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Välkommen till Martinus Center Klint

samt information om anmälan, priser, öppetti-
der och andra praktiska upplysningar. 
 Dessutom kan du läsa om det frivilliga arbe-
tet, vår vegetariska restaurang, det nya kaféet 
och om Martinus själv.

Ett särskilt erbjudande till nya 
inom kosmologin
Om du har användning för en introduktion 
till Martinus världsbild, kan vi rekommendera 
introduktionskursen Utsikt över evigheten – en 
inblick i Martinus världsbild under oktober. 
 Vi vill också rekommendera sommarens 
första kursvecka, där du får en överblick över 
centrala delar av materialet. Varje kursvecka 
under sommarsäsongen finns det också en 
introduktionsgrupp A: Den nya världsbilden.

Undervisningen vänder sig till alla
Det krävs inga speciella förutsättningar för att 
kunna delta med utbyte i hela säsongens före-
drag och kurser, och alla är välkomna. 

Vi ser fram emot att träffa dig. 

Den ljusa stämningen, den vackra naturen och inspirationen från Martinus. Det finns 
många anledningar till att besöka Martinus Center Klint och de flesta upptäcker att det 
finns ännu fler skäl att återvända till detta lilla område i Odsherred, där Martinus världs-
bild möter oss i en underbar omgivning.

Vi vill naturligtvis göra allt för att du ska få en 
vistelse i Klint som är full av goda upplevelser. I 
år kan vi bland annat presentera en ny, utvid-
gad retreatvistelse som ger dig möjlighet att 
själv sätta ihop ditt studium.  
 Titta in på martinuscenter.dk, eller kontakta 
oss för mer inspiration och praktisk information 
om din vistelse i Klint. 

En lång säsong 
Vi öppnar redan dörrarna till 2019 års säsong 
med lördagsföredrag den 23 mars och stänger 
först i november efter det sista föredraget. 
Under hela säsongen erbjuder vi föredrag, 
weekend- och veckokurser samt studiegrupper 
och retreatvistelser. 

Om programmet
Först i detta program hittar du aktiviteter och 
priser för att hyra boende under vår och höst. 
Efter detta har vi samlat allt om sommarens 6 
kursveckor där du kan läsa om studiegrupper, 
föredrag och boendemöjligheter. Längst bak 
i programmet har vi ett säsongskalendarium 
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Innehåll

Ett fritt studium
Det är helt upp till dig hur du 
önskar tillägna dig Martinus 
världsbild. Martinus uppmanade 
själv till att man ska ta det man 
har användning för av kosmolo-
gin, och låta resten ligga. 

Det handlar alltså inte om en 
religion eller trosinriktning, och 
det finns inte på något sätt sär-
skilda levnads- eller kostregler 
eller andra regler som du måste 
följa för att kunna studera kos-
mologin och låta ditt liv inspire-
ras av den. 

Alla – oavsett bakgrund – är väl-
komna till Martinus Institut och 
till Martinus Center Klint.
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Du hittar Martinus Center i ett 
naturskönt och lugnt område vid 
Kattegatt, nära det lilla samhället 
Klint väster om Nykøbing Sjælland. 

Här grundade författaren Mar-
tinus år 1935 Danmarks första 
feriekoloni, Kosmos Feriekoloni. 
År 1946 ändrade Martinus namnet 
till Kosmos Ferieby, och år 1977 
kom centret slutligen att heta 
Martinus Center Klint – med tanke 
på platsens framtida roll som ett 
internationellt undervisnings- och 
kulturcentrum.

Martinus världsbild
Martinus Center är i dag ett stort 
och modernt ferie- och kurscen-
trum med undervisning i Martinus 
kosmologi. Du kan delta i kurser, 
höra föredrag och via självstudier 
studera Martinus världsbild.

En fridfull atmosfär
Samtidigt är centret ett kulturcen-
ter och en fredlig oas för andligt sö-
kande, där du kan inspireras av en 
ljus och positiv stämning, präglad 
av att alla gärna vill bidra till utveck-
lingen av en ny, human världskultur 
i Martinus anda.

