
Studievejledning i Caféen ved Receptionen • v/ Lene Jeppesen
Aftenbuffet på Terrassen
Information for nye gæster i foredragssalen • v/ Inger Sørensen
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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1700–1800
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Formålet med livet er at nyde det. Men måden vi nyder livet på, giver meget forskelli
ge konsekvenser. Nogle nyder ved at have magt og rigdom, andre ved at give sit liv for 
andre. Nogle søger en kemisk vej til himmelen, andre mediterer sig til lysoplevelser. 
Har livet selv en opskrift på, hvordan vi kan nyde livet på en vedvarende og livgivende 
måde?
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At nyde livet

Tema

Martinus Center Klint

7. juli – 14. juli

Ugeprogram  Dansk

Uge

Velkommen til sommersæsonen 2018
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Lørdag 7. juli



Det guddommeliges nærvær • dansk foredrag • v/ Solveig Langkilde
Studiegrupper
De dyriske og menneskelige tankeklimaer • dansk symbolforedrag • 
v/ Ole Therkelsen • symbol 33, 66
Underholdning • Nanna Larsen • Med 2 albums og utallige optrædener er 
Nanna ved at slå sit navn solidt fast på den danske singer/songwriter scene. 
En stor stemme som indtager rummet med sange der opfordrer til at sætte 
tempoet ned og lægge mærke til skønheden i livet. Fri entré

Skaberglæden • dansk foredrag • v/ Jens Christian Hermansen
Studiegrupper
Gennem døden og bevidsthedens udvikling • svensk symbolfordrag • 
v/ Lars Malmgren • symbol 6, 90, 9396
Spørgetime • v/ Ole Therkelsen

Den seksuelle forvandling • dansk foredrag • v/ Eigil Kristensen
Studiegrupper
Et internationalt verdensrige • dansk symbolforedrag • v/ Solveig 
 Langkilde • symbol 27, 81, 2426, 42

Naturens Stemme – en eventyrlig rejse i lyd og billeder • Medvirkende: 
 Sanger og komponist Lisbeth Hultman og Kosmoskoret og billedkunstner 
 Bente Kjær Pedersen.
“Kunstbilledserie 4.0” og “Martinus i plakatkunsten – billedserie af Dennis 
Persson”. Fri entré

Pengene eller livet • dansk foredrag • v/ Ingvar Nielsen
Studiegrupper
Mennesket og livsmysteriet • dansk symbolforedrag • v/ Lene Jeppesen • 
symbol 2, 37, 32
Mentale landskaber • dansk foredrag • v/ Inger Sørensen

Vejen til den ideelle føde • dansk foredrag • v/ Annemette Raith Hansen
Studiegrupper
Grundenergierne og vort helbred • dansk symbolforedrag • v/ Inger 
 Sørensen • symbol 12, 46, 5966
Aktuel video • v. Jens Christian Hermansen

Længslen efter lyset • dansk foredrag • v/ Alex Riel
Café-seminar på Terrassen • v/ Inger Sørensen og Lars Östnäs
Rundvisning i Martinus Center • v/ Eigil Kristensen. Vi mødes ved fore
dragssalen
Verdensimpulser og menneskets tilblivelse • dansk symbolforedrag • 
v/ Ole Therkelsen • symbol 1, 87, 39, 89, 3, 23
Behøver vi lære os at nyde? • svensk foredrag • v/ Lars Malmgren
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Kunstaften

Fredag 13. juli

Torsdag 12. juli

Onsdag 11. juli

Tirsdag 1o. juli

Søndag 8. juli

Mandag 9. 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 Småbog 11: Bønnens mysterium. Bogen bedes medbragt, men kan også 
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 2: 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 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


