
HAR DU MOD
PÅ MERE?
Talent- og frivillige aktiviteter på NGH



Er det matematik, kemi, engelsk, spansk, biologi, basketball, musik, 
billedkunst, naturgeografi eller noget helt tiende, som du er  
interesseret i ...? 
Mulighederne for talent- og frivillige aktiviteter er mange på Næstved 
Gymnasium og HF. 

Fælles for aktiviteterne er, at de giver dig mulighed for at blive udfordret 
og udvikle dig ud over den almindelige undervisning. Det er også i de 
frivillige aktiviteter, du kan møde elever fra andre klasser med samme 
interesser som dig selv og på den måde blive en del af et større  
fællesskab på skolen. 

Nogle af aktiviteterne kræver, at du skriver en ansøgning for at kunne 
komme i betragtning. Det vil fremgå af aktivitetsbeskrivelserne, hvilke 
det drejer sig om.

Jeg håber, denne folder kan inspirere dig til, hvordan du bedst udfolder, 
udvikler og udfordrer dit talent sammen med andre elever på NGH. 
Du kan dyste mod mig ved en af aktiviteterne - find selv ud af hvilken ved 
at læse hæftet :-)

   Marianne Bollerup, rektor



MASTER CLASS ENGELSK 

HVAD GÅR DET UD PÅ?  
Debating er en holdaktivitet, hvor man får et fedt sammenhold på tværs af årgange 
med andre, som er glade for at debattere på engelsk.  
Konkurrence til sidst med andre gymnasier. Public Speaking er en individuel disciplin.  

HVOR TIT MØDES MAN?  
Debating: Ca. en gang om ugen fra september til november.  
Public Speaking: Ca. en gang om ugen fra januar til ca. medio marts.
Debating begynder tirsdag d. 12/9 og CAE og Public Speaking i 2. uge af januar 

HVAD KRÆVER DET?  
Debating og Public Speaking er for alle også 1.g, men Cambridge Advanced Exam 
(CAE) er kun for 10-12-talselever i 3.g, da det er hovedsageligt et selvstudie og certifi-
katet ellers bliver for gammelt.

Debating: Her møder du ligesindede, som elsker engelsk og debattere på tværs af år-
gange og klasser, og I møder andre skoler i konkurrencen. Public Speaking er mere 
individuelt og man holder en 5 min tale selv. 2 fra hver skole går videre til semifinalen. 
Vinderen af den danske finale skal repræsentere Danmark ved den internationale fina-
le i London. CAE er selvstudium med en eksamen d. 1. april på Studieskolen i KBH.

Der er ca. 20 deltagere til Debating og det samme til Public Speaking og der skal være 
min 8 deltagere til CAE for at det bliver oprettet (Egenbetaling på kr. 1500)

TILMELDING?
Du sender en ansøgning til hver af de tre discipliner af Master Class Engelsk og skriver 
lidt om, hvorfor du gerne vil være med.  
Send til su@ngh.nu.

CAE er engelskundervisning i fire forskellige dele, 
Speaking, Writing, Listening og Reading and Use of  
English, hvor eleverne efter endt eksamen modtager et 
flot eksamensbevis fra Cambridge University Assessment 
Centre, som er international anerkendt og nyttigt, hvis 
man senere gerne vil til udlandet og læse eller arbejde.

CAMBRIDGE ADVANCED  
EXAM (CAE) 



MASTER CLASS KINESISK     (lukket for tilmeldinger) 

HVAD GÅR DET UD PÅ?
Vil du gerne vide mere om kinesisk kultur, samfund mm., mødes på tværs af kinesisk 
hold og -niveau med andre, der har samme interesse? Så kan du tilmelde dig Master 
Class i kinesisk.

HVEM KAN VÆRE MED? 
Der er ingen mødepligt, men man skal tilmeldes Master Class for at kunne deltage i 
aktiviteterne. 
 
Vi vil mødes med jævne mellemrum frem til påske, så vidt muligt i 5. modul og i et 
modul, gerne om onsdagen, men andre dage og andre tidspunkter vil kunne komme 
på tale, eksempelvis, når vi tager på ekskursion eller hvis vi får besøg udefra. Det vil du 
kunne se under arrangementet på Lectio, inden du tilmelder dig det.  
 
For enkelte arrangementer må der påregnes udgifter. Det vil fremgå af aktiviteten.
 
Når du er tilmeldt, ville du kunne se aktiviteterne i Lectio, så snart de bliver oprettet og 
du vil kunne tilmelde dig de enkelte. Tilmelding er bindende.
 
