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Nyhedsbrev – Påsken 2022 
 
 
Kære elever og forældre. 
 
Så kom foråret! Med masser af sol og fuglesang – og med glade elever og medarbejdere - uden Corona-
restriktioner. Så dejligt! 
 
Fællessamling om Ukraine 
Midt i marts havde vi stor fællessamling i skolegården for alle skolens elever. Anledningen var krigen i 
Ukraine. Skolens eget band spillede, og med taler, sange, digtoplæsning og indsamling ønskede vi som skole 
at udtrykke vores solidaritet og medfølelse med Ukraine - og vores tro på, at Lyset skinner i mørket. Og med 
en understregning af hvor afgørende vigtigt det er, at konflikten ikke medfører hetz imod russere i 
almindelighed. Det handler helt grundlæggende om håb og medmenneskelighed på tværs at kulturer, 
nationer mv. 
På havltaget spillede NSG-heavy band Cranberries’ klassiske anti-voldshymne, ”Zombie”, Ilias fra 1.d 
leverede et brag af en digtoplæsning med stærke ordbilleder om en forfærdelig og uretfærdig krig. 
Sammen med elevrådsforperson Elias fra 3.a opfordrede Martin Chase SJ og Roman Groszewski SJ (begge 
jesuitter) til at støtte det store arbejde, som nødhjælpsorganisationen Jesuit Refugee Service (JRS) udfører i 
Polen med de ukrainske flygtninge. Gule og blå ark fyldte godt op i skolegården, og på dem var trykt 
Nordahl Griegs smukke ”Kringsat af Fjender”, som elever og lærere sang, så det kunne høres i hele 
kvarteret. De farvede sangark skulle endvidere bruges til at løfte højt over hovedet og danne Ukraines flag. 
Det fangede vores drone perfekt, som man kan se på https://nsg.dk/om-nsg/nsg-hjaelper-ukraine/ 
Støttekampagnen til fordel for Ukraine fortsætter frem til påske, og vi håber at nå over kr. 20.000,- 
I kan stadig nå at give et bidrag til ”NSG hjælper Ukraine” på mobile pay 8910AX. I skrivende stund er der 
samlet 16.800,-  
 
Årsfest – 29. april 2022 
På NSG har det de sidste MANGE år været tradition - én gang om året - at afholde en fest for alle elever og 
medarbejdere. En stor fest hvor alle sejl sættes til med fællesspisning, diskotek, lanciers, rodeo, lotteri, 
jazzlounge, natmad osv. Årsfesterne plejer at være en stor succes og har selvsagt stor betydning for 
fællesskabsoplevelsen på NSG.    
Årsfesterne har imidlertid ikke været gennemført de sidste år grundet Corona, og fordi man af forskellige 
grunde de sidste par år op til Corona afprøvede andre festmodeller.  
Vi vil imidlertid meget gerne fastholde og videreudvikle traditionen. Men vi er også godt klar over, at der 
kan være visse udfordringer i forhold til at holde fest for alle elever på en gang. Vi har derfor i år blandt 
andet valgt at give gymnasieleverne lov til at feste videre fra kl.23.00-01.00 alene. De sidste i grundskolen 
skal gå hjem kl.23.00. Endvidere spiser 3.g´erne middag alene på lærerværelset - en særlig skøn menu med 
servering og det hele. Festudvalget arbejder målrettet på, at alle får en fantastisk årsfest!   
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CPR-numre 
Skolen er overgået til nye IT-systemer, som opfylder de krav, myndighederne og GDPR lovgivningen stiller til 
vores skole. I den sammenhæng er det et krav, og en IT-nødvendighed, at skolen har CPR-numre på alle 
indmeldte elever samt på alle forældremyndighedsindehavere. 
 
Vi vil derfor bede jer forældre om at meddele os CPR-numre på den/de forældre, der har 
forældremyndigheden inden d. 1. maj 2022 (Elevernes CPR-numre har vi allerede).  
 
Vi har brug for følgende:  
 

• Elevens navn og klasse 

• Forælder1 fulde navn og CPR-nummer 

• Forælder2 fulde navn og CPR-nummer 
 
Elever med kroniske sygdomme, allergier etc.  
For at være kunne hjælpe bedst muligt, skulle en elev komme til skade eller blive syg, ønsker vi at opbygge 
et kartotek over vores elever som har kroniske sygdomme, allergier eller andre behov. Derfor, fejler jeres 
barn noget, som kræver at administrationen ved besked, fx allergi der kræver epipen, vigtig medicin etc. 
beder vi jer om at sende information til Maria Østergaard som sikker mail via dette link: 
https://nsg.signflow.dk/webapp/securemailbox/new 
For at vi kan opbevare sådanne information bedes I vedhæfte et underskrevet samtykke. 
 
Oplysningerne sendes som sikker mail til vores administration via dette link:  
 https://nsg.signflow.dk/webapp/securemailbox/new 
 Angiv gerne ”Forældre” i meddelelsesfeltet.  
 
