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Om Liselund Højskole 

Liselund Højskole er en uafhængig og 
selvejende undervisningsinstitution. 
Højskolen er – i sin nuværende form - 
oprettet den 24. april 2019, men har 
en historie, der strækker sig mere end 
100 år tilbage. Det mærker man, når 
man kommer på Højskolen – og det 
værner vi om. 
 
På et stort møde den 22. juni 1908 i 
Høve, med gæster fra hele landet 
fremlagde præsten Niels Dael – høj-
skolens stifter - sine visioner om en 
grundtvigsk menighedsskole, hvor det 
kristelige kunne komme til udtryk på 
samme måde som det folkelige var 
kommet til udtryk i folkehøjskolen. 
 
Efter en ombygning og modernisering 
i 70’erne med ny værelsesfløj og spi-
sesal begyndte Liselund Højskole at 
udbyde stedet til kursusformål. I be-
gyndelsen mest for kirkelige kredse, 
men mere og mere blev brugerkred-
sen en bred vifte af offentlige og priva-
te institutioner, private virksomheder 
og enkeltpersoner, som ønskede gode 
rammer for efteruddannelse, semina-
rer, virksomhedskurser, mærkeda-
ge m.m. 
 
Undervisningslokalerne er en blanding 
af de gamle stuer med møbler fra skif-
tende tider og helt nyindrettede loka-
ler.  
 
Foredragssalen, som har overordent-
lig god akustik til koncerter og andre 
musikformål, er kirkesalen fra 1918, 
restaureret af Allan Havsteen Mikkel-
sen i 1998. Den har stadig kirkeinven-
tar, som til hverdag er dækket bag et 
lyst forhæng. 

Vores kurser 

Liselund Højskole grunder sig på 
den grundtvigske højskoletradition. 
Liselund Højskole ser det som sin 
dannelsesopgave at gøre eleverne 
klogere på livet, verden og sig selv 
ud fra den grundbetragtning, at 
livet er en løbende fortælling, der 
hele tiden skal gøres gældende.  

Undervisning og samvær skal beri-
ge og inspirere til eksistentielt og 
fagligt at indgå i forpligtende fæl-
lesskaber som aktive medborgere i 
et demokratisk samfund. Højskoleli-
vet på Liselund Højskole skal ken-
detegnes ved kvalitet, faglighed og 
hjemlighed i undervisning, samvær, 
i arkitektur og indretning, måltider 
og fælles oplevelser. 

Vi er en højskole med stort H, og 
derfor er Højskolesangbogen, fæl-
lessang og musik en fast ingredi-
ens på Liselund og på vores kur-
ser. 



Udlejning og arrangementer 
 

Kernen i Liselund Højskole er vores kurser. Men det er også muligt at leje 
sig ind til egne arrangementer på Liselund Højskole – både som privatper-
son, institution eller virksomhed. Når man afholder et arrangement på Lise-
lund Højskole får man: 
 

• Historiske rammer 

• En intim, hyggelig, hjemlig og familiær atmosfære 

• En smuk, gammel park, der kan inddrages i arrangementet 

• Moderne faciliteter til afholdelse af kurser, konferencer og fester 

• Fast installeret AV-udstyr, WIFI og teleslynge 

• Et køkken og køkken- og serveringspersonale i absolut topklasse 

• Forplejning tilpasset det enkelte arrangement, hjemmelavet af årsti-
dens råvarer 

• Professionel betjening og service fra kompetente og erfarne medar-
bejdere. 

 
På Liselund Højskole kan man afholde arrangementer i vores forskellige 
lokaler med et deltagerantal fra 15 til 150. Stort eller småt. Vi går ikke på 
kompromis med vores service og kvalitet. Og vores priser er mere end 
konkurrencedygtige. 
 
 



Vores (og din) højskole 
 
Højskolen ledes af en bestyrelse 
på 7 medlemmer.  
 
Den daglige ledelse af skolen vare- 
tages af forstanderen, som tillige  
har det pædagogiske ansvar.  
 
Bag højskolens drift står en lovplig-
tig skolekreds. Skolekredsen udø-
ver sin indflydelse på en årlig ge-
neralforsamling. Liselunds Højsko-
les Skolekreds er højskolens helt 
grundlæggende og nødvendige 
demokratiske fundament og bag-
land.  
  
Skolekredsens medlemmer del-
tager som stemmeberettigede i 
højskolens generalforsamlinger, 
hvor de bl.a. vælger et flertal af 
skolens bestyrelsesmedlemmer 
blandt kredsens medlemmer. De 
øvrige bestyrelsesmedlemmer 
udpeges af bestyrelsen med 
vægt på særlige kompetencer 
eller navngivne foreninger, kom-
muner m.v.  
 
Kontingent er p.t. af bestyrelsen 
fastsat til kr. 100 kr. pr. enkelt-
medlem og kr. 300 kr. for for-
eninger og institutioner. 
 
Til højskolen er også tilknyttet en 
støttekreds. Liselund Højskoles 
Støttekreds er et frivilligt, gensi-
digt forpligtende fællesskab af 
aktive, tilknyttede og loyale en-
keltpersoner, foreninger, institu-
tioner, virksomheder m.v., som 
vil bruge højskolen, som vil være  
 
 

 
 
ambassadører for højskolen og 
som sammen med andre gode 
kræfter på og udenfor højskolen 
vil fastholde og videreudvikle Li-
selund Højskole som en attraktiv 
ramme for møder og kurser. Øn-
sker du at blive en del af støtte-
kredsen, så kontakt os på lise-
lund@liselund.dk. Du bestemmer 
selv, hvor meget du økonomisk 
vil donere – dog minimum kr. 200 
om året. 
 
 

Hvad sker der på  
Liselund ? 
 

Du kan følge med i alle vores ak-
tiviteter på vores hjemmeside: 
www.liselund.dk/ 
 
Du kan også følge os på Face-
book: https://www.facebook.com/
LiselundHoejskole 
 
Og endelig kan du abonnere på 
vores nyhedsbrev her: https://
liselund.us2.list-manage.com/
subscribe?
u=a5a7b7dca633d015b928cd7f1
&id=c971169c59. Du er også 
velkommen til at tilmelde dig på 
mail: liselund@liselund.dk. 
 
 
 

Liselund Højskole  
Slotsalleen 44 
4200 Slagelse  

5852 3120  
Mail: liselund@liselund.dk  

Web: www.liselund.dk 
Facebook: www.facebook.com/

LiselundHoejskole 
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