
Liselund Højskole 

Støttekreds 



Om Liselund Højskole 

Liselund Højskole er en uafhængig og selvejende undervis-

ningsinstitution. Liselund Højskoles formål er at drive en senior-

højskole inden for rammerne af de gældende regler om folke-

højskoler. 

 

Liselund Højskole grunder sig på den grundtvigske højskoletra-

dition. 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 

fællesskaber som aktive medborgere i et demokratisk sam-

fund.  

 

Højskolelivet på Liselund Højskole skal kendetegnes ved kvali-

tet, faglighed og hjemlighed i undervisning, samvær, i arkitek-

tur og indretning, måltider og fælles oplevelser. 

 

Den daglige ledelse af skolen varetages af forstanderen, som 

tillige har det pædagogiske ansvar. Bag skolens drift står en 

lovpligtig skolekreds. Skolekredsen udøver sin medindflydelse 

på en årlig generalforsamling. 

 

Om Liselund Højskoles Støttekreds 

Liselund Højskoles Støttekreds er et frivilligt, gensidigt forplig-

tende fællesskab af aktive, tilknyttede og loyale enkeltpersoner, 

foreninger, institutioner, virksomheder m.v., som vil bruge høj-

skolen, som vil være ambassadører for højskolen og som  



 

sammen med andre gode kræfter på og udenfor højsko-

len vil fastholde og videreudvikle Liselund Højskole som 

en attraktiv ramme for møder og kurser. 

 

En stor støttekreds er forudsætningen for at Liselund Højskole er 

godkendt efter skattekontrollovens §8A.  

 

Denne godkendelse giver: 

 

• Skattefradrag til ydere for en årlig gave op til 17.000 Kr. 

• Skattefrihed for højskolen til at få testamentariske gaver. 

•  Ret til for Liselund Højskole at søge Tipsmidlerne. 

•  Mulighed for højskolen til at søge refusionsordninger. 

 

Alle ovennævnte ordninger og muligheder har stor økonomisk 

betydning for Liselund Højskole.  

 

De midler, der indsamles, anvendes udelukkende til fordel for 

højskolens drift med særligt henblik på at nedsætte deltagerbe-

taling.  

 

Der føres et behørigt regnskab over samtlige indtægter og udgif-

ter forbundet med støttekredsen. 

 



Deltagelse i støttekreds 

Du kan deltage i støttekredsen ved at sende en e-mail til os 
på:  

liselund@liselund.dk.  

Du er også velkommen til at sende et brev, hvis du ikke har 
adgang til e-mail. 

Du bedes oplyse dit navn, din adresse, telefonnummer og  

e-mail adresse. Og du bedes oplyse størrelsen på det bi-
drag, som du ønsker at donere til Liselund Højskole. 

 

Indbetaling 

Indbetaling af gaver til Liselund Højskole skal indbetales 
senest 1. december på en af to følgende måder: 

Bankkonto: 

Reg.nr. 0524 (Sparekassen Sjælland Fyn),  

Konto: 0000430545 

 

MobilePay: 

MobilePay163234 

Hvis du vil opnå dit skattefradrag, skal din gave være på 
minimum 200 kr. I modtagerfeltet på overførslen eller i sær-
skilt mail til liselund@liselund.dk skrives “Gave” samt give-
rens navn, adresse og cpr-nummer eller cvr-nummer. Uden 
disse oplysninger kan vi ikke indberette beløbet til Skat. 

Vi takker på forhånd for din støtte.  

 

Liselund Højskole  
Slotsalleen 44 
4200 Slagelse  

5852 3120  
Mail: liselund@liselund.dk  

Web: www.liselund.dk 

tel:58523120
mailto:liselund@liselund.dk%20
http://www.liselund.dk

