martinus center klint

2017 program

forår · sommer · efterår
foredrag
kursus
refugium
ferie

Velkommen til Martinus Center Klint

Den lyse stemning, den skønne natur og inspirationen fra Martinus. Der er mange grunde
til at besøge Martinus Center, 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. I år kan vi
blandt andet præsentere dig for et nyt, udvidet
refugieophold, der giver dig mulighed for selv
at sammensætte dit studium.
Kig ind på martinuscenter.dk – eller kontakt os.
Vi er klar med inspiration og praktisk information til dit ophold i Klint.

En lang sæson

Vi åbner allerede dørene til 2017-sæsonen med
lørdagsforedrag den 18. marts og lukker først
i november efter det sidste foredrag. Sæsonen
igennem byder vi på foredrag, weekend- og
ugekurser samt studiegrupper og refugieophold.

Om programmet

Forrest i dette program finder du aktiviteter og
lejepriser for forår og efterår. Herefter har vi
samlet alt om sommerens 6 kursusuger hvor du
kan læse om studiegrupper, foredrag og bolig2

priser. Bagerst i programmet har vi sæsonkalender, tilmelding, priser, åbningstider og andre
praktiske oplysninger.
Desuden kan du læse om det frivillige arbejde, vores vegetarrestaurant, den nye café og
om Martinus selv.

Mest for de nye i kosmologien

Også i år byder vi på et par introduktionskurser,
i marts weekendkurset Menneskelig udvikling
på Kosmologisk grund – et introduktionskursus,
og i oktober weekendkurset Overblik over Martinus’ åndsvidenskab. Er du ny inden for kosmologien, anbefaler vi også sommerens første
kursusuge, hvor du får overblik over de centrale
dele af stoffet.

Undervisningen er for alle

Der kræves ingen særlige forudsætninger for
at kunne deltage med udbytte i hele sæsonens
foredrag og kurser, og alle er velkomne.
Vi glæder os til at se dig.
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Et frit studium

Det er helt frit, hvordan du
ønsker at tilegne dig Martinus’
verdensbillede. Martinus op
fordrede 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
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Martinus Center Klint
– kursus, kultur og ferie i lyset
af Martinus’ verdensbillede

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 – med tanke på stedets
fremtidige rolle som internationalt
undervisnings- og kulturcenter.

søgende, hvor du kan blive inspireret af en lys og positiv stemning –
præget af, at alle gerne vil bidrage
til udviklingen af en ny human
verdenskultur i Martinus’ ånd.

Også ferie og refugium

Foruden at deltage i undervisningen kan man nyde et refugie- eller
ferieophold med ideelle betingelser
for en fordybelse i Martinus’ verdensbillede, i livets store spørgsmål – eller måske blot et tiltrængt
afbræk i hverdagen.

Martinus’ verdensbillede Hyggelige boliger
Martinus Center er i dag et stort
og moderne ferie- og kursuscenter med undervisning i Martinus
Kosmologi. Du kan deltage i kurser,
høre foredrag og via selvstudier
studere Martinus’ verdensbillede.

En fredfyldt atmosfære

Samtidig er centret et kulturcenter
og en fredelig oase for åndeligt
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Du kan leje et ældre, hyggeligt sommerhus, værelse i en pavillon eller
bo på centrets egen campingplads.
Centret byder også på vegetar
restaurant og café samt foredragssal og studierum med alle moderne
faciliteter.

Restaurant Terrassen
I restauranten får du lækker vegetarisk mad i en
varm og afslappet atmosfære.

Inspiration fra alverdens køkkener

Vi laver mad med inspiration fra alverdens køkkener
og med kærlighed til processen. Derfor bruger vi gode
– overvejende økologiske – friske og bæredygtige råvarer og tilbereder maden fra bunden. Vi finder glæde
i at lave velsmagende retter, som tiltaler alle – lige fra
veganere til kødspisere.

Den gode oplevelse

Vores professionelle kok arbejder sammen med dygtige frivillige medarbejdere på at give vore gæster en
god oplevelse ved at servere sund og velsmagende
mad. Vi ser det også som en vigtig opgave at skabe et
positivt og kærligt miljø, som det både er inspirende at
arbejde i og opleve som gæst.

Åbningstider og priser: Se side 33
og på martinuscenter.dk

Café
Klint
Vores nye café har åbent dagligt hele sæsonen igen-

nem. Her serverer vi økologiske varme og kolde drikke
samt frugt, snacks og lidt sødt til ganen.
På kursusdage og visse andre dage serveres desuden frokostsandwich, kager og andet godt fra Terrassens køkken.

Vegetarisk, økologisk
og bæredygtigt

Det er en hjertesag for os at anvende økologiske og
bæredygtige produkter i køkkenet og caféen. Vi laver
sund og velsmagende vegetarisk mad, der bestemt
ikke er kedelig.

Bæredygtig og ideel føde

Konceptet er en naturlig følge af Martinus’ bog Den
ideelle føde, der beskriver, hvorfor den vegetariske
mad er sundere end den animalske, og hvilke konsekvenser, det har at slå dyr ihjel. Vi har føjet økologi og
bæredygtighed til, da dette skaber de bedst mulige
betingelser for mennesker og miljø både nu og i fremtiden.
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Ferie og refugium i Klint
– værelse eller sommerhus
Ferie i Klint

I Martinus Center Klint finder du de ideelle betingelser for et
refugie- eller ferieophold i en skøn natur tæt på strand og skov
og med mulighed for et åndsvidenskabeligt perspektiv. Kom
som enkeltperson, familie eller gruppe.
Udenfor sommerens 6 ugekurser udlejer vi boliger til lavsæsonpriser. Du kan vælge mellem forskellige typer værelser i en
af pavillonerne eller leje et sommerhus.

Refugium i Klint

Et refugium er et sted, hvor
man kan opholde sig i fred og ro
uden at blive forstyrret af andre.
Sådanne betingelser finder du i
Martinus Center, og du vælger
selv karakteren af dit ophold.
Ønsker du at lade dit ophold inspirere af åndsvidenskaben, kan
du sammensætte indholdet af dit
ophold af forskellige muligheder.

På egen hånd

Du kan frit bruge opholdet, som
du selv ønsker. Det kan være for
at arbejde med et forsknings-
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mæssigt eller kunstnerisk emne,
eller simpelthen bare for at
slappe af og filosofere over livet.

Refugium med
Martinus

Ønsker du et Martinus-inspireret ophold, er månederne maj,
juni og september bedst med
mange foredrag og kurser samt
vejledning:
• Kurser (betaling)
• Foredrag (betaling)
• Video-foredrag
• Studie- og læsevejledning
• Bibliotek

Grupper er
velkomne
Selvstændige studie- og facebookgrupper er velkomne til at
afholde studiemøder m/u ophold i centret forår og efterår.
Eventuelt kan en af vore
undervisere bistå og give
inspiration til jeres studier.
Se mere på martinuscenter.dk

Temasamtaler i Café
Klint om kosmologiske
emner
Med udgangspunkt i vores café
afholder vi forår og efterår en
række temasamtaler, hvor to
af vores undervisere i samtaleform vil tage et aktuelt kosmologisk emne op.
Onsdag eftermiddage
kl. 14.30 – 16.00
3. og 10. maj
7. og 14. juni
6. og 27. september
11. og 25. oktober
Ingen tilmelding

Værelser i pavillon med eget

køkken og bad

Værelserne er moderne indrettet med eget bad
og toilet samt tekøkken og køleskab. Direkte udgang til egen sydvestvendt terrasse. Der er kablet
internet på alle værelser samt fælles tv-stue.

Pavillon A og C

Værelse til 1 person
1 uge (lørdag til lørdag)
1 døgn
Værelse til 2 personer
1 uge (lørdag til lørdag)
1 døgn

kr. 1.600
kr. 275
kr. 2.300
kr. 400

Udlejningsperioden

Udlejningsperioden for ferie og refugium er fra
før påske til efteråret, kun afbrudt af de 6 ugers
sommerkurser.
I 2017 er der således åbent for boligudlejning fra 25/3 til 30/6 og fra 13/8 til 22/10.
Boligerne herunder er eksempler.
Se mange flere boliger på martinuscenter.dk

Tilmelding

Internet: martinuscenter.dk
Telefon: +45 3838 0100
E-mail: info@martinus.dk

Sommerhuse

Alle sommerhuse koster
(minimum 2 dage)
1 uge (lørdag til lørdag)
1 døgn
+ elforbrug efter måler.

kr. 2.300
kr. 400

Klokken

Eget køkken, toilet og bad (og lavt til loftet).
3 senge (2 rum)

Vendelbo

Eget køkken, toilet og bad.
3 senge + 1 seng i anneks (3 rum)

Stidsens hus

Eget køkken, toilet og bad.
4 senge + 2 børnesenge i anneks (3 rum)

Gyvelbo

Eget køkken, toilet og bad.
3 senge + 3 senge i anneks (4 rum)

Lejlighed N og O

Eget køkken, toilet og bad.
Lejlighed med 4 senge i 2 rum
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Praktisk om
forårs- og efterårskurser
– ankomst, mad, bolig
og kursusforløb

Praktisk om kurserne

Selve kurset indledes kl. 19
med velkomst på Restaurant
Terrassen, hvor der også bydes
på te og kaffe.

Bolig under kurserne

Kursister tilbydes bolig i forbindelse med kurserne, men du er
frit stillet til selv at arrangere
overnatning uden for centret.

