
Martinus Center Klint

Nytårskursus
2018-19

Individualisme, fællesskab og 
Verdensborgerskab

28. december – 1. Januar

v/ Eigil Kristensen, Lene Jeppesen, Ole Therkelsen, 
Solveig Langkilde, Mary McGovern og Sören Grind

Kurset afholdes på

Martinus Center Klint

Klintvej 69, Klint

DK-4500 nyKøbing sjællanD

Telefon: 38 38 01 00
E-Mail: info@martinus.dk

Hjemmeside: www.martinuscenter.dk

MC 17.9.2018

© Rihaij

© Noel_Bauza

GODT NYTÅR 2019



program

Fredag den 28. december 2018
1730 Aftensmad på Terrassen
1900 Velkomst og introduktion
 Foredrag • Hvordan skabes et menneske? • v. Sören Grind
 Derefter aftenhygge

Lørdag den 29. december
0930 Foredrag • Tankerne er børn af begæret • v. Solveig   
  Langkilde
1100 Dialog og spørgsmål til emnet
1530-1700 Gruppearbejde og dialog omkring artiklen • Frigørelsen  
  fra flokbevidstheden • Kosmos nr. 6, 2004
1730 Fællesspisning
1900 Foredrag • Min vilje og Guds vilje • v. Mary McGovern
2000 Aftenhygge

Søndag den 30. december
0930 Foredrag • Det menneskelige fællesskab • v. Eigil     
 Kristensen
1100 Dialog og spørgsmål til emnet
1530-1700 Gruppearbejde og dialog omkring artiklen • Den nye    
  kultur • Kosmos nr. 3, 2004
1730 Fællesspisning
1900 Foredrag • En vågen samvittighed • v. Lene Jeppesen
2000 Aftenhygge

Mandag den 31. december
0930 Foredrag • Vejen, sandheden og livet • v. Ole Therkelsen
1100 Dialog og spørgsmål til emnet
1400 Tipspromenade. Gåtur i området med kosmologiske spørgs- 
 mål. Afsluttende med forfriskning på Villa Rosenberg.
1900 Nytårsfest!!!

Tirsdag den 1. januar 2019
1030 Brunchhygge
1200 Afslutning af Nytårskurset

Traditionen tro fejrer vi nytåret med fire dage i Klint. Vi mødes 
fredag den 28. december kl. 1730 til fællesspisning og afrejsen er 
tirsdag den 1. januar 2018. Kursusdagene er tilrettelagt som da-
gene på et weekendkursus, og kurset kos ter kr. 3.000 inklusive 
fire overnatninger, kaffe og te i pauserne, aftensmad fra fredag 
til og med mandag inklusive nytårsfest samt brunchhygge tirs-
dag. Uden bolig koster kurset kr. 1.900.
Det anbefales at tilmelde sig i god tid!

* * *
Kursusbeskrivelse

Hvad indebærer det, at vi nu oplever indstrømningen af en 
ny verdensimpuls? Martinus hævder, at vi vil se gennemgri-
bende forandringer af politik, økonomi og kultur, og ligeledes 
når det gælder parforhold, vores forhold til dyrene og vores 
indre og ydre miljø. Gennem nutidens polarisering og kriser 
er der ifølge Martinus ved at vokse en ny bevidsthed frem, 
der skaber forudsætningen for en fredselskende og varig in-
ternational verdenskultur.
• Hvordan bliver vi til selvstændigt tænkende individer, 

samtidig med, at vi lærer at samvirke harmonisk med 
fællesskabet? 

• Hvordan kan en åndsvidenskabelig livsforståelse give 
vejledning og retning i vores menneskelige udvikling, så 
vi evner at holde os på ret køl i en udfordrende tid? 

• Hvordan kan vi bidrage til skabelsen af en fredlig og kær-
lig international verdenskultur?

Disse spørgsmål og meget mere vil blive behandlet i løbet af 
tre formiddage med foredrag og dialog, tre aftenforedrag og 
to gange gruppearbejde. Til gruppearbejdet vil der blive ud-
leveret to Martinusartikler: Frigørelsen fra flokbevidstheden, 
Kosmos nr. 6, 2004 og Den nye kultur, Kosmos nr. 3, 2004, som 
danner udgangspunkt for dialog omkring emnet. Hver aften 
er der fællesspisning og fælles aftenhygge.