Vi planlægger aktiviteterne efterhånden, men kan allerede afsløre, at første gang bliver 
onsdag den 14. september med udflugt til København for at deltage i foredrag i Dansk-
kinesisk foreningen under titlen: “At være barn i Kina: Opvækst, socialisering, læring og 
dannelse”. 
 
Vi glæder os til at mødes med jer uden for skoletid!
Vh Isabelle iv@ngh.nu og Simon gj@ngh.nu



START: September 2022.

HVAD GÅR DET UD PÅ?  
tysk masterclass består af:  
1) Sprogolympiaden  
2) sprogfrokosten   
3) turen til Berlin

1/9-22: Sprogfrokosten begynder. I sprogfrokosten taler vi kun tysk. 
Optakt til Berlinekskursion i sept. + okt., to 5. moduler efter aftale med deltagerne. 
Ekskursion i okt eller nov. 
Vi taler tysk med fokus på tysk kultur og historie.  
Uge 6 et modul med Sprogolympiaden i skoletiden: Sprogolympiaden er en anonym 
quiz, hvor forståelse af tysk sprog og kultur er i fokus.

HVAD KRÆVER DET? Lyst til at deltage! Deltagere skal henvende sig til Ulla ur@ngh.nu 
eller Georg gp@ngh.nu for at aftale nærmere. 

HVEM KAN DELTAGE? Alle tyskelever i 2.g.

MASTER CLASS TYSK 

MASTER CLASS SPANSK 

HVORNÅR? Efter efterårsferien. Tirsdag kl. 15.30-16.30. 
HVEM KAN VÆRE MED? 
Master Class Spansk består af en række faglige aktiviteter, der henvender sig til 2.- og 
3. g.-elever, som udviser særlige sproglige evner og interesse for faget. 
 
HVAD GÅR DET UD PÅ?
Det overordnede faglige mål er at hjælpe jer at løfte jeres faglige niveau, og dermed 
hæve karakter henholdsvis i 2.g’s mundtlig årsprøve og 3.g’s afsluttende eksamen.
I vores undervisning har vi især fokus på det mundtlige, så I opnår et så flydende talt 
sprog som muligt. 
Vi arbejder også med grammatik, både lidt mere avanceret grammatik, der vil gavne 
jeres skriftlighed, men også for at inkorporere det i jeres mundtlige sprogfærdighed.
Der er ingen afleveringer eller lektier. 

KONTAKT: Kontakt din spansklærer eller skriv til Thomas bj@ngh.nu eller Pilar pr@ngh.
nu. Hvis muligt oprettes et 2.g- og et 3.g-hold.



MASTER CLASS PSYKOLOGI 

MASTER CLASS FYSIK/KEMI 

HVEM KAN VÆRE MED?
Master Class Psykologi er forbeholdt elever, der har, eller har haft, Psykologi på  
C-niveau.
Deltagerantallet vil være på mellem 5 og 20 personer.

HVAD GÅR DET UD PÅ?
Ønsker du at udvikle dit talent inden for psykologi? Drømmer du måske om at studere 
eller arbejde med psykologi efter gymnasiet?  
Så er Psykologi Masterclass måske noget for dig.

Psykologi Master Class er bl.a.:
Undervisning i et højt fagligt niveau (svarende til A-niveau og højere)
Faglige aktiviteter som konkurrencer og debatter
Besøg af oplægsholdere
Faglige ekskursioner ud af huset

Psykologi Masterclass starter tirsdag d. 4. oktober. Det afholdes herefter hver uge om 
tirsdagen eller onsdagen i femte modul. Arrangementer og ekskursioner meldes ud i 
god tid forinden. Deltager du regelmæssigt og aktivt, vil du ved skoleårets afslutning 
modtage et bevis for din deltagelse.

TILMELDING OG SPØRGSMÅL
Tilmelding foregår med en motiveret ansøgning senest 31. september.   
Skriv til Mathias Ladefoged (la@ngh.nu) eller Pia Gehl Bjørnestad (pb@ngh.nu) hvis du 
vil tilmelde dig, så sender vi dig et ansøgningsskema.
Er du nysgerrig og har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os.

HVAD GÅR DET UD PÅ? 
To ekskursioner om året af 2-3 dages varighed sammen med elever fra Silkeborg og 
Svendborg gymnasium. Typisk besøger vi en uddannelsesinstitution, men vi har også 
besøgt diverse firmaer. Vi har også været i både Hamborg og Lund.  
Skolen betaler både rejse og forplejning undervejs.

HVEM KAN TILMELDE SIG?
2.g og 3.g med enten Fysik A eller Kemi A (eller begge!) Vi udvælger som regel ca. 10 
elever.  
Skriv til Kevin Henriksen ke@ngh.nu hvis du er nysgerrig. 