De uansvarlige og asociale private skoler! 
I relation til vores grundskole på NSG kan man igen følge en serie på TV 2, om hvordan privatskolerne 
”skummer fløden” og holder skole for de ressourcestærke familiers børn – mens Folkeskolen kan tage sig af 
alle de ressourcesvage.  
Jeg betvivler ikke det (til tider ucharmerende), man kan se og høre i udsendelsen – men der tegnes her et 
særdeles unuanceret billede af de såkaldte privatskoler.  
I DK findes der kun to slags grundskoler (0.-9.kl.): Folkeskolerne og De Frie Grundskoler. De mange 
forskellige frie grundskoler kalder sig så alt muligt forskelligt: Realskole, lilleskole, privatskole, friskole og 
katolsk skole. NSG er som bekendt en katolsk skole, og vi har absolut ingen dagsorden om at ”skumme 
fløden” og kun holde skole for de velfriserede børn med ny-spidsede blyanter, for nu at blive lidt polemisk. 
Tværtimod. 
De katolske skolers DNA er at henvende sig til ALLE uanset baggrund (socioøkonomisk og kulturelt/religiøst). 
Og som bekendt er målet blandt andet - og meget kort sagt - at danne mennesker, der ønsker at være 
mennesker for andre. Vi er selvfølgelig klar over, at der er familier med så få ressource (økonomisk og/eller 
menneskeligt) at de aldrig når til at overveje en plads i grundskolen på NSG. Udover forskellige 
tilskudsmuligheder (herunder vores helt nye forældrefond) arbejder skolens bestyrelsen dog løbende på 
initiativer, der kan fastholde og videreudvikle diversiteten i vores elevgruppe. Målet for den katolske skole - 
uanset hvor I verden den ligger – er som udgangspunkt at være en mulig skole for ALLE i det omgivende       
(lokal-)samfund.  
Når det så er sagt, er vi naturligvis forpligtet på at kunne give alle vores elever det, de har brug for. Vi er en 
boglig, kærlig og ambitiøs grundskole, og vi vil meget gerne være en skole for mange. Men det er selvsagt 
ikke muligt for os at være den rigtige skole for alle.      
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NSG 2025 
Som beskrevet i sidste nyhedsbrev https://nsg.dk/wp-content/uploads/2022/03/Nyhedsbrev-julen-2021-
NSG.pdf har vi på skolen igangsat et udviklingsarbejde med titlen NSG 2025, som både elever, 
medarbejdere, bestyrelse og forældre vil blive inddraget i på forskellig vis.   
 
Udvalgets opgave er at være motor for den helt grundlæggende udvikling af NSG, som en fri katolsk 
Jesuiterskole. Det handler både om at, tydeliggøre grundlaget, hvad angår menneskesyn, læringssyn og 
dannelsesideal – og om at rammesætte arbejdet med at virkeliggøre vores drømme i forhold hertil. 
 
Første skridt var en temadag for alle medarbejdere om ”Det kristne livs- og menneskesyn”, som blev 
gennemført i uge 8.  
 
Målet med eftermiddagen var: 

• Videreudvikling af fælles forståelse og fælles sprog i forhold det kristne livs- og menneskesyn.  
• Fokus på sammenhængen imellem: NSG´s livs- og menneskesyn, dannelsesidealet (TRÆET, som 

hænger i alle klasser) og så vores pædagogiske hverdagspraksis. 
 
Vi havde en superfin eftermiddag med inspirerende oplæg og mange spændende gruppedrøftelser.  
Næste skridt er nu at få samlet og nedkogt referaterne fra grupperne til en tekst om ”Det kristne livs- og 
menneskesyn på NSG”. I vil med sikkerhed høre meget mere herfra.  
 
NSG´s Forældrefond 
Som beskrevet i sidste nyhedsbrev har vi pr. 1. april i år oprettet en forældrefond. Målet hermed er, at så få 
forældre som muligt fravælger skolen af økonomiske grunde. Vi får desværre løbende henvendelse fra 
familier på NSG, som på grund af fx skilsmisse, arbejdsløshed eller sygdom har fået problemer med at klare 
udgifterne til skolepenge, studierejser mv. Her har vi nu med NSG´s Forældrefond mulighed for at række en 
hjælpende hånd.  
Heldigvis har langt de fleste af jer sagt ja til at betale til fonden (kr. 35,- om måneden), hvilket betyder, at vi 
relativt hurtigt kan få opsparet et fint beløb, som vil blive uddelt til familier med behov. Og tusind tak til jer 
alle sammen. Det er virkelig flot med denne omsorg og solidaritet.  
Indbetalingen er selvfølgelig stadig helt frivillig, og hvis I som forældre IKKE ØNSKER at indbetale til 
forældrefonden, kan I blot skrive til vores regnskabsfører Kim Wassmann på bogholderi@nsg.dk 
 
Påskegudstjenester 
Fredag den 22. april er der påskegudstjenester i Sankt Augustin kirke. Påskelyset skal tændes, og lysets og 
kærlighedens sejr over døden vil blive fejret med sang og trompetspil efter følgende plan: 
 

Kl. 8.25: 6.kl og 7.kl.  
Kl. 9.10: 8.kl. 
Kl. 10.05: 9.kl. 
Kl.10.50: G10 og Gymnasiet 

 
Som forældre er I meget velkomne. 
 
Med venlig hilsen - og rigtig glædelig påske til alle! 
 
Peter Franklin 
Forstander  
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