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Velkommen til  
Martinus Center Klint
1. uge (uge 27) 28. juni - 5. juli 2014 
Ugens tema: At møde sig selv

Lørdag 28. juni
15.00-17.00  Studievejledning i Caféen ved Receptionen
19.00 Information for nye gæster v/ Lars Östnäs
19.15 Martinus – mennesket og verdens billedet, film, på dansk 

i foredragssalen, på svensk i studierum 7 på Terrassen 
20.00 Te, is, frugt og kage på Terrassen

“Kend dig selv” og du kender hele verden. Vi har i årtusinder 
overlevet ved at kæmpe mod ydre fjender. Vi nærmer os nu 
et sidste opgør, som er opgøret med vor egen lavere natur. Alt 
i det ydre kommer fra vort indre. Åndelig viden og selverken-
delse er en forudsætning for praktisering af kærlighed og for 
indvielse i livsmysteriet.

Receptionen og Caféen holder åbent hver dag kl. 9.00-12.30 
og kl. 13.30-16.00, lørdag til kl. 18.00. 

Restaurant Terrassen har åbent: morgenmad: kl. 8.30-9.15, 
frokostbuffet kl. 12.45-13.30, aftenbuffet kl. 17.00-18.00  
og kl. 20.00-21.15 serveres der te, is, kage og frugt. 

Ugens program 



Søndag 29. juni
  9.30 Ånden er det primære, dansk foredrag v/ Karsten Jensen
11.00 Café-seminar på Terrassen om ugens tema: At møde sig selv v/ Poul Dyrholm  

og Lars Malmgren
14.00 Rundvisning i Martinus Center v/ Eigil Kristensen. Vi mødes ved foredragssalen
16.00 Alt livs grundanalyse, dansk symbolforedrag, symbol nr. 41, 8, 9, 10, 11 og 4  

v/ Lene Jeppesen
19.00 Det sensitive menneske, dansk foredrag v/ John Klemens

Mandag 30. juni
  9.30 Det ubevidste og dagsbevidstheden, svensk foredrag v/ Lars Malmgren
11.00 Studiegrupper (se bagsiden)
16.00 Reinkarnation, arv og miljø, dansk symbolforedrag, symbol nr. 6, 34, 9, 71, 72,  

73, 74, 47, 48 og 46 v/ Poul Dyrholm

Tirsdag 1. juli
  9.30 Organismens åndelige anatomi, svensk foredrag v/ Ingemar Fridell
11.00 Studiegrupper (se bagsiden)
16.00 Det kosmiske spiralkredsløb, dansk symbolforedrag, symbol nr. 12, 13, 14 og 76  

v/ Inger Sørensen
19.00 Etikkens evolution, dansk foredrag v/ Alex Riel

Onsdag 2. juli
  9.30 Relationernes forvandling, dansk foredrag v/ Poul Dyrholm
11.00 Studiegrupper (se bagsiden)
16.00 Karma og tilgivelse, svensk symbolforedrag, symbol nr. 15, 16, 18, 20, 19 og 23  

v/ Lars Östnäs
19.00 Kunstaften: Det musiske i håndværket. Billedserie – smykker og skulpturer  

v/ Jørgen Bindesbøll
21.00 Klassisk piano v/ Ingemar Fridell

Torsdag 3. juli
  9.30 Tilgivelse og livets spejl, dansk foredrag v/ Lene Jeppesen
11.00 Studiegrupper (se bagsiden)
16.00 Mennesket, et univers, svensk symbolforedrag, symbol nr. 45, 40, 5, 6, 46, 7, 65  

og 66 v/ Ingemar Fridell
19.00 Spørgetime i foredragssalen v/ Ole Therkelsen



Fredag 4. juli
  9.30 Indvielse, dansk foredrag v/ Ole Therkelsen
11.00 Studiegrupper (se bagsiden)
16.00 Vort forhold til Gud, svensk symbolforedrag, symbol nr. 1, 2, 21 og 22  

v/ Lars Malmgren
19.00 Klassisk og egen pianomusik v/ Hans Mogensen

Praktisk information:
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.

Åbningstider i Reception og Café: 
Hver dag kl. 9.00-12.30 og 13.30-16.00, lørdag til kl. 18.00.

Tolkning: Alle foredrag tolkes mellem dansk og svensk. De, der benytter sig af tolkning, 
bedes sætte sig bagest i salen.

Internet: 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 

findes ud for gavlen af pav. B og bag køkkenet. Spar venligst på vandet, da mange 
afløbsbrønde er små. Affald bedes pakket i plastposer.

Nærmeste købmand er Spar-Købmanden i Nyrup, ca. 2 km. fra Centret.



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

Martinus Institut
Mariendalsvej 94-96  ·  2000 Frederiksberg
Telefon: +45 3838 0100  ·  E-mail: info@martinus.dk
Hjemmeside: martinus.dk  ·  netboghandel: shop.martinus.dk
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Studiegrupper: mandag - fredag kl. 11.00-12.30
Tilmelding til studiegrupperne bedes afleveret i receptionens brevkasse senest lørdag 

kl. 22.00. Liste over gruppeinddeling opslås ved foredragssalen søndag morgen.

Studievejledning: lørdag kl. 15.00-17.00 i Caféen ved receptionen v/ Poul Dyrholm. 

A: Introduktionsgruppen: Gennem spørgsmål og dialog indføres den studerende i Marti-
nus’ verdensbillede og de hertil hørende principper.  Ingen forberedelse. 

B: Boggruppen: I løbet af ugen læses og samtales ud fra to artikler i Artikelsamling 1: nr. 20 Den 
mentale treenighed og nr. 25 Vejen til freden. Læs til mandag stk. 20.1-20.13 (side 205-212).

F: Foredragsgruppen: Spørgsmål og dialog ud fra dagens foredrag.  Ingen forberedelse.

V: Verden Aktuelt-gruppen: 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 samfundsdebatten. Efterfølgende drøf-
tes oplægget ud fra Martinus’ analyser. Kompendium fås i receptionen. Læs til mandag 
kompendiets tekst til mandagens tema. 

T: Temafordybelsesgruppen: 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’ ana-
lyser. Tema 1. uge: Rejsen gennem “døden”. Vi må lære at se på døden som en ven og 
forstå, at ethvert menneske dør på det dybest set mest kærlige tidspunkt. For syge og 
gamle er døden en befrielse fra lidelse. Døden er selve forudsætningen for livet og vores 
videre udvikling. Hvordan påvirkes vores oplevelse af dødsprocessen og rejsen gennem 
de åndelige verdener af den livsindstilling og de tankeklimaer, vi har? v/ Ole Therkelsen. 
Kompendium fås i receptionen. Læs til mandag kompendiets tekst til mandagens emne.

X: Formidlingsgruppen: Her får du mulighed for at øve dig i formidlingen af Martinus 
Verdensbillede. Denne studiegruppe er ligeledes for kursister, der har sat sig grundigt 
ind i Martinus’ analyser. Vi arbejder med at præsentere symboler eller andet stof fra 
Martinus’ litteratur for gruppen. Overvej til mandag hvilke symboler eller emner, du 
gerne vil præsentere.