Även ferie och retreat
Förutom att delta i undervisningen 
kan du njuta av en retreat- eller 
ferievistelse med ideala förutsätt-
ningar för en fördjupning i Martinus 
världsbild, i livets stora frågor, eller 
kanske bara ett välbehövligt avbrott 
i vardagen.

Trevliga bostäder
Du kan hyra ett äldre, trevligt som-
marhus, ett rum i paviljong eller 
bo på centrets egen campingplats. 
Centret har också en vegetarisk 
restaurang och ett kafé samt 
föredragssal och studierum med 
modern utrustning.

Martinus Center Klint
– kurser, kultur och ferie i ljuset av Martinus världsbild
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Restaurang Terrassen
I restaurangen får du läcker vegetarisk mat i en varm 
och avslappnad atmosfär.

Inspiration från all världens kök
Vi lagar mat med inspiration från all världens kök och 
med kärlek till processen. Därför använder vi goda – 
övervägande ekologiska – färska och hållbara råvaror 
och tillreder maten från grunden. Vi finner glädje i att 
laga välsmakande rätter som tilltalar alla, från veganer 
till köttätare. 

Den goda upplevelsen
Vårt professionella kök arbetar tillsammans med duk-
tiga frivilliga medarbetare på att ge våra gäster en god 
upplevelse genom att servera hälsosam och välsma-
kande mat. Vi ser det också som en viktig uppgift att 
skapa en positiv och kärleksfull miljö, som det är inspi-
rerande både att arbeta i och att uppleva som gäst.

Café Klint
Vårt nya kafé har öppet dagligen under hela säsongen. 
Här serverar vi ekologiska varma och kalla drycker 
samt frukt, snacks och lite sötsaker. 
 På kursdagarna och vissa andra dagar serveras 
dessutom lunchsmörgåsar, kakor och annat gott från 
Terrassens kök.

Vegetariskt, ekolo-
giskt och hållbart
Det är en hjärtesak för oss att använda ekologiska och 
hållbara produkter i köket och kaféet. Vi lagar hälso-
sam och välsmakande vegetarisk mat som är allt annat 
än tråkig. 

Hållbar och idealisk mat
Konceptet är en naturlig följd av Martinus bok Den 
idealiska födan, som beskriver varför den vegetariska 
kosten är mer hälsosam än den animaliska, och vilka 
konsekvenser det får att slå ihjäl djur. Vi har tillfogat 
ekologi och hållbarhet, då detta skapar bästa möjliga 
villkor för människor och miljö både nu och i framtiden.

Öppettider och priser: Se sid. 23 
och martinuscenter.dk
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Sommarens undervisning består 
av 6 kursveckor som var och en 
har ett genomgående tema. År 
2019 sträcker sig sommarsäsong-
en från 30 juni till 11 augusti. 

Lördag är ankomst- och avrese-
dag och de övriga dagarna är 
kursdagar med föredrag, café-
seminarier och studiegrupper.

Undervisning för alla
Undervisningen har lagts upp så 
att alla oavsett förutsättningar 
och förkunskaper om Martinus 
världsbild kan delta. Därför finns 
det varje vecka en studiegrupp 
för nya intresserade, där man 
kan få svar på frågor och få en 
överblick över kosmologin. 

Föredragen simultantolkas så 
långt möjligt till danska och 
sven ska och hörslinga finns 
tillgänglig.

Internationella veckor
De två sista veckorna är interna-
tionella veckor med tolkning av 

föredragen till engelska, spanska 
och tyska. Det finns dessutom 
engelsk- och tyskspråkiga kvälls-
föredrag och studiegrupper. 
Efter behov tolkas även till andra 
språk. En nyhet är att det även 
erbjuds engelskspråkiga föredrag 
och tolkning till engelska under 
vecka 4. 

Kursbostäder
Kursdeltagare kan välja att bo 
hemma eller hyra en bostad i en 
paviljong eller i ett av centrets 
trevliga sommarhus. Dessutom 
finns det en liten campingplats 
på centret.

