreanstalt: ______________________________________________________________ 

Navn på uddannelsen: __________________________________________________________________ 

1. Har du bortset fra en eventuel nordjysk adresse tilknytning til Nordjylland?
I bekræftende fald hvilken? 

2. Hvor har du gået i folkeskole/gymnasium eller andet?



3. Hvornår er den uddannelse begyndt, hvortil støtten søges?

Hvor langt er du i uddannelsen?  

Hvornår forventes uddannelsen afsluttet? 

4. Til hvilket formål søges støtten – praktik eller studieophold?

Virksomhed/uddannelsesinstitution: 

Navn: ___________________________________________________________________________________ 

By: ___________________________________________________________________________________ 

Adresse: ___________________________________________________________________________________ 

Land: ___________________________________________________________________________________ 

Tidspunkt for praktik/studieophold: 

Startdato: __________________________ Slutdato: ___________________________ 

Bekræftelse på praktik/studieophold vedlægges 

___________________________________________________________________________________ 

Hvilken studiedel er opholdet en meritgivende del af? 
(Dokumentation fra studienævn eller lignende vedlægges) 

___________________________________________________________________________________ 

Søges studieophold, opstilles et foreløbigt studieprogram – kan evt. vedlægges (Udarbejdes i sam- 
arbejde med den faglige vejleder). 

___________________________________________________________________________________ 

Det kan anbefales at vedlægge en udtalelse fra studievejleder/lærer. 

__________________________________________________________________________________ 



5. Har du tidligere søgt støtte fra Aalborg Stiftstidendes Fond? I bekræftende fald hvornår og med hvilket resultat?

      Har du samtidig søgt/modtaget støtte fra andre udvekslingsprogrammer (Nordplus, Erasmus m.v.)? 

Ja/nej:  

      Hvis ja                      Hvilke: 

6. Eventuelle supplerende bemærkning:

____________________, den ______________________  _____________________________________ 
Ansøgers underskrift 

Ansøgning sendes senest 1. april til: 

ASF@nordjyske.dk

Aalborg Stiftstidendes Fond 
Langagervej 1 
Postboks 8000 
9220 Aalborg Øst 
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