Restaurant & Café

På ankomstdagen og alle
kursusdage serveres der
aftenbuffet kl. 17.30 på
Restaurant Terrassen (kr. 90).
Café Klint har åbent dagligt,
og her kan der bl.a. købes
kaffe, te, kolde drikke og
frokostsandwich.
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På ankomstdagen kan du få
adgang til din bolig fra kl. 14.
Kursister bor i enkeltværelse,
med mindre du har et andet
ønske. De fleste værelser
er moderne indrettet med
bad, toilet og tekøkken med
køleskab.

Kursusforløb

Kursuslektionerne veksler mellem foredrag, spørgetimer,
gruppearbejde, dialog og Martinus’ egne foredrag på cd.

En typisk kursusdag

09.30 - 12.00
Gruppearbejde eller oplæg

Der kan lejes sengetøj og håndklæder mv.

16.00 - 17.15
Dialog og spørgsmål

Alle kursuspriser er angivet
med og uden bolig.

17.30 Vegetarisk buffet
på Restaurant Terrassen

Forplejning

19.00 - 21.00
Foredrag, film eller Martinus-
foredrag på cd.

Der er ikke inkluderet forplejning i kurserne! Frokost og
aftensmad kan købes i centret,
men morgenmad sørger du selv
for.

Foredrag – foråret 2017
Lørdagsforedrag kl. 14.30 på Restaurant Terrassen
– alle er velkomne uanset forudsætninger. (Ingen tilmelding)
Pris kr. 75 inkl. kaffe og te i pausen.
Kl. 17.30 serveres vegetarisk buffet til kr. 90

Foredrag

Kreativitet, skaberglæde og livskunst

Foredrag

Videnskaben og det levende

Foredrag

Livet – et spørgsmål om kærlighed

Foredrag

Farvernes symbolik i Martinus Kosmologi

Foredrag

Viljen, valget og vejen

Foredrag

Individualitetens dannelse

Ole Therkelsen
Lørdag kl. 14.30
18. marts 2017
Pris kr. 75

Eigil Kristensen
Lørdag kl. 14.30
1. april 2017
Pris kr. 75

Sören Grind
Lørdag kl. 14.30
15. april 2017
Pris kr. 75

Poul Dyrholm
Lørdag kl. 14.30
6. maj 2017
Pris kr. 75

John Klemens
Lørdag kl. 14.30
20. maj 2017
Pris kr. 75

Jens Christian
Hermansen
Lørdag kl. 14.30
10. juni 2017
Pris kr. 75

I den nye tidsepoke spiller intuitionen en stadig større rolle for kreativitet,
kunst og videnskab samt for den personlige og samfundsmæssige udvikling.
Flere og flere lever i skaberglæden i stedet for familieglæden. Fremtidens
fuldkomne mennesker vil ikke blot være meget humane og kærlige, men
også geniale og kreative livskunstnere.
Ifølge Martinus er vi på vej ind i en ny forståelse af livet, hvor vi gennem
selvoplevelse vil se den Guddommelige mentalitet og alkærlighed åbenbare sig overalt i naturen. Med denne ændring i vores sansning vil vi se livet i
et højere perspektiv, få nye indsigter og løse tilværelsens gåde.
Der findes ingen længsel i os mennesker, der er så grundlæggende som
længslen efter kærlighed. Der hvor vi oplever virkelig kærlighed, mærker vi
nærhed og samhørighed. Dér finder vi løsninger på problemer og konflikter,
og dér blomstrer vores kreativitet. Hvordan skaber vi denne tilstand?
Kom med på en rejse gennem vores levende univers med hjælp af
farvernes symbolik, som er en bro og et pædagogisk værktøj til større
forståelse af kosmologien og os selv. Martinus har i sin åndsvidenskab
beskrevet, at vores følelser og tanker, ja, hele vores bevidsthed og
organisme er opbygget af seks grundenergier, som han symboliserer med
solspektrets farver.
Hele vor tilværelse er et resultat af vore handlinger og valg i fortiden, og
ligeledes vil fremtiden være et resultat af de valg og handlinger, vi foretager i dag. Det afgørende er, om det er viljen, der kontrollerer begæret,
eller om det er begæret, der kontrollerer viljen.
Ifølge Martinus lever vi i en brydningstid, hvor én kultur er ved at forsvinde, og en ny kultur er ved at opstå. En del af denne forandring består i, at
vi skal gøre os fri af den dyriske flokbevidsthed. Der er flere udfordringer
forbundet med denne proces, ikke mindst på det personlige plan. Men
samtidig åbner den for helt nye perspektiver for vores liv og fællesskab
med hinanden.
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Kurser – foråret 2017

Praktisk om kurserne
- ankomst, mad, bolig
og kursusforløb side 8

Weekendkursus

Ole Therkelsen og
Sören Grind
24. - 26. marts 2017
Pris m/ bolig kr. 1.350
u/ bolig kr. 800

Martinus’ åndsvidenskab giver indblik i livets evige struktur, der blandt
andet viser, at al livsoplevelse, såvel behagelig som ubehagelig, er led i en
meningsfuld udvikling. Vi er på vej fra dyr til at blive rigtige mennesker,
hvor næstekærligheden er kulturfundament. I løbet af weekendkurset
præsenteres åndsvidenskabens bærende tanker, og hvordan vi bevidst
kan arbejde med på vores egen menneskelige udvikling.

Kristus set i lyset af “Det Tredje Testamente”

Weekendkursus

Menneskene, englene og verdenssituationen

Solveig Langkilde og
Sören Grind
5. - 7. maj 2017
Pris m/ bolig kr. 1.350
u/ bolig kr. 800

online booking
martinuscenter.dk

Menneskelig udvikling på kosmologisk grundlag
– et introduktionskursus

Weekendkursus

Søren Olsen
21. - 23. april 2017
Pris m/ bolig kr. 1.350
u/ bolig kr. 800

10
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Ugekurser, 3-dages kurser
og weekendkurser

“Det Tredje Testamente” afslører Kristi handlinger, udsagn og lignelser
som åndsvidenskab. Religionerne har gennem udviklingen givet næring
til vores anelse om at være en del af en meget stor sammenhæng. Videnskaben lærer os at tænke logisk. Vi er på vej mod at kunne forstå næstekærligheden, Kristus og Gud med både hjerne og hjerte.

Er det os mennesker, der bestemmer jordens udvikling? Er det organerne,
der styrer vores helbred? Hvor ligger ansvaret for vores skæbne? Åndsvidenskaben viser, at alt liv eksisterer som liv inden i liv, og at alt indgår i et
hårfint samarbejde. I dette samarbejde har den åndelige verden en central rolle. Den nuværende skæbnesituation, såvel individuelt som globalt,
giver nødvendige erfaringer i skabelsen af en højere bevidsthed og kultur.

Ugekursus

Flere undervisere
14. - 20. maj 2017
Pris m/ bolig kr. 2.500
u/ bolig kr. 1.150

Enkelt dag kr. 250
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Hvordan skabes vores skæbne?

Mange mennesker betragter skæbnen som et resultat af tilfældigheder.
Åndsvidenskaben tilbyder en videnskab om skæbnedannelse. Det er
takket være alle fejltagelser og udfordrende skæbner gennem mange liv,
at vi bliver søgende og modtagelige for undervisning i den moral, der kan
vejlede os til en lysere skæbne. Vi har brug for en kærlighedsvidenskab for
at forstå, hvor intimt alt liv er flettet sammen, og hvordan alle vores tanker,
følelser og handlinger har indflydelse på livsoplevelsen og skæbnen.

kursuny
sform
!

Hver formiddag begynder med et foredrag med dagens
tema for derefter at fortsætte i studiegruppe med samtaler
til aktuel tekst. Det er muligt at komme enkelte dage.

Reinkarnation og karma, Eigil Kristensen
Forsynet, skytsenglene og skæbnen, Rune Östensson
Jordens og menneskehedens skæbne, Ole Therkelsen
Kærligheden til dyrene og mikrokosmos, Sören Grind
Tilgivelse, Lene Jeppesen

4 ugekurser over Livets Bog, bind 4

I 2017 studeres Livets Bog, bind 4 over 4 uger. Man kan deltage i én eller
flere af ugerne, alt efter muligheder og interesse. 14. - 20. maj og 21. - 27.
maj gennemgås første halvdel af bogen. 10. - 16. september og 17. - 23.
september gennemgås anden halvdel. (side 15)

Ugekursus

Livets Bog, bind 4:1

Ugekursus

Livets Bog, bind 4:2

Ugekursus

Tankens magt, sundhed og livslyst

Solveig Langkilde
14. - 20. maj 2017
Pris m/ bolig kr. 2.500
u/ bolig kr. 1.150

Solveig Langkilde
21. - 27. maj 2017
Pris m/ bolig kr. 2.500
u/ bolig kr. 1.150
Ole Therkelsen
21. - 27. maj 2017
Pris m/ bolig kr. 2.500
u/ bolig kr. 1.150

3-dages kursus

Eigil Kristensen og
Lene Jeppesen
2. - 5. juni 2017
Pris m/ bolig kr. 1.875
u/ bolig kr. 1.050

Indhold: stk. 1053-1180
Det evige liv. Kap. 13, Det
levende væsen

Indhold: 1181-1316
Det evige liv. Kap. 13, Det
levende væsen (fortsat)

En af de ting, der karakteriserer studiet
af Martinus’ litteratur, er, at for de fleste
læsere fremstår bøgerne som mere
og mere interessante, jo flere gange
de læser dem. Studiet af bøgerne i en
mindre gruppe under “retreatlignende”
forhold i Klint har gennem årene vist
sig at give de studerende en fordybet
relation til Martinus’ åndsvidenskab,
og desuden kan det påvirke den
studerendes relation til sig selv.

