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

En grundlæggende årsag til lidelse er oplevelsen af separation. Vores tryghed i flok
ken og i familien udfordres stærkt i en tid med voksende selvstændighed og indivi
dualitet. Med udviklingen af den humane følelse og den stærkt voksende interna
tionalisme mærker stadigt flere mennesker en forbundethed, der ikke begrænses 
af nationalitet, køn og klassetilhørsforhold. Fælles interesser, kunst og videnskab 
bygger broer mellem mennesker.
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Tilgivelse som livskunst og videnskab • svensk foredrag • v/ Karin  Jansson
Studiegrupper
Tankekraft og mikrokosmos • dansk symbolforedrag • v/ Poul Dyrholm • 
symbol 45, 4955, 58, 5657, 3, 31, 88, 44
Underholdning • Sofie Ericsson med venner byder på egne numre. Fri entré

Ægteskabet og alkærligheden • dansk foredrag • v/ Mary McGovern
Studiegrupper
Livet og døden • svensk symbolforedrag • v/ Ulf Sandström • symbol 36, 17, 
91, 22A, 22
Spørgetime • v/ Olav Johansson (svensk)

En forenet menneskehed • svensk foredrag • v/ Olav Johansson
Studiegrupper
Den seksuelle polforvandling og den højeste ild • dansk symbolforedrag • 
v/ Kenneth Ibsen • symbol 11, 35, 33, 66

Gunnar Fernlund fortæller om og viser sin film ”The LifeChanging 
 Cosmology”. Fri entré
“Kunstbilledserie 4.0” og “Martinus i plakatkunsten – billedserie af Dennis 
Persson”. Fri entré

Forældreprincippet og skytsenglene • dansk foredrag • v/ Poul Dyrholm
Studiegrupper
Livsenhedsprincippet og vor ernæring • svensk symbolforedrag • 
v/ Karin Jansson • symbol 7, 13, 67, 38, 6870
Bønnen som din direkte forbindelse med Guddommen • dansk fore
drag • v/ Kenneth Ibsen

Hvem er min næste? • svensk foredrag • v/ Ulf Sandström
Studiegrupper
Alt går i kredsløb • svensk symbolforedrag • v/ Olav Johansson • symbol 
98, 16, 28, 14, 76, 77
Aktuel video: Frederiksbergs lokal TV om Martinus Institut og åndsviden
skab, varighed 33 min. Præsentation v/ Ole Therkelsen. Der er mulighed for 
spørgsmål efter videoen. Fri entré

Enhed og mangfoldighed? • dansk foredrag • v/ Sören Grind
Café-seminar på Terrassen • v/ Marin Hansen og Lars Östnäs
Rundvisning i Martinus Center • v/ Eigil Kristensen. Vi mødes ved fore
dragssalen 
En videnskab om livets mening • dansk symbolforedrag • v/ Inger 
 Sørensen • symbol 40, 100, 11, 19, 23
At være den man er • svensk foredrag • v/ Sofie Ericsson
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Fredag 20. juli

Torsdag 19. juli
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UGENS STUDIEGRUPPER

Mandag – fredag: Kl. 1100-1230.

Studievejledning: Lørdag kl. 1500-1700 i Caféen ved receptionen v/ Lene Jeppesen.

Tilmelding til studiegrupperne bedes afleveret i receptionens brevkasse senest 
lørdag kl. 2200. Liste over gruppeinddeling og studierum opslås ved foredragssalen 
søndag morgen.

Det ny verdensbillede: Gennem spørgsmål og dialog indføres den stude
rende i Martinus’ verdensbillede og de hertil hørende kosmiske principper. 

 Ingen forberedelse.

Bog- og artikelgruppe: 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 ud

gangspunkt i Artikelsamling I. Tema – uge 3: Fra angreb og forsvar til  fredsmentalitet. 
Kompendium fås i receptionen, eller bogen kan købes i receptionen.

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

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

Tema – 2018: At håndtere en udfordrende skæbne. Kompendium fås i receptionen.

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

Martinus’ analyser. Kompendium udleveres.
 Tema – uge 3: Alt er tanke – tankens kredsløb. Der er bevidsthed og tanke 
bag al bevægelse i verdensaltet. Hele vores organisme og psyke opretholdes af tan
kekraft. Vi bliver det, vi tænker. Med forståelsen af den modningsproces, som alle 
tanker, ønsker, følelser og forestillinger gennemgår i deres 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 af et godt helbred. 

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 Mar

tinus’ 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. 900–1230 og 1330–1600.
Lørdag til kl. 1800.
Åbningstider på Restaurant Terrassen:
Kl. 0830–0915 :  Morgenmad, kaffe og te
Kl. 1245–1330 :  Frokostbuffet
Kl. 1700–1800 :  Aftenbuffet
Kl. 2000–2115 :  Der serveres te, is, kage og 
frugt. Vores mad er vegetarisk og består hoved-
sageligt af økologiske og biodynamiske råvarer 
af høj kvalitet.
Tolkning: Alle foredrag tolkes mellem dansk og 

svensk. De, der benytter sig af tolkning, 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 afløbsbrønde er 
små. Affald bedes pakket i plastposer.
Nærmeste købmand er Min-Købmand i  Nyrup, 
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 Institutt
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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