MASTER CLASS NATURGEOGRAFI 

HVAD GÅR DET UD PÅ?  
Holdet undervises i fire hovedemner på skolen:
1. Geologi og pladetektonik
2. Gletsjere og landskaber
3. Energi og erhverv.
4. Vejr, klima og klimaforandringer

HVOR TIT MØDES MAN?  
3 seminarer á 3 moduler i januar og februar. Vi rejser sammen til Island i foråret i seks 
dage. Vi afslutter studieturen med et lille produkt, hvor billeder og film formidler ople-
velserne.

HVEM KAN VÆRE MED?  
Alle med naturgeografi (stx) eller geograf (hf). 1. g, 1. hf og 3.g. C-niveau eller
b-niveau. Motiverede og gerne dygtige elever.

Esben informerer om projektet i løbet af efteråret.  Motiveret ansøgning ca. 10.1.2023.
Forventeligt 5000 kr., med forbehold for ukendte prisstigninger

HVAD KRÆVER DET?  
Motiveret ansøgning til Esben Jacobsen (EJ) senest 10. januar. Max 16 deltagere.



SHOW-KEMI 

HVAD GÅR DET UD PÅ? 
Vi ser på - og udfører - spektakulære  
eksperimenter primært inden for kemi.
Alle skal opnå nogle færdigheder - og bliver 
belønnet med diplom. Ved stabilt fremmøde 
få du også din egen kittel med navn :-)
 
HVORNÅR FOREGÅR DET?  
En eftermiddag om ugen for 10-12 deltagere. 
 
HVEM KAN VÆRE MED?  
Alle kan deltage. 
Vi skal have fundet elever, der kan deltage på 
Kulturnatten 7.oktober.

SPØRGSMÅL?
Kontakt Per pe@ngh.nu eller Mads Ole mo@
ngh.nu

HVAD GÅR DET UD PÅ? 
Vi spiller mest. Medvirker i årets musikforestilling. Optræder i skolens musikcafeer, af-
slutninger osv. Desuden skal vi deltage på festivalen ”Falgren og Friends”.  
Desuden lidt hørelære og besøg fra professionelle musikere med workshops osv.

HVORNÅR FOREGÅR DET? Onsdage i 5. modul. Vi går i gang så hurtigt som muligt!

HVEM KAN VÆRE MED? 
Et mindre antal musikere og sangere, som er relativt dygtige. Vi sætter barren så højt, 
vi kan - og levner plads til udvikling!

HVAD KRÆVER DET? Optagelsesprøve. Audition. Man skal være trænet nok på sit in-
strument eller sang. Desuden forventes det at man går til undervisning på musikskolen. 
Skolen støtter økonomisk. Holdet sammensættes efter niveau, årgang og blanding af 
instrumenter.

SPØRGSMÅL? Kontakt Lasse BE@ngh.nu 

MASTER CLASS MUSIK 



GEORG MOHR 
STUDIEKREDS 
HVAD GÅR DET UD PÅ? 
Vi gennemgår et par af principperne for 
matematikken bag nogle af opgaverne,  
og derefter regner vi på dem.

HVORNÅR FOREGÅR DET? 
Tirsdag i lige uger, første gang 6. septem-
ber i 5. modul.

HVEM KAN VÆRE MED? 
Alle der er interesserede i matematik.

HVAD KRÆVER DET? 
At man dukker op :-)

SPØRGSMÅL? Peter pk@ngh.nu 

MASTER CLASS BIOLOGI 

HVAD GÅR DET UD PÅ?
Biologi/Bioteknologi Masterclass tager udgangspunkt i en eller flere årlige studieture 
med et bio-fagligt indhold. I dette skoleår rejser vi helt ekstraordinært til Grønland for 
at undersøge den arktiske natur samt de forandringer den står overfor pga. klima. Stør-
stedelen af pengene kommer fra en fond, der vil dog også være behov for egenbetaling.

HVEM KAN VÆRE MED? 
Elever med biologi eller bioteknologi på a-niveau.

HVAD KRÆVER DET? Man bliver udvalgt på baggrund af sit talent for biologi/biotekno-
logi.

KONTAKT/SPØRGSMÅL: Thomas Bang, tb@ngh.nu 



FODBOLD UDENDØRS
HVORNÅR FOREGÅR DET?
Skiftende ugedage; hver eller hver anden uge afhængigt af andre aktiviteter - hold øje 
med lectio. 

