
“når du vil være herre i eget gods”

MØDER, EVENTS, KONFERENCE & KURSUSCENTER



Reflektion og fordybelse i de historiske bygninger midt i et naturskønt område 
på Vestfyn giver gæsterne en udsædvanlig mulighed for et anderledes ophold 
i fred og ro. Her kan man som virksomhed leje sig ind for en eller flere hverda-
ge til vore præhospitale kursustilbud, egne virksomhedskurser, ledermøder, 
bestyrelsesmøder hvor Riddersalen er ideel til en gruppe på max 12 personer 
medens vognporten kan benyttes til arrangementer på op til 60-70 personer 
eller simpelthen leje hele godset til sit eget arrangement. Et moderne ”for-
samlingshus” hvor vi tilbyder rammerne og virksomheden,foreningen eller den 
private kunde selv udfylder rammerne ved hjælp af underleverandører efter 
eget valg. Vi hjælper gerne.

Overnatning i vore nye 20 ”sleep-inn” værelser hvor man har en bred seng og 
et bad og toilet i den nye værelsesfløj.
Ønsker man derimod mere luksus og et større værelse med moderne møb-
ler, tv, køleskab har vi 8 dobbeltværelser med udsigt til naturen. Wi-fi overalt 
naturligvis.

Life Care One påtager sig gerne ved 1 og 2 dages kurser at arrangere forplej-
ning og overnatning til konkurrencedygtige priser.

Detaljerne på godset vidner om den mangeårige historie 
med den danske adelsslægt.

Godskøkkenet

Grønne omgivelser, voldgrav, egen lille ø og helt unikt placeret 
på Sydvestfyn
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Billeskov er et gods fra år 1577 der i dag 
er i adelslægten wedells eje og som efter 
nyopførelse af værelser og konference- 
faciliteter fremstår som et smukt og mo-
derne kursus og konferencecenter.

Billeskov
Et Life Care One A/S initiativ



hos billeskov er du 
”herre i eget gods”

I weekenderne og på helligdage er godsets bygninger også til leje for alle andre arran-
gementer efter nærmere aftale så som bryllupper, konfirmationer, runde fødselsdage, 
receptioner hvor man kan benytte Vognporten som show-room og lignende.

Husk man lejer kun omgivelserne / bygningerne hvor man disponerer over Hovedhu-
sets stueetage med Riddersal og Godskøkken samt Jagtstuen og Pejsestuen i seperat 
bygning med plads til 30-40 personer og Vognporten med op til 60-70 personer.

3

Hovedbygning

FEST-EVENTS



Billeskov har sin egen lille “visions-ø” hvor man alene, 
eller med sit team, på “øen” kan udtænke de store visioner 
for sig selv og andres ve og vel.

Man kan også byde på en velkomstdrink på den lysegrønne ø bagved hovedbygningen. Kort og godt Billeskov er 
for dem der ønsker fred og ro i en smuk natur i historiske bygninger og hvor kvaliteten er i højsædet.

Moderne udstyr og interior i 
historiske rammer. Den gamle 
”Riddersal” bruges typisk til 
lederkurser og bestyrelses-
møder. 
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Visions-øen; 



Riddersalen (øverst th) og Jagtstuen (øverst tv) er oplagt til bestyrelsesmøder / ledermøder / grupperum med op til 12-15 mand.

Vognporten er konferencelokalet med plads op til 60 personer. Pejsestuen er ideel til undervisning og spisearrangementer med op til 40 personer.
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værelserne på billeskov er indrettet med et interiør og finish i skandinavisk 
stil og høj kvalitet

Billeskov råder over 8 dobbeltværelser med bad, tv og moderne møbler. 20 enkeltværelser med eget bad og 3/4 seng.

Vor nye ”Sleep-Inn” fløj med 
20 nye små enkeltværelser til 
kursister og gæster der ikke 
kræver den store luksus men 
alligevel med eget bad og toilet.
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Komfort & elegance



Aktiviteter 

billeskov ligger centralt i danmark 
kun 10 km udenfor assens ved hoved-
vej 313 som støder til motorvejen e20 
ved nr. åby (afkørsel 57).

Naturen og de landlige omgivelser er vort stærkeste kort.

For den aktiver løber eller måske aktive golfspiller ligger faciliteterne lige 
udenfor døren. Barløseborg Golfklub ligger 2-3 km fra Billeskov ligesom 
man indenfor kort afstand kan køre til Bridgewalking på den gamle Lille-
bæltsbro, Keramikmuseet Clay i Middelfart eller besøge Assens og dets 
købstadsmuligheder.

Odense

KoldingEsbjerg

Flensburg

København

Århus

Aalborg

7



Life Care One A/S står overordnet for udlejningen af Billeskov til kursus 
og arrangementer, hvorfor besigtigelser og forespørgsler om stedet 
og muligheder for at leje Billeskovs bygninger skal rettes til admini-
strationen. Vi hjælper gerne med at henvise til lokale events, mad- og 
cateringleverandører.
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