
Studievejledning i Caféen ved Receptionen • v/ Lars Östnäs
Aftenbuffet på Terrassen
Information for nye gæster i foredragssalen • v/ Solveig Langkilde
Martinus – mennesket og verdens billedet, film • på dansk i 
 foredragssalen • på svensk i studierum 7 på Terrassen
Te, is, frugt og kage på Terrassen

15.00-17.00
17.00-18.00

19.00
19.15

20.00

Hele evolutionen udgør en gradvis opvågning fra en ubevidst tilstand. Først bli-
ver vi bevidste om den ydre verden, derefter om vores indre verden af tanker og 
følelser. Åndsvidenskaben åbner for en opdagelsesrejse, hvor synet af et levende 
verdensalt åbenbares. Hvert enkelt individs liv og skæbne udgør en meningsfuld 
undervisning og spejling på vejen mod en højere selvforståelse.

Vi møder os selV

Tema

Martinus Center Klint

Ugeprogram  Dansk

22. juli – 29. juli

Velkommen til sommer sæsonen 2017
Uge 4

Lørdag 22. juli



9.30
11.00
16.00

19.00

9.30

11.00
16.00

19.00

9.30
11.00
16.00

19.00

21.00

9.30
11.00
16.00

19.00

9.30
11.00
16.00

18.40

9.30
11.00

14.00

16.00

19.00

Mennesket og vores planet • dansk foredrag • v/ Lene Jeppesen
Studiegrupper
De dyriske og menneskelige tankeklimaer • dansk symbolforedrag •
v/ Annemette Raith Hansen • symbol 33, 66
Musikunderholdning • Soul Triggers: Jazz duo med fokus på bossa nova.
Fri entré

Fra ulykkelige ægteskaber til gode forhold • svensk foredrag • v/ Ingemar 
Fridell
Studiegrupper
Gennem døden og bevidsthedens udvikling • svensk symbolforedrag •
v/ Ulf Sandström •  symbol 6, 90, 93-96
Spørgetime • v/ Ole Therkelsen

Krise og udvikling • norsk foredrag • v/ Edly Grape
Studiegrupper
Et internationalt verdensrige • dansk symbolforedrag • v/ Kenneth Ibsen • 
symbol 27, 81, 24-26, 42
”Jugend, Flower Power och Martinus analyser” • v/ Dennis Persson.
Fri entré
Kunstbilledserie 3.0. Fri entré

Fysisk fødsel og åndelig fødsel • svensk foredrag • v/ Rune Östensson
Studiegrupper
Mennesket og livsmysteriet • svensk symbolforedrag • v/ Ingemar Fridell • 
symbol 2, 37, 32
Menneskelige rettigheder 2.0 • svensk foredrag • v/ Ulf Sandström

Vores kosmiske identitet • dansk foredrag • v/ Mary McGovern
Studiegrupper
Grundenergierne og vort helbred • svensk symbolforedrag • v/ Rune 
Östensson • symbol 12, 46, 59-66
Aktuel video • Live and let live – dokumentar om veganisme • tysk og engelsk 
tale, engelsk tekst • 80 min

En guddommelig undervisning • svensk foredrag • v/ Anne Külper 
Café-seminar på Terrassen • v/ Lene Jeppesen, Ulf Sandström og Mary 
 McGovern
Rundvisning i Martinus Center • v/ Eigil Kristensen. Vi mødes ved 
 foredragssalen
Verdensimpulser og menneskets tilblivelse • norsk symbolforedrag •
v/ Edly Grape • symbol 1, 87, 39, 89, 3, 23 
Livets begær • dansk foredrag • v/ Anette Starke

nb!

Fredag 28. juli

Torsdag 27. juli

Onsdag 26. juli

Tirsdag 25. juli

Mandag 24. juli

Søndag 23. juli



Ugens studiegrupper

Mandag – fredag: Kl. 11.00-12.30.

Studievejledning: lørdag kl. 15.00-17.00 i Caféen ved receptionen v/ Lars 
Östnäs.

Tilmelding til studiegrupperne bedes afleveret i receptionens brevkasse 
senest lørdag kl. 22.00. Liste over gruppeinddeling og studierum opslås ved 
foredragssalen søndag morgen.