HVAD ER DET?
Frivillig fodbold er et tilbud til elever, der har tid og lyst til at komme og spille fodbold 
med andre elever fra NGH. Der er ikke tale om hård træning med højintense løb og ska-
belonøvelser, men blot at vi deler et antal hold og spiller kamp mod hinanden i en time 
til halvanden. 

HVEM KAN VÆRE MED? 
Alle er velkommen. Fodbolderfaring er en fordel, men ikke et krav.

SPØRGSMÅL?
Johannes - nj@ngh.nu
Frederik - fs@ngh.nu

FUTSAL
HVAD GÅR DET UD PÅ?
Vi spiller futsal i den store hal. Alle årgange og alle køn på NGH kan være med. Fodbol-
derfaring er en fordel. 

HVORNÅR FOREGÅR DET?
Efter aftale mellem elever og lærere findes en fast dag hver anden uge fra grund-
forløbets slutning til påske.

TILMELDING
Tilmelding gennem møde på skolen og herefter facebook-gruppe til de enkelte trænin-
ger.

SPØRGSMÅL?
Johannes - nj@ngh.nu
Frederik - fs@ngh.nu



BASKET  
HVAD GÅR DET UD PÅ?
Basketball med klassekammerater og medstuderende på NGH. Vi laver niveauindde-
ling, så man spiller med og mod nogen, der har cirka samme niveau.  

Der skal også dannes 1-2 NGH-skolebaskethold, som skal deltage i Gymnasieskolernes 
Basketturnering til november, hvor vi som skole skal konkurrere mod andre gymnasier.  
 
Hvis man vil komme i betragtning til skolebasketturneringen, skal man møde op og  
deltage i frivillig basket nogle gange.  

HVORNÅR?
Opstart ca. uge 36. Tirsdage kl. 15.30-17.00
 
HVEM KAN VÆRE MED?
Alle er velkomne - uanset erfaring, køn eller livret. Jeg håber selvfølgelig, at du og dine 
venner vil komme alle gangene, men ellers kommer man bare de dage, som man kan. 
 
TILMELDING
Der vil være et opstartsmøde hvor man kan melde sig til, men man kan også skrive til 
Kristian Koren kk@ngh.nu eller bare dukke op.



VOLLEY  
Alle kan være med – jo flere jo bedre! Både dem, der 
ser volley som en hyggelig social aktivitet og dem, som 
motiveres af konkurrencen og at blive bedre volleyball-
spillere - og måske spille sig på skoleholdet.

HVAD GÅR DET UD PÅ?
Primært spiller vi volleyballkampe med og mod  
hinanden. Vi varmer op og laver enkelte tekniske  
øvelser først. Vi spiller både kønsintegreret og køns-
differentieret. Vi deltager i skoleturneringerne for både 
drenge og piger, og vi er ofte værter for det regionale 
stævne i januar.

HVORNÅR FOREGÅR DET? 
Vi træner en gang om ugen i 5. modul. 

TILMELDING
Man møder blot op (hold øje med Lectio). Op mod sko-
leturneringerne forventer vi stabilt fremmøde til de sid-
ste træningspas for dem som kommer på skoleholdene.

SPØRGSMÅL?
Henrik Rose: ro@ngh.nu

HVAD GÅR DET UD PÅ?
Fysisk træning i styrkerummet - bl.a. styrketræning, CrossFit, vægtløftning, HIIT. 

HVORNÅR FOREGÅR DET? 
Mandage 15.30-16.30 efter efterårsferien.

HVEM KAN VÆRE MED?
Alle kan deltage - ingen særlige forudsætninger.  
Maks. på 15 personer af hensyn til plads, så skriv til Kent, hvis du vil være med. 

NYSGERRIG? 
Kontaktperson: Kent Petersen kp@ngh.nu

FYSISK TRÆNING



HVAD GÅR DET UD PÅ? 
Gennem året vil der være forskellige 
værksteder, hvor du kan møde op og 
hygge med at lave kunst og kunst-
håndværk. 
Du kan glæde dig til bl.a. at tegne cro-
quis, lave fine smykker og klippe jule-
pynt. Måske finder vi på andre sjove 
ting - vi lytter gerne til jeres idéer. Alt 
kan ske! 

Det er også i kunstværkstedet du kan 
male banner til din studentervogn. 

HVORNÅR FOREGÅR DET? 
Løbende aktivitet gennem hele året - 
hold øje med Lectio.

HVEM KAN VÆRE MED? 
Alle er velkomne!

HVAD KRÆVER DET?
Det kræver ingenting andet end lyst til 
at være kreativ - du møder blot op fra 
gang til gang.  
Enkelte aktiviteter kræver tilmelding, 
da der kan være begrænset plads.