Vores sundhed og livskraft afhænger af tankernes kvalitet. Martinus mener at bestemte tanker virker ind på bestemte organer. I løbet af ugen
lærer vi åndsvidenskabens dybtgående forståelse af årsagerne til sygdom
og helbred at kende. Taknemmelighed og glæde ved livet, positive tanker
og en kærlig væremåde viser sig være afgørende på vejen til livslyst og
sundhed.
Hver morgen indledes med et kort oplæg af Ole i forbindelse med
dagens tekst, der som regel er en artikel af Martinus eller en symbolforklaring fra symbolbogen, Det Evige Verdensbillede, bog 5.

Vores spirende intuition

Med menneskets humane udvikling vokser en ny sanseevne frem. Denne
intuitive sansning vil bevirke, at vi kan se livet som en altomfattende og
fuldkommen enhed, som vi alle er en uundværlig del i. Hos fremtidens
intuitive menneske er al livsudfoldelse og livsoplevelse i balance. I løbet af
kurset udforsker vi intuitionens fremkomst og ser, hvordan den åbner for
oplevelsen af livet som et stort kærlighedsmøde med alt og alle.
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Konference – foråret 2017

Konference

maj 2017

Jens Christian Hermansen
m. fl.
Lørdag 13. maj kl. 10
til
søndag 14. maj kl. 13
Pris m/ bolig kr. 775
u /bolig kr. 500

Nye perspektiver for sundhed og behandling

Vi vil på konferencen se på nogle af de brydninger, der i disse år finder
sted indenfor sundhedsområdet. Vi er ifølge visse iagttagere vidne til
et begyndende paradigmeskifte, som udfordrer det materialistiske paradigme, der er dominerende i dag. På konferencen udforsker vi, hvilke
forandringer der konkret er tale om, og hvad de videre perspektiver er
for vores forståelse af sundhed og behandling af sygdomme.
Som gæster har vi inviteret Peter Lund Frandsen, der er leder af Institut
for Integreret Behandling i København, samt praktiserende psykolog Kim
Nygaard, der er faglig leder på Psykoterapeutisk Institut i Århus. Derudover vil der være oplæg af Rune Östensson, Sören Grind og Jens Christian
Hermansen, der vil kaste lys over weekendens tema ud fra Martinus’
analyser og inddrage egne erfaringer og forskning.

Om konferencerne

Formålet med konferencerne på Martinus Institut og på Martinus Center
Klint er at skabe dialog mellem åndelige og kulturelle strømninger i samtiden og Martinus’ analyser. Hver gang inviteres en eller flere gæster, der
har særlig viden inden for et givet felt eller på anden vis har bidraget til
den offentlige debat. Konferencerne er et åbent og dialogisk forum, der
henvender sig til alle med interesse for dagens tema (forudgående kendskab til Martinus’ analyser ej nødvendigt).

Studiegrupper i vinterhalvåret

Tomas Jakobsson og Lene Jeppesen
Fra 9. januar til 28. marts og igen fra 11. september til 5. december 2017
(Pause i efterårs- og juleferien)
Mandage kl. 13.00 - 14.30: Gruppe A - Det Evige Verdensbillede, bog 5 (symbolbog)
Tirsdage kl. 13.00 - 14.30: Gruppe B - Artikelsamling 1
Begge grupper er åbne for nye deltagere. Pris kr. 1.000 pr. gruppe for hele sæsonen.
Se alle detaljer på martinuscenter.dk
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Foredrag – efteråret 2017

Lørdagsforedrag kl. 14.30 på Restaurant Terrassen
– alle er velkomne uanset forudsætninger. (Ingen tilmelding)
Pris kr. 75 inkl. kaffe og te i pausen.
Kl. 17.30 serveres vegetarisk buffet til kr. 90

Foredrag

Historien om Martinus og hans livsværk

Foredrag

Lyster og laster i lyset af Martinus’ åndsvidenskab

Foredrag

Et bevidst gudsforhold

Foredrag

Hvor tæt på den åndelige verden er vi?

Foredrag

Jordkloden og os

Foredrag

Jeget, livets kerne

Ole Therkelsen
Lørdag kl. 14.30
26. august 2017
Pris kr. 75

Søren Olsen
Lørdag kl. 14.30
16. september 2017
Pris kr. 75

Sören Grind
Lørdag kl. 14.30
30. september 2017
Pris kr. 75

Solveig Langkilde
Lørdag kl. 14.30
21. oktober 2017
Pris kr. 75

Lene Jeppesen
Lørdag kl. 14.30
11. november 2017
Pris kr. 75

Eigil Kristensen
Lørdag 14.30
25. november 2017
Pris kr. 75

Fortællingen om personen Martinus, hans eventyrlige 90-årige liv og livsværket Martinus Kosmologi. Han er skaberen af en ny åndsvidenskab, der
skal bidrage til, at vi udvikler os til at blive humane og kærlige mennesker,
der lever i glæde, sundhed, fred og harmoni på denne skønne blå planet.
Martinus tilbyder en løsning af livsmysteriet og forklarer meningen med
livet.
De syv dødssynder: forfængelighed, misundelse, vrede, dovenskab, grådighed, fråseri og utugt er første gang beskrevet allerede i det 4. århundrede, hvor de kaldes laster. Kommer vi nogensinde fri af dem? Hvad har
de med næstekærlighed at gøre? Hvad fortæller de i en åndsvidenskabelig belysning?
Vi er på vej til at få et mere bevidst forhold til vores egen tankeverden.
Bønnen har her potentiale til at blive et afgørende redskab for vores
menneskelige udvikling. I åndsvidenskaben synliggøres hverdagen som
en dialog med et levende verdensalt. Gudsbegrebet bliver her nærværende i vores daglige liv.
Inkarnation efter inkarnation vokser vores bevidsthed og dermed forståelsen af livets fysiske og åndelige struktur. Gradvis vil vi indse, at åndelige
væsener hele tiden deltager i vores individuelle udvikling såvel som i de
omvæltende politiske og sociale processer, der foregår på jorden i dag.
Jordkloden er, præcis som vi, et levende væsen med livsfunktioner og
bevidsthed, dog usanseligt for os. Vi er alle uundværlige celler i dette
gigantvæsens fysiske og psykiske organisme, hvor samarbejdets kvalitet
har stor betydning. Jordklodens bevidsthedsudvikling påvirker vores kulturepoker og miljø – og hele menneskehedens nuværende situation er
ligeledes et udslag af jordklodens nuværende indvielsesproces.
Hvem er jeg, hvor kommer jeg fra, og hvor går jeg hen? Disse centrale
livsspørgsmål har vi forsøgt at få svar på gennem religion, spiritualitet,
filosofi og videnskab. Martinus har taget ”udfordringen” op, og igennem
en række kosmiske analyser har han givet os svar på spørgsmålene om
vores virkelige identitet. I analyserækken om det levende væsen afsløres
livets største mystik.
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Kurser – efteråret 2017

Praktisk om kurserne
- ankomst, mad, bolig
og kursusforløb side 8

3-dages workshop
Irene Larsen og
Ole Therkelsen
7. -10. september 2017
Pris m/ bolig kr. 2.075
u/ bolig kr. 1.250

Ugekursus

Eigil Kristensen
og Lene Jeppesen
10. - 16. september 2017
Pris m/ bolig kr. 2.500
u/ bolig kr. 1.150
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Ugekurser, weekendkurser
og workshop

online booking
martinuscenter.dk

Sund mad og sunde tanker
– den ideelle føde i teori og praksis

Ifølge Martinus er både sund mad og sunde tanker helt afgørende for
menneskets sundhed. På denne forlængede weekendworkshop lærer vi
at lave vegetarisk mad. Sammen med Irene lærer du i Terrassens køkken
at lave maden ud fra enkle grundteknikker, der let kan varieres, og som
giver et sundt og lækkert resultat.
Ole gennemgår både naturvidenskabens og åndsvidenskabens syn på
sund kost. Martinus’ analyser om den sunde vegetariske kost bliver efterhånden mere og mere bekræftet af den moderne ernæringsvidenskab.

Vejen til frihed og lykke

Martinus mener, at vores lykke og følelse af frihed dybest set bunder i
vores psyke, fordi den er udgangspunktet for kvaliteten af vores møde
med alt i livet. Derfor er det vigtigt at få viden om hele psykens struktur
samt om, hvordan vi mere bevidst kan arbejde med vores tanker og følelser. På kurset arbejder vi dybtgående med udvalgte artikler og relaterer
dem til hverdagslivet.

To ugekurser i Livets Bog, bind 4

Efter forårets studier af første halvdel af Livets Bog, bind 4, fortsættes med
anden halvdel over 2 studieuger. Man kan deltage i en eller begge uger.

Ugekursus

Livets Bog, bind 4:3

Ugekursus

Livets Bog, bind 4:4

Ugekursus

Alt er tanke – tankens kredsløb

Solveig Langkilde
10. - 16. september
2017
Pris m/ bolig kr. 2.500
u/ bolig kr. 1.150

Solveig Langkilde
17. - 23. september 2017
Pris m/ bolig kr. 2.500
u/ bolig kr. 1.150

Sören Grind
17. - 23. september 2017
Pris m/ bolig kr. 2.500
u/ bolig kr. 1.150

Weekendkursus

Ulf Sandström og
Eigil Kristensen
6. - 8. oktober 2017
Pris m/ bolig kr. 1.350
u/ bolig kr. 800

Weekendkursus

Poul Dyrholm og
Lene Jeppesen
6. - 8. oktober 2017
Pris m/ bolig kr. 1.350
u/ bolig kr. 800

Indhold: stk. 1317-1447
Det evige liv. Kap. 13,
Det levende væsen (fortsat)

Indhold: stk. 1448-1590
Det evige liv. Kap. 13,
Det levende væsen (fortsat)

En af de ting, der karakteriserer studiet
af Martinus’ litteratur, er, at for de fleste læsere fremstår bøgerne som mere
og mere interessante, jo flere gange de
læser dem. Studiet af bøgerne i en mindre gruppe under “retreatlignende” forhold i Klint har gennem årene vist sig at
give de studerende en fordybet relation
til Martinus’ åndsvidenskab, og desuden kan det påvirke den studerendes
relation til sig selv.