Frivilliga medarbetare
En annan möjlighet att delta i 
sommarundervisningen är att 
arbeta som frivillig och hjälpa till 
med centrets drift. Som frivillig 
har man i begränsad omfattning 
möjlighet att delta i undervis-
ningsaktiviteterna. 

Sommaren i Klint Studiepriser 
Veckostudiekort  1 300 dkr
Dagstudiekort  255 dkr
Föredrag  85 dkr

Anmälan till  
studiegrupp
Anmälan sker på lördagar, till 
en vecka i taget. För grupp X, 
Forskningsgruppen, i vecka 5 
och 6, gäller dock att man ska 
anmäla sig på förhand till Mar-
tinus Institut senast 24/6 1019.  
Studiegrupperna träffas mån-
dag till fredag kl. 11.00–12.30.

Studievägledning
Du kan få hjälp att välja 
studiegrupp på lördagsefter-
middagarna kl. 15.00–17.00 i 
receptionen. 

Caféseminarium  
– söndagar
Vi inleder undervisningen 
i studiegrupperna med ett 
caféseminarium om veck-
ans tema på söndagarna kl. 
11.00–12.30

Se bostäder på mcklint.
dk/boliger/sommer
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Engelsk studiegrupp 
vecka 4

Sommaren 2019 erbjuder vi 
en engelskspråkig studie-
grupp även under vecka 4, 
parallellt med de danska och 
svenska grupperna. Gruppen 
är öppen för alla intresse-
rade, även skandinaver.

En sommardag
 08.30–09.15 Frukost
 09.30–10.20 Föredrag 
 11.00–12.30 Studiegrupper
 12.45–13.30 Lunchbuffé 
 16.00–16.50 Symbol- 
  föredrag 
 17.00–18.00 Middagsbuffé 
 19.00 Föredrag / 
  underhållning
 20.00 Kaffe/te,  
  frukt, kakor 
  och glass

Grupp A – Den nya världsbilden
Genom frågor och dialog introduceras den studerande till Martinus 
världsbild och de härtill hörande principerna. Ingen förberedelse.

Grupp B – Bok- och artikelgrupp
Vi läser och samtalar utifrån artiklar eller böcker. Man ska följaktligen 
läsa en text som förberedelse inför varje dag. Böckerna kan tas med eller 
köpas i receptionen.
Vecka 1: Storkursen, kap. 1–2 Vecka 4: Storkursen, kap. 7–8
Vecka 2: Storkursen, kap. 3–4 Vecka 5: Storkursen, kap. 9–10
Vecka 3: Storkursen, kap. 5–6 Vecka 6: Storkursen, kap. 11–12

Grupp C – Dagens föredrag 
Frågor och dialog utifrån dagens föredrag. Ingen förberedelse utöver föredragen.

Grupp D – Världen aktuellt
Varje dag finns ett program i form av en video och en text. Ämnet för 
dagen är ett aktuellt tema som det talas om i samhällsdebatten.

