
Studievejledning i Caféen ved Receptionen • v/ Pernilla Rosell
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

Kan vi lære os at tænke med hjertet? Ja, det er ifølge åndsvidenskaben formålet 
med hele vores nuværende udvikling. Det er en kunst at få sit intellekt og sin fø-
lelse til at samarbejde harmonisk. For det kosmisk modne menneske er det både 
forstand og humanitet, der styrer tilfredsstillelsen af alle længsler og begær. 
Kærlig omsorg i vores forhold til næsten åbner for sansningen af den kærlighed, 
der gennemstrømmer og opretholder livet selv.

Livet – en hjertesag

Tema

Martinus Center Klint

5. august – 12. august

Velkommen til sommer sæsonen 2017

Ugeprogram  Dansk

Uge 6

Lørdag 5. august



9.30
11.00
16.00

19.00

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

14.00

16.00

19.00
21.00

At give sit liv • dansk foredrag • v/ Ole Therkelsen
Studiegrupper
Vort forhold til Gud • svensk symbolforedrag • v/ Søren Olsen • 
symbol 1, 2, 21, 22
Underholdning • Ole Saxe og musikalske venner. Fri entré

At dyrke det menneskelige • dansk foredrag • v/ Lene Jeppesen
Studiegrupper
Mennesket – et univers • dansk symbolforedrag • v/ Poul Dyrholm •
symbol 45, 5, 6, 46, 7, 14, 65, 66
New Perspectives for Religion and Science • engelsk foredrag • v/ Jens 
Christian Hermansen

Organisk elektricitet • dansk foredrag • v/ Søren Olsen
Studiegrupper
Jordklodens bevidsthedsudvikling • svensk symbolforedrag • v/ Lars 
 Östnäs • symbol 12, 78, 79, 85, 80, 82-84, 29, 30
Why the Title ”The Third Testament” • engelsk foredrag • v/ Ole Therkelsen

Forstand, begær og vilje • svensk foredrag • v/ Pernilla Rosell
Studiegrupper
Karma og tilgivelse • dansk symbolforedrag • v/ Ole Therkelsen •
symbol 15, 16, 98, 18, 20, 19, 23
Collageshow • Lin van Roe • Fri entré
Kunstbilledserie 3.0 • Fri entré

Kærlighedens matematik • dansk foredrag • v/ Poul Dyrholm
Studiegrupper
Reinkarnation, arv og miljø • svensk symbolforedrag • v/ Lars Palerius •
symbol 6, 34, 9, 71-75, 48, 47
Our Cosmic Identity • engelsk foredrag • v/ Mary McGovern

En samarbejdende helhed • dansk foredrag • v/ Sören Grind 
Café-seminar på Terrassen • v/ Poul Dyrholm, Lars Östnäs, Mary McGovern 
og Pernilla Rosell
Rundvisning i Martinus Center • v/ Eigil Kristensen. Vi mødes ved 
 foredragssalen
Alt livs grundanalyse • dansk symbolforedrag • v/ Marin Hansen •
symbol 41, 8-11, 4
Lost Parents and Lost Children • engelsk foredrag • v/ Anne Pullar
NY FILM: The Life-Changing Cosmology by Gunnar Fernlund, a poetic and 
 challenging journey through Martinus world picture. Fri entré

Fredag 11. august

Torsdag 10. august

Onsdag 9. august

Tirsdag 8. august

Mandag 7. august

Søndag 6. august



Ugens studiegrupper

Mandag – fredag: Kl. 11.00-12.30.

Studievejledning: lørdag kl. 15.00-17.00 i Caféen ved receptionen v/ Pernilla 
Rosell.

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 6: Kapitel 6  – 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 6: Livets skole: Livet er én stor undervisning, og der findes 
ikke noget bedre undervisningssted for os end hverdagslivet her på jorden. 
Martinus taler i forskellige sammenhænge om, at vi alle er elever eller lærlin-
ge i denne ”Livets skole”, og hovedværket ”Livets Bog” kan siges at være en 
lærebog for dem, der ønsker en større og dybere forståelse af livet og derigen-
nem muligheden for at leve et mere optimalt liv. Vi vil fordybe os i den op-
muntrende og inspirerende idé om livet som en skole, hvor man kan lære noget 
af alt og alle.

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.
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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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