
Studievejledning i Caféen ved Receptionen • v/ Solveig Langkilde
Aftenbuffet på Terrassen
Information for nye gæster i foredragssalen • v/ Lars Östnäs
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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I den evolutionslære, Martinus skitserer, er menneskeheden i et accelererende tem
po på vej til at udvikle talenter for kunst, videnskab og humanitet. Det er som en ny 
verdensimpuls, der løfter os over flokbevidstheden og frigør en unik og individuel 
skaberkraft i hvert menneske. I det nye paradigme, der vokser frem, frigøres uanede 
ressourcer til fordel for helheden.
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Martinus Center Klint

Ugeprogram  Dansk

21. juli – 28. juli

Velkommen til sommersæsonen 2018
Uge 4

Lørdag 21. juli



Bønnen som inspirations- og kraftkilde • dansk foredrag • v/ Eigil 
 Kristensen
Studiegrupper
Vort forhold til Gud • dansk symbolforedrag • v/ Tryggvi Gudmundsson • 
symbol 1, 2, 21, 22
Underholdning • Peter Christian Sejr med gæst spiller egne numre. Fri entré

Kunstnerisk forskning og videnskabelig skabelse • svensk foredrag • 
v/ Anne Külper
Studiegrupper
Mennesket – et univers • dansk symbolforedrag • v/ Lene Jeppesen • 
symbol 45, 5, 6, 46, 7, 14, 65, 66
Spørgetime • v/ Rune Östensson

Venskab – fremtidens forhold? • dansk foredrag • v/ Tryggvi  Gudmundsson
Studiegrupper
Jordklodens bevidsthedsudvikling • svensk symbolforedrag • v/ Rune 
Östensson • symbol 12, 78, 79, 85, 80, 8284, 29, 30

Sylvia Martens billeder og Göran Strandbergs musik. Fri entré
“Kunstbilledserie 4.0” og “Martinus i plakatkunsten – billedserie af Dennis 
Persson”. Fri entré

Fra profitkultur til gavekultur • norsk foredrag • v/ Edly Grape
Studiegrupper
Karma og tilgivelse • svensk symbolforedrag • v/ Ulf Sandström • 
symbol 15, 16, 98, 18, 20, 19, 23
Sund livskraft og livsglæde • dansk foredrag • v/ Anette Starke

Martinus kosmologi møder kunst og videnskab • svensk foredrag • 
v/ Rune Östensson
Studiegrupper
Reinkarnation, arv og miljø • svensk symbolforedrag • v/ Anne Külper • 
symbol 6, 34, 9, 7175, 48, 47
Aktuel video • Videnskaben vs. Gud. Interview med den britiske biolog, 
 Rupert Sheldrake • v/ Jens Christian Hermansen • Engelske undertekster. 
Tolkning til dansk • Se opslag for mere info. Fri entré

Den ny verdensimpuls • dansk foredrag • v/ Lene Jeppesen
Café-seminar på Terrassen • v/ Tryggvi Gudmundsson og UIf Sandström
Rundvisning i Martinus Center • v/ Eigil Kristensen. Vi mødes ved fore
dragssalen
Verdensimpulser og menneskets tilblivelse • norsk symbolforedrag • 
v/ Edly Grape • symbol 41, 811, 4 
Farvernes symbolik i Martinus Kosmologi • dansk foredrag • v/ Poul 
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Kunstaften

Fredag 27. juli

Torsdag 26. juli

Onsdag 25. juli

Tirsdag 24. juli

Mandag 23. juli

Søndag 22. juli
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UGENS STUDIEGRUPPER

Mandag – fredag: Kl. 1100-1230.

Studievejledning: Lørdag kl. 1500-1700 i Caféen ved receptionen v/ Solveig Langkilde.

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 studeren
de i Martinus’ verdensbillede og de hertil hørende kosmiske principper. In

gen 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 4: Vores forhold til åndsvidenskaben og til 
livet. 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.

Fælles åndsforskning i Martinus’ åndsvidenskab – uge 4: 
Forsknings gruppen henvender sig til kursister, der er godt inde 

i Martinus’ analyser. 
For at deltage i denne gruppe skulle man forhåndstilmelde sig senest d. 2. 
juli, fordi der er meget forberedelse. De tilmeldte har i forvejen læst udvalgte tek
ster om  temaet ”Hvordan foregår livsoplevelsen?”. Ansvarlige for gruppen er Anne 
 Külper og Rune Östensson.

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.

E
Nyt kursus oplæg



Praktisk information
Åbningstider i Reception og Café:
Hver dag kl. 900–1230 og 1330–1600.
Lørdag til kl. 1800.
Åbningstider på Restaurant Terrassen:
Kl.  830– 915 :  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
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