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Niels Steensens 
Gymnasium

Niels Steensens 
Gymnasium (NSG)
NSG er en katolsk privatskole på 
Østerbro i København med elever fra 
6. klasse til 3.g.

Den blev oprettet af jesuiterordenen 
i 1950 og er den del af et verdensom-
spændende netværk af jesuiterskoler, 
der også omfatter højere læreanstalter og univer-
siteter med over 2 mio. elever og studerende.  

NSG er den eneste jesuiterskole i Norden og har
altid tiltrukket elever med forskellig religiøs og
kulturel baggrund. Sammenhængen mellem fag-
lig viden, religiøs tro og social retfærdighed har
stået centralt i jesuitternes dannelsesideal, lige
siden den første jesuiterskole blev oprettet i 1548
i Messina på Sicilien. Som forsker gjorde Niels Steensen flere bane -

brydende opdagelser, og han er en af Danmarks
største videnskabsmænd nogensinde. 

Han identificerede ørespytkirtlens udførselsgang
og beviste, at hjertet er en muskel. Steensen er
også en af geologiens grundlæggere. 

Hans videnskabelige fremgangsmåde var den-
gang revolutionerende: Grundig observation er
forudsætningen for sand forståelse og virkelig
 erkendelse. 

Niels Steensen blev katolik i 1667 og siden præst
og biskop. I 1988 blev han saligkåret af pave
 Johannes Paul II.

Niels Steensens Gymnasium
Sankt Kjelds Gade 3 • DK-2100 København Ø. 

Tlf.: +45 39 16 23 40 • E-mail: nsg@nsg.dk

Niels Steensen?

Niels Steensens
Gymnasium er
 opkaldt efter den
danske anatom,
geolog og biskop
Niels Steensen
(1638-86). 

HVEM ER EGENTLIG



• ved at opmuntre dem til at reflektere
over deres eget liv og overveje, hvordan 
de kan hjælpe hinanden

• ved at skærpe deres opmærksomhed og
ansvar for naturen og jordens ressourcer 

• ved at anspore deres naturlige nys-
gerrighed, fagligt og personligt, i lyset 
af det fælles bedste

• ved at åbne deres øjne for livets skønhed
og dets dybere mening

• ved at lære dem omhu og ansvar i skrift
og tale og at lytte til andre

• ved at styrke deres danske og europæiske
værdier, så de aktivt kan tage del i vort 
demokrati  

• ved at give dem viden og overskud til 
som sande verdensborgere at møde andre
livsopfattelser

• ved at vise, at NSG’s menneskesyn 
rækker ud over skoletiden og præger alle
livet igennem

• ved at lade dem glæde sig over, hvad de
kan og livets mange muligheder. 

Elever fra NSG er oplyste
 mennesker, der med 
udgangspunkt i et kristent
menneskesyn...

På Niels Steensens 
Gymnasium søger vi at få 
eleverne til at vokse som 
mennesker…

Hvad skal vi sammenligne Guds rige med?
 Hvilken lignelse skal vi bruge om det? Det er
 ligesom et sennepsfrø: Når det kommer i jorden,
er det mindre end alle andre frø på jorden, men
når det er sået, vokser det op og bliver større
end alle andre planter og får store grene, så
 himlens fugle kan bygge rede i dets skygge.

Markusevangeliet 4: 30-32

• er reflekterede, empatiske og gør en 
forskel for andre 

• er bevidste og samvittighedsfulde
i forhold til den skabte verden 

• er nysgerrige, fagligt dygtige og 
arbejder for det fælles bedste  

• ser skønheden i verden og søger 
meningen med livet

• er velformulerede, ærlige og lyttende
i mødet med mennesker

• er rodfæstede i dansk og europæisk 
frihedstradition med ansvar for 
demokratiet

• har globalt udsyn med respekt for 
forskellige religioner og kulturer 

• er del af et livslangt fællesskab
mellem lærere og elever 

• har et optimistisk livssyn og håb for 
fremtiden.
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