HVORDAN MELDER MAN SIG TIL?
Spørg din billedkunstlærer - eller skriv 
til Ina in@ngh.nu og Sofie sk@ngh.

KUNSTVÆRKSTEDET 



ATU er Danmarks største talentprogram for 
elever fra hele landet. I programmet sættes 
fokus på faglig, social og personlig udvikling 
sammen med andre nysgerrige og videbe-
gærlige unge. Programmet varer 2 år på STX 
og 1 år på HF.

Det foregår uden for skoletiden, og du skal 
skrive en ansøgning for at få mulighed for at 
blive optaget på ATU. Ansøgningsfristen vil 
blive offentliggjort i god tid. 

PÅ ATU bliver du præsenteret for humaniora, 
naturvidenskab, samfundsvidenskab,  
business og sundhedsvidenskab gennem  
seminarer, foredrag, workshops,  
virksomheds- og kulturbesøg.  
Der bliver også afholdt en årlig  
sommer-camp.

NYSGERRIG? 
Læs mere på www.ungetalenter.dk eller
kontakt Henrik ro@ngh.nu

ATU  
Akademiet for Talentfulde Unge



Går du i 2.g eller 1.hf, har du en spirende forsker  
i maven og brænder du for noget, du gerne vil  
udforske? 
Har du et fagligt overskud, giver projektet dig  
mulighed for at fordybe dig i et selvvalgt emne og 
udarbejde forslag til et forskningsprojekt.

Du kan lave projekter inden for alle fagområder; 
humaniora, naturvidenskab, samfundsvidenskab  
og sundhedsvidenskab. 

NYSGERRIG? Læs mere på www.forskerspirer.ku.dk 
eller kontakt Henrik ro@ngh.nu

FORSKERSPIRER 



Opstart efter jul.  
Et 5. modul ca. hver anden uge. 

Alle kan være med - bare du har lyst til at skrive og have det hyggeligt.

Forfatterhulen er stedet, hvor vi skriver for at have det sjovt og udtrykke os. Her kan 
du skrive digte, prosa, filmmanusskripter, fantasyromaner og meget andet. Vi tager 
udgangspunkt i sjove og udfordrende skriveøvelser, læser op for hinanden, bliver klo-
gere på vores personlige skrivestil, spiser kage og hygger os. 
I år vil vi arbejde hen mod litteraturfestivallen Næver Tell, hvor vi har mulighed for at 
dele vores skriverier med verden.

Ina (IN) og Stine (NI) fortæller gerne mere. Vi skriver ud på mail til alle elever inden 
årets forfatterhule åbner, hvorefter du kan melde dig til.  
Du sender os en kort ansøgning og melder dig til for hele perioden.

FORFATTERHULEN



På NGH elsker vi sprog, og vi elsker film.
Derfor har vi startet Sprogenes Filmklub, hvor alle kan komme 
og se sjove, spændende og måske lidt anderledes film.

Konceptet er enkelt:
- Hvert af skolens sprogfag har valgt en film, som de tror vil 
  appellere til skolens elever.
- Der vil være snacks ad libitum
- Man møder bare op - tilmelding er ikke nødvendig

Program:
14/9: Åbning af Filmklubben med en spansk film
21/9: Fransk film
28/9: Russisk film
5/10: Kinesisk film
12/10: Tysk film

SPROGENES FILMKLUB



MUSIKCAFE
Ca. 4 gange årligt en eftermiddag efter skoletid.

En blanding af hygge og god musik. Alle kan være med: Enten som publikum, cafe- 
bestyrer, roadie eller lydmand. Og så kan man selvfølgelig også optræde.  
Mød bare op!
 

Vil du være med til 

Vi øver i spisepauser i december. Hold øje med Lectio.
Hilsen Lasse (BE)

J U L E K O R  ?



Teaterkoncerten eller Musikforestillingen på NGH er en stolt tradition. 
 
Her knokler over 100 frivillige elever og lærere med at skabe en forestillingen, der  
spiller på gymnasiet over tre aftener. Eleverne står for alt lige fra manuskript,  
instruktion, skuespil, musik, dans, scenografi, og kostumer, og forestillingen  plejer at 
være en kæmpe oplevelse - både for deltagere og publikum!

Vi har taget hul på årets forestilling, der bliver en ’woke’ version af ”Grease”. Vi øver 
både et par weekender og på hverdage, som man aftaler internt i undergrupperne. 

Alle kan være med, men der er dog auditions til band og solosang.
Kontakt Stine (NI) eller Lone (LO) hvis du vil vide mere. 
 

Fotos fra ”Et liv er en ide”
TEATERKONCERT




