
Studievejledning i Caféen ved Receptionen • v/ Pernilla Rosell og Mary 
 McGovern
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
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Vi lever i en udfordrende tid, hvor det er let at miste overblik og svært at bevare tilli
den til en lysere fremtid. Åndsvidenskaben synliggør love for udviklingen, der garan
terer et kommende forår efter den mentale vinter, som i dag får mange mennesker 
til at bukke under. Det evige liv arbejder sig altid videre i håb om lysere tider. Vores 
hverdag er vejen til indvielse i livmysteriet.

Hvor er vi på vej Hen?

Martinus Center Klint

4. august – 11. august

Velkommen til sommersæsonen 2018

Ugeprogram  Dansk

Uge

Tema

6

Lørdag 4. august



Vejen til indvielse • dansk foredrag • v/ Ole Therkelsen
Studiegrupper
Tankekraft og mikrokosmos • svensk symbolforedrag • v/ Lars Palerius • 
symbol 45, 4955, 58, 5657, 3, 31, 88, 44
Underholdning • Ole Saxe with friends invites us to Music from around the 
World. Fri entré

En rejse gennem evigheden • dansk foredrag • v/ Kenneth Ibsen
Studiegrupper
Livet og døden • dansk symbolforedrag • v/ Søren Olsen • symbol 36, 17, 91, 
22A, 22
Is God coming back to Life? • engelsk foredrag • v/ Jens Christian 
 Hermansen

Hvad er sandhed? • dansk foredrag • v/ Søren Olsen
Studiegrupper
Den seksuelle polforvandling og den højeste ild • dansk symbolforedrag • 
v/ Jens Christian Hermansen • symbol 11, 35, 33, 66
The Direct Speech of Life • engelsk foredrag • v/ Anne Pullar

Menneskehedens bevidsthedsudvikling • dansk foredrag • v/ Lene 
 Jeppesen
Studiegrupper
Livsenhedsprincippet og vor ernæring • dansk symbolforedrag • 
v/ Tryggvi Gudmundsson • symbol 7, 13, 67, 38, 6870

Anders Bränngård på flygel med billedserie. Fri entré
“Kunstbilledserie 4.0” og “Martinus i plakatkunsten – billedserie af Dennis 
Persson”. Fri entré

Er der et paradis? • svensk foredrag • v/ Pernilla Rosell
Studiegrupper
Alt går i kredsløb • dansk symbolforedrag • v/ Ole Therkelsen • symbol 98, 
16, 28, 14, 76, 77
The Creation and Purpose of Livets Bog • engelsk foredrag • v/ Ole 
 Therkelsen

En verden i forvandling • dansk foredrag • v/ Sören Grind
Café-seminar på Terrassen • v/ Søren Olsen, Lars Östnäs, Anne Pullar og 
Lene Jeppesen
Rundvisning i Martinus Center • v/ Eigil Kristensen. Vi mødes ved fore
dragssalen
En videnskab om livets mening • svensk symbolforedrag • v/ Micael 
 Söderberg • symbol 40, 100, 11, 19, 23
Friendship – the Relationship of the Future? • engelsk foredrag • 
v/ Tryggvi Gudmundsson
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Kunstaften

Fredag 10. august

Torsdag 9. august

Onsdag 8. august

Tirsdag 7. august

Mandag 6. august

Søndag 5. august
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UGENS STUDIEGRUPPER

Mandag – fredag: Kl. 1100-1230.

Studievejledning: lørdag kl. 1500-1700 i Caféen ved receptionen v/ Pernilla Rosell og 
Mary McGovern.

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 6: 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 forbe
redelse 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 6: Den kosmiske verdensmoral. Vi studerer jordmenneskets mo
ralske udviklingsproces gennem dyreriget og frem til realisering af en væremåde, 
hvor fjendskab og intolerance ikke eksisterer i bevidstheden. Vi udforsker væksten 
af den kosmiske verdensmoral og får en dybtgående forståelse af begreberne tole
rance, tilgivelse og næstekærlighed. Viden om den absolutte moral hjælper os at ind
stille vort eget mentale kompas mod realiseringen af det kommende fredsrige.

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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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

Besøg
Martinus Center Klint

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.