Der er bevidsthed og tanke bag al bevægelse i verdensaltet. Hele vores
organisme og psyke opretholdes af tankekraft. Vi bliver det, vi tænker.
Med forståelsen af den modningsproces, som alle tanker, ønsker, følelser
og forestillinger gennemgår i sine kredsløb, får vi en dyb indsigt i al menneskelig udvikling, ja, i alt livs evolution. Åndsvidenskaben giver os redskaber til en bevidst udvikling af humanitet samt et godt helbred.

Hvordan kan vi arbejde for fremtidens globale samfund
allerede i dag?

Martinus beskriver, at vi er på vej mod det rigtige menneskerige, præget
af fred og harmoni. Hvordan kan vi allerede i dag gennemføre en politik,
der er tilpasset fremtiden, samtidig med at den tager hensyn til vores
endnu ikke fuldt udviklede moral? På dette weekendkursus præsenteres
et nyt muligt økonomisk system og retsgrundlag, der er en klar forbedring af menneskers livsvilkår, og som gør det umuligt at leve på andres
bekostning.

Overblik over Martinus’ åndsvidenskab

Hvad enten man er ny interesseret eller mere kendt med de kosmiske
analyser, kan et koncentreret overblik skabe ny inspiration og en dybere
indsigt i forhold til livets udfordringer. Dette kan give lyst til at arbejde på
at omsætte åndsvidenskaben til praksis i hverdagen.
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Workshop

Ingvar Haubjerg Nielsen,
Inger Sørensen og
Lene Jeppesen
3. - 5. november 2017
Pris m/ bolig kr. 1.350
u/ bolig kr. 800

Mening og glæde i mit arbejdsliv

Mange oplever, at arbejdslivet mere og mere vender i en retning med
målstyring, test, tidsskemaer og lister, der skal udfyldes, fremfor et fokus
på at udføre den faktiske arbejdsopgave i kontakt med de værdier, der
var årsagen til, at man valgte sit fag.
På kurset vil vi, udover input fra åndsvidenskaben om emnet, skabe
netværk og erfaringsudveksle for herigennem at få klarhed og fokus ift.,
hvordan vi hver især kan varetage og påvirke vores arbejdsliv i en retning,
som giver os mening og glæde.

Endagskursus

Det fintfølende menneske – den spirende intuition

Nytårskursus

Nytårskursus – med nytårsfest

Eigil Kristensen og
Sören Grind
4. november 2017
Lørdag kl. 9.30 - 16.00
Pris kr. 400

28. december 2017 1. januar 2018
Pris m/ bolig kr. 2.800
u/ bolig kr. 1.700

På kurset får du:
4 overnatninger,
aftensmad torsdag,
fredag og lørdag,
kaffe og te i pauserne samt nytårsfest
søndag aften.

Med udviklingen af den humane evne vokser en spirende intuition. Den
vækker vores evne til at se mening og sammenhæng i såvel naturen som
i vores skæbne. I Martinus’ åndsvidenskab lærer vi os at skelne mellem
instinkt, følelse og intuition samt deres relation til psykiske evner. Hvordan kan vi give næring til en sund udvikling af vores intuition, inspiration
og kreativitet?

Traditionen tro fejrer vi sammen nytåret med 3 kursusdage, en festlig
nytårsaften og slutter af med brunch nytårsdag. Du kan ankomme torsdag den 28. december fra kl. 15. Aftensmad serveres kl. 17.30 og kurset
begynder kl. 19. Afrejse er mandag den 1. januar kl. 12.

Tema: Hvad er meningen med det hele?

I denne tid med store omvæltninger i verden er det svært at få overblik
og forstå, hvor vi er på vej hen. Med åndsvidenskaben får vi redskaber til
både at forstå historiske processer og se mening i hverdagens begivenheder. Evolutionen har en retning. Vores personlige udvikling har et formål.
De små og store kriser, vi nu gennemgår, er alle led i dannelsen af en højere og mere human kultur og væremåde.

Opstart af 2-årigt forløb med fordybelse i
Martinus’ symboler og udvalgte bøger

nyt!

Vi mødes én gang i kvartalet over de næste 2 år, i alt 8 lørdage på Martinus Center. Første
gang lørdag 9. september 2017 kl. 9.30 - 16.00. Pris kr. 1.600. Maks. 12 detagere - og det
er en fordel at have et vist forudgående kendskab til Martinus’ hovedværk, Livets Bog.
Tilmelding og uddybende program findes på martinuscenter.dk
I forløbet diskuterer vi Martinus’ symbolbøger (Det Evige Verdensbillede, bog 1-6), samt bøgerne
Logik og Den Intellektualiserede Kristendom. Vi har fokus på at forstå dybden i det verdensbillede,
Martinus lægger frem, samt relevansen af dette for samtidige diskussioner inden for en vifte af
videnskabelige discipliner som samfundsforskning, hjerne- og bevidsthedsforskning, psykologi og
filosofi og andre relevante grene af videnskaben. Vi inddrager åndelige og kulturelle strømninger i
tiden, egne erfaringer og konkrete eksempler på den ny verdensimpuls’ indflydelse på livet i dag,
alt sammen forbundet med Martinus’ kosmiske verdensbillede. Forløbet er baseret på selvstudium
af Martinus’ bøger, og møderne vil bestå af en række korte oplæg med efterfølgende dialog og
fælles samtale om udvalgte tekststykker.
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Frivillighed er det bærende
Et særligt kendetegn ved Martinus Center er, at det meste af arbejdet udføres af frivillige, ulønnede
medarbejdere. Som frivillig medarbejder bliver man en del af den helt særlige stemning og kærlige
atmosfære, der kendetegner centret. Vi arbejder alle på at give hinanden, kursister og gæster en
rigtig dejlig og berigende oplevelse og herved være med til at gøre Martinus Center til et særligt sted
at besøge.

Mange forskellige opgaver

Frivillig det meste af året

Der er mange opgaver, der skal udføres, som
f. eks. undervisning, administration, rengøring,
madlavning, havearbejde og vedligeholdelse.

Der er dog særligt behov for arbejdskraft under
sommerkurserne og i de tre arbejdsuger – i påsken, midt i juni og i efterårsferien. Kom og vær
med i et arbejdsfællesskab sammen med op mod
100 andre frivillige!

Som frivillig medarbejder bor man i centret til
medarbejderpris. Man arbejder 4-5 timer om
dagen med de opgaver, man har valgt, og har
resten af dagen til sig selv.

Ikke kun arbejde

Et ophold som frivillig byder på rig mulighed for
et inspirerende socialt samvær, hygge og dejlige
naturoplevelser. Om aftenen arrangeres der
foredrag. Det frivillige arbejde er for mange en
god indgangsvinkel til kosmologien.

Der er brug for frivillig arbejdskraft i hele sæsonen, der begynder ved påsketid og først slutter
efter det sidste kursus i november.

Arbejdsugerne i 2017

Påskeugen
Før sommeren
Efterårsferien

8. - 17. april
8. - 15. juni
14. - 22. oktober

Mere information og tilmelding på martinuscenter.dk
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Om Martinus

“Min største lyst er at bruge min viden til at
få mennesker til at holde af hinanden”

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 (18901981) engang sin mission ved et møde på Martinus Institut.
Kilden til hans viden var en intuitiv evne til at
opleve universelle sammenhænge, der var udløst
af en åndelig oplevelse, han havde som 30-årig.
Martinus skriver et sted, at oplevelsen satte ham
i stand til “at skue alle de bag den fysiske verden
bærende åndelige kræfter, usynlige årsager, evige
verdenslove, grundenergier og grundprincipper”.
De sidste 60 år af sit liv brugte han på at gøre sine
indsigter tilgængelige for interesserede i form af
en ny kærlighedsvidenskab.

Reinkarnation

I hovedværket Livets Bog får vi en samlet beskrivelse af de universelle principper, der bestemmer
vores skæbne. Studiet af principperne og anvendelsen af dem i sin væremåde over for andre vil
ifølge Martinus vække slumrende bevidsthedscentre, der med tiden vil bringe mennesket ind i
en ny højere udviklingstilstand, som i Livets Bog
betegnes “det rigtige menneskerige”.
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Det rigtige menneskerige beskriver Martinus
som et nyt naturrige i rækken efter mineralriget,
planteriget og dyreriget. Det ufuldkomne menneske, for hvem det ikke er en livsbetingelse at
praktisere universel kærlighed, er endnu forankret i dyreriget.
For at udvikle sig videre må mennesket erkende
sin evige eksistens og dermed også princippet om
reinkarnation, der betinger, at vi udvikler os gennem en lang række af fysiske inkarnationer.