Det ny verdensbillede: Gennem spørgsmål og dialog indføres den 
studerende i Martinus’ verdensbillede og de hertil hørende kosmiske 

principper. Ingen forberedelse.

Bog- og artikelgruppe: I løbet af ugen læses og samtales ud fra artik-
ler eller bøger. Der skal således læses som forberedelse til hver dag. I 

år tager vi udgangspunkt i Livets Bog, bind 1, som bør medbringes (kan også 
købes i receptionen). Tema uge 4: Kapitel 4  – Livets Bog, bind 1. Læseliste 
fås i receptionen.

Dagens foredrag: Spørgsmål og dialog ud fra dagens foredrag. Ingen 
forberedelse ud over foredragene.

Verden Aktuelt: Hver dag er der et oplæg i form af en video og en 
tekst. Emnet for oplægget er et aktuelt tema, som er fremme i sam-

fundsdebatten. Tema 2017: At frigøre det menneskelige. Kompendium fås i 
receptionen.

Temafordybelse: Her fordyber vi os i tekster af Martinus ud fra et 
overordnet tema. Denne studiegruppe er for kursister, der har sat sig 

grundigt ind i Martinus’ analyser. Kompendium fås i receptionen.
 Tema uge 4: Fra selvopholdelsesdriftens dominans til intellek-
tualitetens tiltagende udtryk i kunst, videnskab og humanitet: Den æg-
teskabelige lykke degenererer i takt med udviklingen af den maskuline pol i 
kvinder og den feminine pol i mænd. Samtidig vokser behovet for at forske i 
sandheden om livet og udfolde sin voksende intellektualitet i humanitetens tje-
neste og som kunstnere og udøvere inden for videnskaben.

At dele åndsvidenskaben med andre: Her får du mulighed for at 
øve dig i at dele åndsvidenskaben med andre. Vi arbejder med at præ-

sentere de af Martinus’ analyser eller symboler, som inspirerer os. Overvej på 
forhånd, hvad du gerne vil præsentere for gruppen.

Åben ungdomsgruppe: Denne gruppe er for dig, der er ung og vil 
have mulighed for at stille spørgsmål samt at lære dig selv og verden 

at kende ud fra Martinus’ tanker. Gruppen er åben, så du kan komme de dage, 
du har lyst og interesse.
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Praktisk information:
Åbningstider i Reception og Café:
Hver dag kl. 9.00 - 12.30 og 13.30 - 16.00.
Lørdag til kl. 18.00.
Åbningstider på Restaurant Terrassen:
Kl.   8.30 -   9.15:  Morgengrød
Kl. 12.45 - 13.30:  Frokostbuffet
Kl. 17.00 - 18.00:  Aftenbuffet
Kl. 20.00 - 21.15:  Serveres der te, is, kage 
og frugt. Vores mad er vegetarisk og består 
hovedsageligt af økologiske og biodynamiske 
råvarer af høj kvalitet.
Tolkning: Alle foredrag tolkes mellem 

dansk og svensk. De, der benytter sig af tolk-
ning, bedes sætte sig bagest i salen.
Internet: Trådløst findes på Terrassen og i 
Caféen. I Terrassens forhal findes netcafé.
Post afhentes i Receptionen.
TV kan ses i pav. A og pav. C.
Miljø og økologi: Grøn container til aviser og 
blade mv. samt til genbrugsglas og -metal fin-
des ud for gavlen af pav. B og bag køkkenet. 
Spar venligst på vandet, da mange afløbsbrøn-
de er små. Affald bedes pakket i plastposer.
Nærmeste købmand er Min-Købmand i Ny-
rup, ca. 2 km. fra Centret.
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Besøg
Martinus Institut

Martinus Center Klint
Klintvej 69, Klint · 4500 Nykøbing Sj.
Tlf.: +45 59 30 62 80 · E-mail: info@martinus.dk
Hjemmeside: www.mcklint.dk

Martinus Institut
Mariendalsvej 94-96 · 2000 Frederiksberg
Tlf.: +45 38 38 01 00 · E-mail: info@martinus.dk
Hjemmeside: www.martinus.dk · Netboghandel: shop.martinus.dk
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