Martinus Center Klint
SIDSTE NYT!

Bogreception
16. april 2018

Martinus Forlag har herved fornøjelsen at invitere til bogreception i anledning af
udgivelsen en en ny bog fra forlaget, nemlig Grand Kursus, Det evige verdensbillede. …

Ny vinter studiegruppe i Martinus Center
1. april 2018

Fra september kan du deltage i en ny studiegruppe i Martinus Center Klint. Hver anden
torsdag aften underviser Solveig Langkilde i bogen Grand Kursus, Det …

Oplevelser i det skønne Odsherred
28. marts 2018

Tilknyt en eller flere aktiviteter til jeres ophold i Martinus Center. Omgivet af hav på
tre sider byder Odsherred på en mangfoldighed af natur, badestrande, …

500.000 kr. til nye og kreative tiltag i formidlingen
18. marts 2018

Et af Martinus Instituts vigtigste formål er at formidle kendskabet til Martinus
Åndsvidenskab. For at styrke indsatsen på området, har Rådet for Martinus Institut derfor
…

Velkommen til en ny spændende sæson!
Online booking her

Hent hele 2018 kursus programmet som PDF
forår | sommer | efterår
Den lyse stemning, den skønne natur og inspirationen fra Martinus. Der er mange
grunde til at besøge Martinus Centret, og de fleste opdager, at der er endnu flere
grunde til igen og igen at vende tilbage til denne lille plet i Odsherred, hvor
Martinus’ Verdensbillede møder os i dejlige omgivelser.
Vi vil selvfølgelig gøre alt for, at du får et ophold i Klint fyldt med gode
oplevelser. Gå på opdagelse her på siderne – eller kontakt os. Vi er klar med
inspiration og praktisk information til dit ophold i Klint.

Er du ny i Martinus sammenhæng og har lyst til at vide mere, kan du med fordel se
denne side
Eller du kan starte med at se denne korte introduktion (8 min)

Ferieophold i Klint

Har du lyst til fred og ro, og trænger du til at slappe af, har du mulighed for i
foråret og efteråret at leje en feriebolig i Martinus Center. En uge i Pavillon A
eller C med eget bad, toilet, tekøkken og privat terrasse koster for enkeltværelse
kr. 1.600 / og kr. 2.300 for dobbeltværelse. Alle sommerhuse koster kr. 2.300 om
ugen (+ el forbrug). Se mere her .

Der er brug for dig i Klint!

Vi har brug for flere frivillige medarbejdere. I sær forår og efterår har vi fået
rigtig travlt. Læs her om mulighederne for bl.a. at blive oplært som medarbejder i
vores ny Café Klint: Bliv frivillig i Klint . . .

Grupper er velkomne i Klint

Hold jeres møde, samling eller konference her i Klint. Centeret rummer en lang række
enkelt- og dobbeltværelser samt sommerhuse og campingplads. Vi kan desuden tilbyde
faciliteter til møde og konference ligesom der er mulighed for spisning i vores
vegetar restaurant . Læs mere her!.

Restaurant Terrassen

Vores hyggelige vegetar restaurant har åbent hele sommeren. Øko og vegetarisk buffet
kl. 17 – 18 til kr. 95. Alle er velkomne!

Café Klint

Vegetar – åben hver dag hele sommeren med kaffe, te, kager, is og kolde drikke
varer.

VIDEO:

Foredraget Livet efter livet Martinus beskriver ikke døden som en afslutning, men
som en overgang til en åndelig eksistens mellem livene, inden man fødes igen i et
nyt legeme. Flere video: http://www.youtube.com/user/MartinusInstitut

Nyhedsbrev

Tilmeld dig Martinus Institut & Martinus Center Klints mail-nyhedsbrev og hold dig
opdateret med kursusprogram og hvad der i øvrigt sker i Martinus Center Klint og på
Martinus Institut. MARTINUS NYT .

Martinus Center Klint

Du finder Martinus Center i et naturskønt og fredeligt område ved Kattegat, nær den
lille by Klint vest for Nykøbing Sjælland.
Her grundlagde forfatteren Martinus i 1935 Danmarks første feriekoloni, Kosmos
Feriekoloni. I 1946 ændrede Martinus navnet til Kosmos Ferieby, og endelig i 1977
kom centret til at hedde Martinus Center Klint – med tanke for stedets fremtidige
rolle som åndeligt universitet og kulturcenter.
Læs mere om Klint her | Sådan begyndte det hele i 1934

Martinus: En ny kærlighedsvidenskab

“Min største lyst er at bruge min viden til at få mennesker til at holde af
hinanden.” Med disse ord beskrev den danske forfatter Martinus (1890-1981) engang

sin mission ved et møde på Martinus Institut. Læs mere om Martinus her! .

Et frit studium!
Det er helt frit, hvordan du ønsker at tilegne sig Martinus verdensbillede. Martinus
opfordrede selv til, at man skal tage det med fra kosmologien, som man kan bruge og lade
resten ligge. Der er altså ikke tale om en religion eller trosretning, og der er ikke på
nogen måde tilknyttet særlige leve- eller kostregler, eller andet du skal følge, for at
kunne studere kosmologien og lade dit liv inspirere heraf. Alle – uanset baggrund og
religiøs orientering – er velkomne på Martinus Institut og Martinus Center Klint.

Kurser i Klint | Ferieboliger | Bliv frivillige i Klint | Booking af kurser og bolig | Restaurant
og Cafe