Karmaloven

Erkendelsen af princippet om reinkarnation
giver et evighedsperspektiv på tilværelsen, men
for at tilværelsen kan få en moralsk dimension,
må man også forstå karmaloven.
I Livets Bog skriver Martinus: “Ifølge karma- eller skæbneloven kan intet som helst angreb på
noget væsen eksistere uden at være en gengældelse af en forudgående angrebsudløsning fra
det selv imod omgivelserne.” Når mennesket
fuldt ud har accepteret denne sammenhæng,
eksisterer de nødvendige betingelser for, at
lidelseserfaringer kan kultiveres og forvandles
til næstekærlighed.

Det religiøse princip

En journalist spurgte engang
Martinus: “Er De religiøs?”,
hvortil Martinus svarede: “Ja,
for mig er alt guddommeligt.
Blot man sætter sig i en blød
stol, mærker man det guddommelige kærtegn”.
I symbolværket, Det Evige
Verdensbillede, kan man om
det religiøse princip læse,
at det “... giver sig ikke blot
udslag i en almindelig religiøs
væremåde. Det er også dette
princip, der ligger bag materialismen, bag al politik og alle
andre arter af fremtrædende
bevidsthedsformer”.
Af samme grund er det
verdensbillede, Martinus
beskriver, ikke en ny religion,
men derimod en beskrivelse
af livets egen religion. I Livets
Bog forklares det, at livets
egen religion “kun kan eksistere med absolut alle som
lærere, med alle som elever og
med alt som læresætninger”.

Det Tredje Testamente

Religionerne har traditionelt
været en dominerende kraft
i samfundsudviklingen, men
efterhånden som mennesket
har udviklet en videnskabelig tankegang, er det blevet
sværere at finde mening i de
symbolske fortællinger, der er
centrale i religionerne. Derfor
lever menneskene i stigende
grad uden en moralsk vejledning, men må tværtimod
udforske, hvad der er ondt og
godt, gennem individuelle og
kollektive eksperimenter.

Ifølge Martinus har Kristus
med sin eksemplariske væremåde allerede givet løsningen
på menneskets behov for
moralsk vejledning, men den
løsning kan kun inspirere os
i dag, hvis den bliver forklaret i en videnskabelig form.
Martinus ønskede derfor, at
hans samlede værk skulle betegnes Det Tredje Testamente,
og det går som en rød tråd
gennem hele hans arbejde,
at han opfattede det som en
intellektualiseret fortsættelse
af Bibelens Gamle og Nye
Testamente.

“Den evige sandhed”

Kristus talte om Talsmanden den Hellige Ånd, “som
Faderen vil sende i mit navn,
han skal lære jer alle ting og
minde jer om alle ting, som
jeg har sagt jer”. (Joh. 14. kap.
26). Om denne ånd skriver
Martinus: “Da ånd er viden
og tanker, må den hellige ånd
eller sandhedens ånd være
den allerhøjeste eksisterende
viden eller videnskab, der
overhovedet eksisterer”.
Det er op til den enkelte sandhedssøger at afgøre, hvorvidt
Det Tredje Testamente er et
udtryk for “den allerhøjeste eksisterende viden eller
videnskab”, men Martinus var
selv overbevist om, at et guddommeligt Forsyn igennem
ham havde “ladet “den evige
sandhed” fremtræde i en ny
inkarnation, således at den
kan blive ved med at lyse og
varme ud over verden i evig
ungdommelig skønhed, kraft
og stråleglans”.

Martinus Institut
Martinus Institut har siden
1943 haft til huse på Frederiksberg. Martinus boede og
arbejdede her i næsten 40 år
frem til sin død i 1981.
I dag rummer huset Instituttets administration, bogsalg og
forlag, som udover Martinuslitteraturen også udgiver tidsskriftet Kosmos på flere sprog.
Huset er tillige et kursuscenter, hvor der afholdes foredrag, konferencer, seminarer
og studiekredse ud fra det
kosmiske verdensbillede, som
Martinus har beskrevet.

Hjemmeside:
martinus.dk
Boghandel:
shop.martinus.dk
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Sommeren i Klint
Sommerens undervisning består
af 6 kursusuger med hvert sit
gennemgående tema, og i 2017
går sommersæsonen fra 1. juli til
12. august.
Lørdage er ankomst- og afrejsedag, og de øvrige dage er kursusdage med foredrag, caféseminar
og studiegrupper.

Undervisning for alle

Undervisningen er tilrettelagt,
så alle uanset forudsætninger
og forudgående kendskab til
Martinus’ verdensbillede kan
deltage. Således er der hver uge
en studiegruppe for nye interesserede, hvor man kan få svar på
spørgsmål og få overblik over
kosmologien.
Foredragene er så vidt muligt simultantolket til dansk og svensk
og teleslynge forefindes.
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Internationale uger

De to sidste uger er internationale med tolkning af foredrag
til engelsk, spansk og tysk. Der
er desuden engelsk-, spansk- og
tysksprogede aftenforedrag og
studiegrupper. Efter behov tolkes der også til andre sprog. Som
noget nyt bliver der også undervisning på og tolkning til engelsk
i sæsonens uge 4.

Kursusboliger

Kursister kan vælge at bo hjemme, leje et værelse i en pavillon
eller et af centrets hyggelige
sommerhuse. Desuden byder
centret på en lille campingplads.

Frivillig medarbejder

En anden mulighed for at deltage i sommerundervisningen er
at arbejde som frivillig og hjælpe
til med centrets drift. Som frivillig har man i begrænset omfang
mulighed for at deltage i undervisningsaktiviteterne.

Studiepriser

Uge-studiekort
Dag-studiekort
Foredrag

kr. 1.150
kr. 225
kr.
75

Tilmelding til
studiegruppe

Tilmeldingen sker om lørdag
en, og man tilmelder sig for
en uge ad gangen. Studiegrupperne mødes mandag til
fredag kl. 11.00-12.30.

Studievejleding

Du kan få hjælp til valg af
studiegruppe mv. lørdag
eftermiddag kl. 15.00-17.00
i receptionen.

Caféseminar – søndag

Vi indleder undervisningen
i studiegrupperne med et
caféseminar omkring ugens
tema om søndagen kl. 11.00
-12.30

Se boliger fra side 26

Sommerens studiegrupper

nyt!

Gruppe A – Det nye verdensbillede

På engelsk
– nu også i uge 4

Gruppe B – Bog- og artikelgruppe

Sommeren 2017 tilbyder vi
engelsksproget undervisning
også i uge 4. Morgen- og aftenforedrag tolkes til engelsk.
Vi har symbolgennemgange
på engelsk og en engelsk
talende studiegruppe, der er
åben for alle interesserede,
også skandinaver.

Gennem spørgsmål og dialog indføres den studerende i Martinus’ verdensbillede og de hertil hørende kosmiske principper. Ingen forberedelse.
I løbet af ugen læses og samtales ud fra artikler 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).
Uge 1 og 4

Tema: Kapitel 4, Livets Bog, bind 1

Uge 2 og 5

Tema: Kapitel 5, Livets Bog, bind 1

Uge 3 og 6

Tema: Kapitel 6, Livets Bog, bind 1

Gruppe C – Dagens foredrag

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

Gruppe D – 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 samfundsdebatten.

Gruppe E – 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.
Uge 1 og 2 – Sygdom og helbredelse i kosmisk belysning,
Det Evige Verdensbillede, bog 5.
Ifølge Martinus er årsagen til al sygdom fejltænkning. De enkelte tankearter virker direkte på bestemte organsystemer. Negative tanker er årsag
til sygdom, udbrændthed og unaturlig træthed. Glæden ved at være til
og kærlighed til næsten giver derimod sundhed, livslyst og livskraft. Vi
har selv ansvaret og muligheden for at opbygge vor egen sundhed og livsglæde. I løbet af ugen studerer vi teksten til bogens 33 symboler, nr. 45-77.
Du bedes selv medbringe bogen (kan også købes i receptionen).
Uge 3 og 4 – Fra selvopholdelsesdriftens dominans til intellektualitetens
tiltagende udtryk i kunst, videnskab og humanitet
Den ægteskabelige 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 tjeneste og som kunstnere og udøvere inden for videnskaben.
Uge 5 og 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 lærlinge 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 derigennem muligheden for at leve et mere optimalt liv. Vi vil fordybe os i den
opmuntrende og inspirerende ide om livet som en skole, hvor man kan
lære noget af alt og alle.

Gruppe F – At dele åndsvidenskaben med andre

Her får du mulighed for at øve dig i at dele åndsvidenskaben med andre. Vi
arbejder med at præsentere de af Martinus’ analyser eller symboler, som
inspirerer os. Overvej på forhånd, hvad du gerne vil præsentere for gruppen.

Ungdomsgruppe
- i uge 4 og 5:
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.

En sommerdag:
08.30-09.15
09.30-10.20
11.00-12.30
12.45-13.30
16.00-16.50
17.00-18.00
19.00
20.00

Morgenmad
Foredrag
Studiegrupper
Frokostbuffet
Symbolforedrag
Aftenbuffet
Foredrag /
underholdning
Kaffe/te, frugt,
kager og is
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1
sommer
uge
uge 27
1/7 til 8/7
2017

Søndag
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

2
sommer
uge
uge 28
8/7 til 15/7
2017

Søndag
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
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Et livssyn der giver mening

Hvordan vi ser på livet og vore medmennesker, er bestemmende for, hvordan vi vælger at leve vores liv. Forståelsen
af vores bevidsthed, og hvad kærlighed egentlig er, er afgørende for den nødvendige kursændring mod en mere
fredelig og sund verden. Åndsvidenskabens synliggørelse af
en kærlig hensigt bag alle livets detaljer giver livsmod og er
en stor hjælp i mødet med livets udfordringer og nydelser.

