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Vi hylder håndværket

Tirsdag den 14. maj blev årets dygtigste nyudlærte svende fejret med
medaljer og legater ved en stor ceremoni på Københavns Rådhus. 

Gennem mere end 150 år er de dygtigste nyuddannede håndværkere blevet
hyldet på Københavns Rådhus, hvor de får overrakt sølv- eller bronzemedalje
for en særdeles veludført svendeprøve. Desuden bliver der uddelt
legater. Hendes Majestæt Dronning Margrethe har videreført Kongehusets
tradition med at deltage i ceremonien og hilse på de dygtige håndværkere.

"Danmark har et kæmpe behov for dygtige håndværkere. Og her har vi en gruppe
af unge, der ikke bare har taget den slagne vej. De har valgt en exeptionel vej, og



det har de gjort exeptionelt godt - de har taget Danmarks fremtid i deres hænder.
Det er dét, vi fejrer med medaljeuddelingen." Sådan siger Christoffer Susé, adm.
direktør i Håndværkerforeningen København.

Medaljefesten bliver arrangeret i et samarbejde mellem
Håndværkerforeningen København og de storkøbenhavnske skoler Next -
Uddannelse København og TEC – Technical Education Copenhagen.

Årets æreshåndværker
Margrethe Vestager (R) blev kåret til Æreshåndværker 2019 af
Håndværkerforeningen København. Foreningen begrunder kåringen af
Vestager med, at hun i arbejdet som EU-kommissær har udført godt politisk
håndværk i international klasse.

"Margrethe Vestager har sat en helt ny standard for arbejdet som EU-kommissær.
Med sin personlige power har hun skabt fornyet respekt om embedet, og hun har
med en utrættelig indsats arbejdet for at sikre et frit og lige marked i Europa,"
forklarede Per Vangekjær, formand for Håndværkerforeningen.

Den nyudnævnte Æreshåndværker glædede sig over kåringen:

"Jeg er naturligvis både glad for og stolt over den anerkendelse det er at få prisen.
Og så er det noget særligt at modtage denne hædersbevisning sammen med årets
dygtigste nyuddannede håndværkere", sagde Margrethe Vestager.

Se video på YouTube her

https://www.youtube.com/watch?v=flW94VHNNFk


TECs elever, som modtog sølv- eller bronzemedalje og evt.
legater:
Bygningsmalere

Morten Hentrich

Stephanie Jurek Tingleff

Nicklas Fälling Ramshart Ivert

Helena Raagaard

Rikke Thamdrup Hansen

Chauffør

Tommy Anker Pedersen

Elektrikere

Bjørn Anker

Ian Blixenkrone-Møller

Steffen Johansen

Jacob Lykke Sørensen

Peter Aagesen

Flemming Iven Wahl

Nicklas Rosenstjerne Kølle

Kasper Olesen Saltoft Koch



Andreas Wain Uggen

Philip Sander Laursen Møller

Finmekaniker

Peter Ladegaard Larsen

Klejnsmede

William Sofus Jakobsen

Carl Fasmer

Søren Bjørnshave Taul

Motorcykelmekaniker

Jonas Palsgård

Ortopædister

Martin Hansen

Kenneth Hartmeyer

Personvognsmekanikere

Mohammad Feili

Mathias Harrison Andersen

Joachim Blix

Karoline Westphal Jensen



Skiltetekniker

Kira Bjerrum

Vvs- og energispecialist

Zakarias Kjær Sjøstrøm

TECs elever, som modtog legater:
Cykelmekaniker

Jamie Nikki Persson

Datatekniker

Magnus Thorborg Jørsby

Elektriker

Jakob Korsgaard Berg

Karrosseriopretter

Simon Hussian Ali

Vvs- og energispecialist

Andreas Jessen Bjarnhof

Yderligere oplysninger om medalje- og legatmodtagerne:

Ingrid Kjær Nielsen, kommunikationskonsulent, 2545 3467, ikn@tec.dk

TEC er en erhvervsskole fordelt på syv adresser i Region Hovedstaden. Vi har
mere end 30 erhvervsuddannelser, teknisk gymnasium, EUX, 10. klasse og
efteruddannelse til faglærte og ufaglærte. Hvert år sikrer vi, at 20.000



mennesker får en uddannelse af høj kvalitet og fokus på erhvervsrettet
dannelse og innovation. Vi har en holdning til uddannelse og blander os i
samfundsdebatten.
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