
Møder og arrangementer
på Liselund Højskole

Unikke begivenheder i unikke rammer



Liselund Højskole
Højskole og mødested på èn gang

Kernen i Liselund Højskole er vores kurser. 
Men det er også muligt at leje sig ind til egne arrangementer 
på Liselund Højskole; både som privatperson og virksomhed.

Når I lejer jer ind på Liselund, får I helt unikke rammer, der 
fortæller en historie om læring og fællesskab gennem mere 
end et helt århundrede. I får en stor park med mange kroge, 

som kan inddages i arrangementet. Og I får de moderne 
faciliteter, der kræves for at afvikle et vellykket arrangement. 

Liselund er indrettet i respekt for stedets historie med 
en intim, familiær og hyggelig atmosfære, der inviterer til 

fordybelse, samtale, fællesskab og gode oplevelser.



Niels Dael og Liselund

Præsten Niels Dael og Liselund er 
uløseligt knyttet til hinanden. Niels 
Dael var præst for frimenighederne 
i Høve og Havrebjerg. Han var født i 
1857. 

Efter nogle år på Askov højskole, 
først som elev, siden som lærer, tog 
han som 29-årig mod en opfordring 
til at blive præst for en dansk me-
nighed i Argentina, hvor han virkede 
indtil 1897, hvor han vendte hjem 
og blev en kendt foredragsholder og 
forfatter.

På et stort møde den 22. juni 1908 
i Høve, med gæster fra hele landet 
fremlagde han sine visioner om en 
grundtvigsk menighedsskole, hvor 
det kristelige kunne komme til udtryk 
på samme måde som det folkelige 
var kommet til udtryk i folkehøjsko-
len. 

Det lykkedes på Liselund at ska-
be en sådan skole uden en fast 
lærerstab, men med lærere, som 
blev hentet ind fra præstegårde og 
højskoler og virkede et par uger ad 
gangen.

Sideløbende med menighedssko-
len arrangerede Niels Dael hvert 
år i januar og august 14-dages 
”Liselundmøder” med kendte og 
fremtrædende medvirkende fra 
højskolen, kulturlivet og dansk og 
nordisk kirkeliv.

Møderne samlede undertiden flere 
hundrede deltagere fra hele landet, 
og der var stor tilslutning fra omeg-
nens folk.

Menighedsskolen ophørte i forbin-
delse med 2. verdenskrig, da byg-
ningerne blev beslaglagt af den tyske 
besættelsesmagt.

Efter krigen blev Liselundmøderne 
genoptaget, nu af en uges varighed 
i januar og august med deltagere fra 
hele landet, og regnes fremdeles for 
en væsentlig del af Liselunds identi-
tet.

Niels Dael døde i 1951, men han 
havde allerede i 1944 overdraget 
Liselund til en selvejende fond, som 
skulle videreføre Liselunds overord-
nede formål - møder og højskole.



Møde- og kursussted 
Efter en ombygning og modernise-
ring i 70’erne med ny værelsesfløj 
og spisesal begyndte Liselund at 
udbyde stedet til kursusformål. 

I begyndelsen mest for kirkelige 
kredse, men mere og mere blev bru-
gerkredsen en bred vifte af offentlige 
og private institutioner, private virk-
somheder og enkeltpersoner.

Undervisningslokalerne er en blan-
ding af de gamle stuer med møbler 
fra skiftende tider og helt nyindrette-
de lokaler. 

Foredragssalen, som har overordent-
lig god akustik til koncerter og andre 
musikformål, er kirkesalen fra 1918, 
restaureret af Allan Havsteen Mikkel-
sen i 1998. 

Foredragssalen har stadig kirkeinven-
tar, som til hverdag er dækket bag et 
lyst forhæng. Ved særlige lejligheder 
fungerer foredragssalen som kirke.

På væggen hænger tekstiludsmyk-
ning af Bodil Bødtker-Næss, oprinde-
ligt fremstillet til Skælskør Folkehøj-
skole, men flyttet til Liselund i 2016.



Mødelokaler

Lumholt
Op til 35 personer.
Udstyr: Projektor, 
whiteboard. 
Ekstra udstyr: Flipover

Salen/Kirkesalen
Op til 150 personer.

Udstyr: Projektor, 
whiteboard, mikrofon 
(head-set eller hånd-

holdt), teleslynge. 
Ekstra udstyr: Flipover

Hans Tausen
Op til 30 personer.

Udstyr: Projektor, 
whiteboard. Ekstra 

udstyr: Flipover



Kvisten
Op til 14 personer.
Udstyr: Whiteboard.
Ekstraudstyr. 
Projektor, flipover

Martin A. Hansen 
Op til 10 personer.
Ekstraudstyr: 
Projektor, flipover

Hjørnestuen   
Op til 14 personer.                                  

Ekstraudstyr: 
Projektor, flipover



Konferencepakker



Hvad får I, når I lejer 
jer ind på Liselund ?

Når man afholder et arrangement 
på Liselund 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 serve-
ringspersonale i absolut topklas-
se

• Forplejning tilpasset det enkelte 
arrangement, hjemmelavet af 
årstidens råvarer

• Professionel betjening og ser-
vice fra kompetente og erfarne 
medarbejdere.

På Liselund Højskole kan man afhol-
de arrangementer i vores forskellige 
lokaler med et deltagerantal fra 10 
til 150. Uanset hvad: Vi går ikke på 
kompromis med vores service og 
kvalitet. 

Kontakt os
Ønsker du at leje Liselund, eller 
har du spørgsmål, så kontakt vores 
sekretær på telefon 5852 3120 eller 
skriv på: booking@liselund.dk