Sommeruge 1
er særlig egnet
for de, der ønsker
at få overblik over
kosmologien.
Hver dag følges et
gennemgående
emne fra morgen
til aften.

ugens foredrag

Studiegrupper – se side 21

9.30 Foredrag

16.00 Symbolforedrag

19.00 Foredrag

En kærlig hensigt bag alt
Ole Therkelsen
Livets og tankens kredsløb
Sören Grind
Hvad er meningen med alle sygdomme? Lene Jeppesen
Hvorfor alle disse skilsmisser?
Annemette Raith Hansen
Verdenskrisen i kosmisk lys
Poul Dyrholm
Kunsten at takle livets udfordringer Solveig Langkilde

En videnskab om det levende
Symbol 41, 4, 11
Alt går i kredsløb
Symbol 16, 18, 14, 36
Grundenergierne og vores helbred
Symbol 7, 12, 46, 59-66
De dyriske og menneskelige tanke
klimaer Symbol 33, 66
Jordkloden – et levende væsen
Symbol 1, 27, 78-80, 82-84, 26
Livets spejlprincip
Symbol 16, 3, 19-20, 23

At finde mening i livet
Lars Malmgren
Lyset og mørket
Ole Therkelsen
Ernæring og tankekultur
John Klemens
Vejen til Utopia
Dennis Persson
Spørgetime
Ole Therkelsen
Underholdning

Hvem er jeg, hvem er Gud?

En teori om alting er umulig at finde uden åndsforskning. Med udforskningen af
det levende bag alt finder vi ikke kun nøglen til selvforståelse, men til principperne bag al skabelse. Med forståelsen af det levende, der opretholder verdensaltet,
lige fra det mindste mikrokosmos til det største makrokosmos, ses skæbnedannelsen som en dialog i et personligt gudsforhold.

ugens foredrag

Studiegrupper – se side 21

9.30 Foredrag

16.00 Symbolforedrag

19.00 Foredrag

Et holistisk verdensbillede
Jens Christian Hermansen
Fra overtro til viden
Lars Malmgren
Hvem er jeg egentlig?
Eigil Kristensen
I dialog med mikrokosmos
Ingvar Nielsen
Menneskeheden og fremtiden
Lene Jeppesen
Et bevidst gudsforhold
Sören Grind

En videnskab om livets mening
Symbol 40, 100, 11, 19, 23
Alt går i kredsløb
Symbol 98, 16, 28, 14, 76, 77
Livsenhedsprincippet og vor ernæring
Symbol 7, 13, 67, 38, 68-70
Den seksuelle polforvandling og den
højeste ild Symbol 11, 35, 33, 66
Livet og døden
Symbol 36, 17, 91, 22A, 22
Tankekraft og mikrokosmos Symbol
45, 49-55, 58, 56-57, 3, 31, 88, 44

Arven efter Martinus
Ole Therkelsen
Aktuel video
Hvor tæt på den åndelige verden
er vi? Solveig Langkilde
Kunstaften
Spørgetime
Solveig Langkilde
Underholdning

3
sommer
uge

uge 29
15/7 til 22/7
2017

Søndag
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

uge 30
22/7 til 29/7
2017

Søndag
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Hvad er tanker og følelser, og hvor kommer de fra? Naturvidenskaben viser hvilken stærk indflydelse tankerne har på kroppens elektriske, kemiske og hormonelle processer. Ud fra åndsvidenskaben er der bevidsthed bag al bevægelse i
hele universet. Kosmisk set er alt tanke. At blive herre over sin tanke er derfor
dybest set at blive herre over sin skæbne.

ugens foredrag

Studiegrupper – se side 21

9.30 Foredrag

16.00 Symbolforedrag

19.00 Foredrag

Hvad er bevidsthed?
Alex Riel
Livet er kommunikation
Ulf Sandström
Viljens funktion og kraft
Karin Jansson
Vores indre univers
Olav Johansson
De seksuelle poler bag alt
Solveig Langkilde
Fra mystik til åndsvidenskab
Eigil Kristensen

Alt livs grundanalyse
Symbol 41, 8-11, 4
Reinkarnation, arv og miljø
Symbol 6, 34, 9, 71-75, 48, 47
Karma og tilgivelse
Symbol 15, 16, 98, 18, 20, 19, 23
Jordklodens bevidsthedsudvikling
Symbol 12, 78, 79, 85, 80, 82-84, 29, 30
Mennesket – et univers
Symbol 45, 5, 6, 46, 7, 14, 65, 66
Vort forhold til Gud
Symbol 1, 2, 21, 22

At søge sandheden
Sofie Ericsson
Aktuel video

4
sommer
uge

Bevidsthedens mysterium

Det moderne menneske og
dyrene Ingemar Fridell (Dansk)
Kunstaften
Spørgetime
Olav Johansson
Underholdning

Vi møder os selv

Hele evolutionen udgør en gradvis opvågning fra en ubevidst tilstand. Først bliver 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. Hver enkelt individs liv og skæbne udgør en meningsfuld
undervisning og spejling på vejen mod en højere selvforståelse.

ugens foredrag

Studiegrupper – se side 21

9.30 Foredrag

16.00 Symbolforedrag

19.00 Foredrag

En guddommelig undervisning
Anne Külper
Vores kosmiske identitet
Mary McGovern
Fysisk fødsel og åndelig fødsel
Rune Östensson
Krise og udvikling
Edly Grape
Fra ulykkelige ægteskaber til gode
forhold Ingemar Fridell
Mennesket og vores planet
Lene Jeppesen

Verdensimpulser og menneskets tilblivelse
Symbol 1, 87, 39, 89, 3, 23
Grundenergierne og vort helbred
Symbol 12, 46, 59-66
Mennesket og livsmysteriet
Symbol 2, 37, 32
Et internationalt verdensrige
Symbol 27, 81, 24-26, 42
Gennem døden og bevidsthedens udvikling
Symbol 6, 90, 93-96
De dyriske og menneskelige tankeklimaer
Symbol 33, 66

Livets begær
Anette Starke
Aktuel video
Menneskelige rettigheder 2.0
Ulf Sandström
Kunstaften
Spørgetime
Ole Therkelsen
Underholdning
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5
sommer
uge
uge 31
29/7 til 5/8
2017

Søndag
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

6
sommer
uge
uge 32
5/8 til 12/8
2017

Søndag
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
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Verdenssituationen i et kosmisk perspektiv

Lys og mørke har nok aldrig før i menneskets historie stået i så stærk kontrast.
Aldrig tidligere har der været så mange humane kræfter og initiativer, samtidig
med at de økonomiske og militære krige afslører sin hensynsløshed tydeligere
end nogensinde. Vi er midt i kulminationen af en gammel verdenskulturs undergang og fødslen af en ny.

ugens foredrag

Studiegrupper – se side 21

9.30 Foredrag

16.00 Symbolforedrag

19.00 Foredrag

Menneskeheden i en polariseret
tid Karin Jansson
Skytsengle og menneskets
skæbne Solveig Langkilde
Kosten i et evolutionsperspektiv
Ole Therkelsen
Internationalisme og individualisme Rune Östensson
Jesus – en sand demokrat
Eigil Kristensen
Mødet med vores højere selv
Anne Külper

En videnskab om livets mening
Symbol 40, 100, 11, 19, 23
Alt går i kredsløb
Symbol 98, 16, 28, 14, 76, 77
Livsenhedsprincippet og vor ernæring
Symbol 7, 13, 67, 38, 68-70
Den seksuelle polforvandling og den
højeste ild Symbol 11, 35, 33, 66
Livet og døden
Symbol 36, 17, 91, 22A, 22
Tankekraft og mikrokosmos Symbol 45,
49-55, 58, 56-57, 3, 31, 88, 44

The Aura – Our Radiation of
Light Anne Külper
Finding Inspiration in Everyday Life Pernilla Rosell
Kunstaften
War and Peace
Karin Jansson
A Conscious Relationship with
God Sören Grind
Underholdning

Livet – en hjertesag

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 følelse 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.

ugens foredrag

Studiegrupper – se side 21

9.30 Foredrag

16.00 Symbolforedrag

19.00 Foredrag

En samarbejdende helhed
Sören Grind
Kærlighedens matematik
Poul Dyrholm
Forstand, begær og vilje
Pernilla Rosell
Organisk elektricitet
Søren Olsen
At dyrke det menneskelige
Lene Jeppesen
At give sit liv
Ole Therkelsen

Alt livs grundanalyse
Symbol 41, 8-11, 4
Reinkarnation, arv og miljø
Symbol 6, 34, 9, 71-75, 48, 47
Karma og tilgivelse
Symbol 15, 16, 98, 18, 20, 19, 23
Jordklodens bevidsthedsudvikling
Symbol 12, 78, 79, 85, 80, 82-84, 29, 30
Mennesket – et univers
Symbol 45, 5, 6, 46, 7, 14, 65, 66
Vort forhold til Gud
Symbol 1, 2, 21, 22

Lost Parents and Lost Children
Anne Pullar
Our Cosmic Identity
Mary McGovern
Kunstaften
Why the Title ”The Third Testament” Ole Therkelsen
New Perspectives for Religion
and Science Jens C. Hermansen
Underholdning

Internationale uger
International Weeks
22nd July - 12th August 2017
Internationale uger

Sommeruge 4, 5 og 6 er internationale uger med tolkning af
de danske og svenske foredrag kl. 9.30 til engelsk i alle 3 uger
samt til spansk, tysk, hollandsk og andre sprog efter behov i
uge 5 og 6. Undervisningsprogram på engelsk, spansk og tysk
kan hentes på martinus.dk.

English, Spanish and German Programmes

In summer weeks 4, 5 and 6 the Danish and Swedish lectures at
9.30 am will be interpreted into English. In weeks 5 and 6 they
will also be interpreted into Spanish, German and Dutch (other
languages on request). Special English, Spanish and German
programmes can be downloaded from martinus.dk

English Lectures 7 pm
24th July
Monday

A Loving Purpose Behind Everything
Ole Therkelsen (at 6 pm in Pavillon C)

30th July
Sunday

The Aura – Our Radiation of Light
Anne Külper

31st July
Monday

Finding Inspiration in Everyday Life
Pernilla Rosell

2nd August
Wednesday

War and Peace
Karin Jansson

3rd August
Thursday

A Conscious Relationship with God
Sören Grind

6th August
Sunday

Lost Parents and Lost Children
Anne Pullar

7th August
Monday

Our Cosmic Identity
Mary McGovern

9th August
Wednesday

Why the Title ”The Third Testament”
Ole Therkelsen

10th August
Thursday

New Perspectives for Religion and Science
Jens Christian Hermansen

Martinus Mindedag
lørdag den 12. august
kl. 13 - 17
I forbindelse med Martinus’ fødselsdag og som
afslutning på sommer
sæsonen i Klint afholdes
der hvert år en sammen
komst med taler og
underholding i foredragssalen. I pausen byder
Restaurant Terrassen på
et stort fødselsdagsbord.
Dørene åbnes kl. 12.30.
Deltagelse i arrangementet koster 165 kr., og
tilmelding er nødvendig.
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Priser og betingelser

– kursusboliger og camping

Kursusboliger

Under sommerens kurser er alle boliger forbeholdt kursister. Man kan således ikke i disse 6
uger leje sig ind uden at betale for studiekort.
Boligpriserne er angivet pr. bolig pr. uge, og
prisen er eksl. det obligatoriske studiekort, der
koster kr. 1.150 pr. uge.
Overnattende gæster (udover det angivne antal
senge i boligen) betaler gæstepris på kr. 140 pr.
overnatning.

Ankomst og afrejse

Kursusugerne går fra lørdag til lørdag, og der er
derfor ankomst og afrejse om lørdagen.
Nye kursister har adgang til deres bolig fra kl. 14
og afrejsende kursister skal være ude af boligen
senest kl. 11.

Slutrengøring

Da der ikke er inkluderet rengøring i priserne,
bedes kursister aflevere boligen i pæn, rengjort
stand.
Slutrengøring kan også bestilles i Receptionen og
koster kr. 400 for enkeltværelser og kr. 500 for
huse og dobbeltværelser m.m. Efterlades boligen
ikke i pæn, rengjort stand, opkræves kr. 600 i
gebyr.
Nøgler samt lejet sengetøj m.m. skal afleveres i
receptionen.
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Camping

Der skal reserveres plads på campingpladsen.
Man betaler ved ankomsten eller straks næste
morgen i receptionen, hvis man ankommer
sent.
Der er adgang til fælles køkken, toilet og bad.
Campingområdet har stilletid mellem kl. 22
og 7.30.

Campingpriser pr. uge

Voksne (18+) kr. 800
Børn kr. 400 (Børn under 5 år er gratis)
Tillæg autocamper og campingvogn kr. 500
Overnattende gæster betaler gæstepris
på kr. 140 pr. overnatning.

Kursusboliger

Alle boliger har eget køkken undtagen Ullas Hus,
Bondehuset, Svinget og Sindal, der alle har fælles
køkken. Sengene er i alle boliger forsynet med
uldtæpper, pude og dyne. Sengetøj, håndklæder
og viskestykker kan medbringes eller lejes i receptionen.
Alle priser er ugepriser

Værelser i pavillon med
eget køkken og bad

Værelserne er moderne indrettet med eget bad
og toilet samt tekøkken og køleskab. Der er kablet Internet på alle værelser samt fælles tv-stue.

Pavillon A

Værelse til 1 person
Værelse til 2 personer

Pavillon C

Værelse til 1 person

kr. 3.100
kr. 4.200
kr. 3.100

Værelser med eget køkken
og fælles toilet og bad

Pavillon B

Eget køkken, fælles toilet og bad.
Værelse til 1 person
kr. 2.000
Lejlighed til 2 personer
kr. 2.100

Pavillon 1

Eget køkken, fælles toilet og bad.
Lejlighed til 2 personer
kr. 2.300

Svenskhusene

Fælles toilet og bad i tilstødende bygning.
Lejlighed til 1 person
med eget køkken
kr. 2.100
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Værelser med fælles køkken,
toilet og bad

Bondehuset

Fælles køkken.
Toilet og bad i tilstødende bygning.
Værelse til 1 person
kr. 1.500
Værelse til 2 personer
kr. 2.000
Værelse til 2 personer, 1. sal
kr. 2.400

Svinget

Fælles toilet og køkken.
Bad i tilstødende bygning.
Værelse til 1 person
Værelse til 3 personer

kr. 1.500
kr. 2.200

Ullas hus

Fælles toilet, bad og køkken.
Værelse til 1 person
Værelse til 2 personer

kr. 1.500
kr. 2.000

Sindal

Fælles toilet, bad og køkken.
Værelse til 1 person
Værelse til 1 person (større)
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kr. 1.200
kr. 1.500

Blokhusene

Der er forskellige typer blokhuse. Da der ikke er
badeværelse, benyttes baderum ved Bondehuset.

Blokhus A

3 værelser med eget toilet og køkken.
1 seng, 2 køjesenge
og 2 senge i anneks
kr. 3.200

Blokhus B

2 værelser med eget toilet
og køkken. 2 senge

kr. 3.000

Blokhus C

2 værelser med eget toilet og
køkken. 1 seng og 2 køjesenge

kr. 3.000

Blokhus D

3 værelser med eget toilet og køkken.
1 seng, 2 køjesenge
og 2 senge i anneks
kr. 3.200

Blokhus E

2 værelser med eget toilet og køkken.
1 dobbelt sovesofa, 1 seng og
1 køjeseng.
kr. 3.200
Alle priser er
ugepriser

Store lejligheder

med eget køkken og bad
Lejlighederne består af 2 værelser
med køkken, toilet og bad.

Lejlighed N

Lejlighed til 4 personer

Lejlighed O

Lejlighed til 4 personer

kr. 4.400
kr. 4.400
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Sommerhusene

online booking
martinuscenter.dk

Sommerhuse

– tæt på stranden
Maries hus

Havudsigt, køkken og toilet (og lavt til loftet).
1 værelser med 2 senge
og 1 køjeseng i anneks
kr. 2.700

Marens hus

Køkken, toilet og bad (og lavt til loftet).
2 værelser med 3 senge
kr. 3.200

Klokken

Havudsigt, køkken, toilet og bad
(og lavt til loftet).
2 værelser med 3 senge
kr. 4.000

To sommerhuse
– lige bag Terrassen
Drivhuset

Eget køkken, toilet og bad.
2 værelser med 4 senge

kr. 4.000

Svalereden

Eget køkken, toilet og bad.
2 værelser med 4 senge
og 2 senge i anneks
30

kr. 4.500

Sommerhuse

– beliggende tæt på Centret
Fem sommerhuse indenfor få
minutters gang fra Centret.

Lodsens hus

Køkken, toilet og bad. Vinkelstue,
soveværelse og udestue.
6 senge, heraf 2 i anneks.
kr. 4.500

Vendelbo

Havudsigt, køkken, toilet og bad.
2 værelser med 3 senge og
1 seng i anneks
kr. 4.000

Stidsens hus

Havudsigt, køkken, toilet og bad.
3 værelser med 4 senge og
2 børnesenge i anneks
kr. 4.500

Gyvelbo

Køkken, toilet og bad.
2 værelser med 3 senge og
2 + 1 senge i 2 annekser

kr. 4.500

Fyrrely

Køkken, toilet og bad.
2 værelser med 1 seng, 2 køje
senge og 2 senge i anneks

kr. 4.000
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Sæsonkalender 2017
Januar
Marts

9 og 10
18
24-26/3
April
1
8-17
15
21-23
Maj
3
5-7
6
10
13-14
14-20
14-20
20
21-27
21-27
Juni
2-5
7
8-15
10
14
Juli
1-8
8-15
15-22
22-30
30/7- 5/8
August
5-12
12
26
September 6
7-10
9
10-16
10-16
11 og 12
16
17-23
17-23
27
30
Oktober
6-8
6-8
11
14-22
21
25
November 3-5
4
11
25
December 28/12-1/1
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Begivenheder opdateres jævnligt på
martinuscenter.dk

Opstart af studiegrupper - mandage og tirsdage
Foredrag
Kreativitet, skaberglæde og livskunst
Weekendkursus
Menneskelig udvikling på kosmologisk grund – et introduktionskursus
Foredrag
Videnskaben og det levende
Arbejdsuge
Aftenforedrag
Foredrag
Livet – et spørgsmål om kærlighed
Weekendkursus
Kristus set i lyset af ”Det Tredje Testamente”
Temasamtale
Kosmologisk samtale om aktuelt emne
Weekendkursus
Menneskene, englene og verdenssituationen
Foredrag
Farvernes symbolik i Martinus Kosmologi
Temasamtale
Kosmologisk samtale om aktuelt emne
Konference
Nye perspektiver for sundhed, sygdom og behandling
Ugekursus
Hvordan skabes vores skæbne?
Ugekursus
Livets Bog, bind 4:1
Foredrag
Viljen, valget og vejen
Ugekursus
Livets Bog, bind 4:2
Ugekursus
Tankens magt, sundhed og livslyst
Retræte
Vores spirende intuition
Temasamtale
Kosmologisk samtale om aktuelt emne
Arbejdsuge
Aftenforedrag
Foredrag
Individualitetens dannelse
Temasamtale
Kosmologisk samtale om aktuelt emne
Sommeruge 1
Tema: Et livssyn der giver mening
Sommeruge 2
Tema: Hvem er jeg – hvem er Gud?
Sommeruge 3
Tema: Bevidsthedens mysterium
Sommeruge 4
Tema: Vi møder os selv
Sommeruge 5
Tema: Verdenssituationen i et kosmisk perspektiv
Sommeruge 6
Tema: Livet – en hjertesag
Martinus Mindedag
Sammenkomst med fødselsdagsbord
Foredrag
Historien om Martinus og hans livsværk
Temasamtale
Kosmologisk samtale om aktuelt emne
3-dages workshop
Sund mad og sunde tanker
Opstart af 2-årigt studieforløb i Det Evige Verdensbillede
Ugekursus
Vejen til frihed og lykke
Ugekursus
Livets Bog, bind 4:3
Opstart af studiegrupper - mandage og tirsdage
Foredrag
Lyster og laster i lyset af Martinus’ åndsvidenskab
Ugekursus
Livets Bog, bind 4:4
Ugekursus
Alt er tanke – tankens kredsløb
Temasamtale
Kosmologisk samtale om aktuelt emne
Foredrag
Et bevidst gudsforhold
Weekendkursus
Hvordan kan vi arbejde for fremtidens globale samfund allerede i dag?
Weekendkursus
Overblik over Martinus’ åndsvidenskab
Temasamtale
Kosmologisk samtale om aktuelt emne
Arbejdsuge
Aftenforedrag
Foredrag
Hvor tæt på den åndelige verden er vi?
Temasamtale
Kosmologisk samtale om aktuelt emne
Workshop
Mening og glæde i mit arbejdsliv
Endagskursus
Det fintfølende menneske – den spirende intuition
Foredrag
Jordkloden og os
Foredrag
Jeget, livets kerne
Nytårskursus
Hvad er meningen med det hele?

Priser og sæson 2017

online booking
martinuscenter.dk

Følg os på
martinuscenter.dk
og facebook

Sommer

Forår og efterår

Boligudlejning
– kun til kursister

Boligudlejning
– til kurser, ferie og refugium

Sommerens kursistboliger og priser side 26-31

Ferieboliger forår og efterår side 7

Undervisning

Undervisning

Under sommerens 6 ugekurser er alle boliger
forbeholdt kursister. Perioden er
Lørdag den 1. juli til lørdag den 12. august 2017

Sommeren byder på 6 kursusuger med hvert sit
ugetema bestående af foredrag, studiegrupper, café
seminar m.m. Man tilmelder sig for en uge ad gangen.
Uge-studiekort
kr. 1.150
Dag-studiekort
kr. 225
Foredrag
kr. 75

Der er åbent for ferie- og refugieophold:
Forår fra 25/3 til 30/6 2017
Efterår fra 13/8 til 22/10 2017

(Et studiekort giver adgang til alle foredrag, studiegruppe og andre studieaktiviteter.)
Se sommerens undervisning side 20-25

For- og efteråret har et bredt udbud
af enkeltstående arrangementer:
Foredrag
kr. 75
Weekendkursus m/ bolig
kr. 1.350
Weekendkursus u/ bolig
kr. 800
3-dages kursus m/ bolig
kr. 1.875
3-dages kursus u/ bolig
kr. 1.050
Ugekursus m/ bolig
kr. 2.500
Ugekursus u/ bolig
kr. 1.150
Se undervisning forår side 9, efterår side 13

Åbningstider · Priser

Åbningstider · Priser

Restaurant Terrassen

Morgenmad
kl. 8.30 - 9.15
Frokostbuffet
kl. 12.45 - 13.30
Aftenbuffet
kl. 17.00 - 18.00
Ugepension m/ alle måltider		
Aftenkaffe / te
kl. 20.00 - 21.15

kr. 45
kr. 75
kr. 90
kr. 1.100
prisliste

Lørdag dog kun åbent aften
(men sandwich sælges i caféen)
Børn under 5 år spiser gratis og under 12 år til halv pris!

Reception · Café Klint
Lørdag
Søndag til fredag
(Lukket 12.30 – 13.30)

kl. 9 - 18
kl. 9 - 16

Restaurant Terrassen

Åbent på alle kursus- og foredragsdage til
aftenbuffet kl. 17.30 til kr. 90
Desuden er der åbent ved særlige lejligheder
og under de tre arbejdsuger (se side 17).

Se alle åbningstider og priser på
martinuscenter.dk
Reception · Café Klint

Åben alle dage fra sæsonstart 25. marts til og
med 22. oktober.
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Praktisk information
– tilmelding og betaling
Tilmelding på flere måder

Du kan tilmelde dig til kursus eller
feriebolig online, pr. telefon eller
e-mail.

Tilmelding

Internet: martinuscenter.dk
Telefon: +45 3838 0100
E-mail: info@martinus.dk

Betalingsbetingelser

Betaling skal ske med minimum
1/3 af beløbet senest 14 dage efter
tilmelding. Resten senest 14 dage
før kursus- / lejestart.

online booking
martinuscenter.dk

Fortrydelse af tilmelding

Ankomst og afrejse

Afmelding og ændringer

Sommerkurserne går fra
lørdag til lørdag, og der er
adgang til boligen fra kl.
14. Afrejsende kursister
skal være ude af boligen
senest kl. 11.
Se mere side 26

Du kan afmelde dig og få din
indbetaling refunderet indenfor
en frist af 14 dage efter tilmelding. Herefter er tilmeldingen
bindende.

Afmelding eller ændring af din
tilmelding til andet kursus eller
bolig kan dog ske helt frem til 14
dage før kursus- / lejestart. Ændring eller afmelding efter fortrydelsesfristen koster et gebyr
på kr. 250. Ved senere afmelding
tilbagebetales normalt ikke.

Sommer

Ankomst og afrejse
Forår og efterår

Der er adgang til ferie- eller
kursistboligen fra kl. 14, og
afrejsende skal være ude af
boligen senest kl. 12 eller
når kurset slutter.
Se mere side 8

Tilmelding og
udlejning til 2018

Tilmeldingen og udlejningen til næste års sæson
starter fredag den 1.
december 2017.

Check-in i receptionen

Man checker ind i receptionen,
hvor der udleveres nøgle, og alle
praktiske ting omkring opholdet
klares her:
• Køb af ugepension eller madbilletter til Restaurant Terrassen.
• Leje af sengetøj, håndklæder og
viskestykker
• Leje af cykler
• Salg og udlån af Martinus’
litteratur
• Lørdag eftermiddag er der
studierådgivning, og tilmelding
til studiegruppe sker her.
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Vis hensyn

Rygning er tilladt udendørs.
Husdyr er tilladt i nogle få af
boligerne og kun efter aftale.

Forhåndstilmeldinger
kan sendes pr. brev eller e-mail og skal være
Martinus Institut i hænde
senest 30. november 2017.
Vi anbefaler at skrive flere
ønsker.

Gratis Internet og Wi-Fi

Der er kablet Internet i Pavillon A og C m.fl., og Wi-Fi findes
i området omkring Terrassen og
receptionen.

Internetcafe

Der er internetcafé med pc og
printer ved Restaurant Terrassen.

Rejseforsikring

Det anbefales at tegne
rejseforsikring i tilfælde
af sygdom eller afbud.

Praktisk information

– find vej og find din bolig

Martinus
Center

Find vej
Se også vejledning på
martinuscenter.dk
og rejseplanen.dk
Offentlig transport

Ullas hus

Lokal taxi

Højby Taxi 42 73 40 06
Leifs Taxi Klint 40 21 09 35
Nykøbing Taxi 59 91 41 41

Sindal

Fra Sjælland

Fra København kan du tage toget (dsb.dk ) til
Holbæk, privatbanen videre til Højby eller
Nykøbing Sj. og dernæst med bus 563 til Centret.
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Fra Århus og Ebeltoft er der færge til Odden
(mols-linien.dk, tlf. 70 10 14 18).
Busforbindelse fra Odden via Nykøbing med
bus 561 og 563 (movia.dk, tlf. 36 13 14 15).

s

Reception
og Café Klint

Bondehuset
Drivhuset

Fra Høje Taastrup station går hurtigbus 666
direkte til Centret. Bemærk at bussen kun
kører om sommeren.
(hurtigbussen.dk, tlf. 36 13 14 15)

Fra Jylland (Århus og Ebeltoft)

N+O

Værkstedet

ping sen
Cam plad

Pavillon C

Lejl

Pavillon A

Foredragssalen

Pavillon B

Pavillon 1

Svenskhusene

Du kan også tage til Hundested, sejle til Rørvig
(hundested-roervig.dk, tlf. 47 93 71 50), tage bus
562 til Nykøbing Sj., og bus 563 til Centret. Færge
og busser passer dog sjældent sammen i Rørvig,
hvorfor det kan anbefales at medbringe cykel.
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Fra Fyn og Jylland (tog)

Fra Fyn og Jylland går der tog til Slagelse og
herefter bus 420R til Holbæk.
Herfra tages privatbanen til Højby/Nykøbing
Sj. eller bus 560 til Nykøbing Sj., og endelig
bus 563 til Centret.

Villa Rosenberg
Martinus’ Hus
Fyrrebakken
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besøg
martinuscenter.dk

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

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