Grupp E – Temafördjupning 
Här fördjupar vi oss i texter av Martinus utifrån ett övergripande tema. 
Deltagande förutsätter en grundlig kännedom om Martinus analyser.
Vecka 1, 3 och 5 – Den inre och den yttre freden
Fred mellan människor uppstår inte av sig själv. Den måste som allt annat 
skapas. Under denna vecka fördjupar vi oss i temat inre och yttre fred, 
med utgångspunkt i Martinus analyser om människans mentala utveckling, 
världsalltets struktur och hur lidandeerfarenheter bidrar till att utveckla 
vår humanitet. Med Martinus analyser av vår djuriska och mänskliga natur 
får vi ett redskap för att öva oss i konfliktlösning både på det inre och på 
det mellanmänskliga planet. Vi fördjupar oss i vad vi behöver medvetande-
göra för att till sist realisera sann fred inne i oss själva och på jorden.
Vecka 2, 4 och 6 – Tankekraft och hälsa. Naturen som läromästare
Naturen är ett kosmiskt bibliotek, skriver Martinus. Här kan vi lära oss om vår 
egen utveckling. Bakom naturens skapelser ligger det medvetande, och vårt 
medvetande utgör ett tankeklimat för det mikroliv, som lever i oss. Vi är nära 
förbundna med varandra. Vi vill fördjupa oss i, hur vi genom att läsa och förstå 
naturens processer, medvetet kan medverka till vår egen utveckling och hälsa.
Vecka 4 och 5 – Grupp X – Gemensam andlig forskning i Martinus and-
liga vetenskap
Denna forskningsgrupp vänder sig till deltagare som är väl förtrogna med 
Martinus analyser. Alla deltagare förbereder sig genom att läsa angivna 
texter kring forskningens tema. Vi ser gärna att deltagarna finner komplet-
terande texter och förbereder ett upplägg till gruppmötena som inspira-
tion till fördjupandet av ämnet.
Ämnet för forskningsgruppen: Tankeklimat, elektricitet och livskraft
Vår hälsa och välbefinnande är helt beroende av våra tankar och föreställ-
ningar, som skapar klimatet i vårt mikrokosmos. Med vår andliga struktur 
kan vi skapa de våglängdsområden och den positiva organiska elektricitet, 
som blir den livskraft som skapar hälsa till kropp och själ. Genom gemen-
sam andlig forskning och egna livserfarenheter fördjupar vi vår kunskap 
och förståelse av denna livskraft och dess upphov. Initiativtagare till 
denna grupp är Rune Östensson och Anne Külper. 
OBS! Anmälan till gruppen ska göras till Martinus Institut senast 24 juni 2019.

Grupp F – Att dela den andliga vetenskapen med andra 
Här får du möjlighet att öva dig i att dela den andliga vetenskapen med andra. 
Vi arbetar med att presentera de analyser eller symboler av Martinus som 
inspirerar oss. Tänk gärna över på förhand vad du vill presentera för gruppen.

Sommarens studiegrupper
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Är livsmysteriet löst? 
För många är livet och dess mening ett mysterium som 
inte har något slutgiltigt svar. Allt upplevs som förän-
derligt. Den andliga vetenskapen visar en forskningsväg, 
där livets eviga aspekt blir synligt, döden visar sig här 
som en övergång, och evolutionen har ett syfte: utveck-
ling av kärleken till nästan.

1sommar
vecka

vecka 27 
29/6 till 6/7 

9.30 Föredrag 16.00 Symbolföredrag 19.00 Föredrag
Söndag Är en evig världsbild möjlig? 

Solveig Langkilde
Livsmysteriets lösning
Symbol 11, 32

Känner du Martinus?
Willy Kuiper

Måndag En kosmisk utvecklingslära
Ole Therkelsen

Medvetandets utveckling
Symbol 4, 2, 39, 3

”Den första tiden”, egyptiska myste-
rier i andligvetenskaplig belysning
Tryggvi Gudmundsson

Tisdag Lidandets mening
Lars Malmgren

Karma som pedagog
Symbol 15, 16, 18, 20, 23

Materialismens konsekvens och 
nödvändighet   John Klemens

Onsdag Livskraftens gåta
Lene Jeppesen

Tankekraft och hälsa
Symbol 1, 45–48, 56–57, 44 

Konstnärliga uttryck – kraftkällor för 
det humanas växt
Ulla-Mir Renöfält

Torsdag Den utvidgade kärleken
Sören Grind

Från djuriska till mänskliga tankeklimat
Symbol 33, 65, 66

Frågetimme
Ole Therkelsen

Fredag Den stora invigningen
Poul Dyrholm

Vägen till en kosmisk förnimmelse  
Symbol 12, 21, 89, 22A, 22

Underhållning

9.30 Föredrag 16.00 Symbolföredrag 19.00 Föredrag
Söndag Våra två sinnen – diktatur och 

demokrati   Alex Riel
En vetenskap om livets mening
Symbol 40, 100, 11, 19, 23

Kärlek, godhet och naiv snällhet
Lars Malmgren

Måndag Vem har egentligen makten?
Eigil Kristensen

Allt går i kretslopp
Symbol 98, 16, 28, 14, 76, 77

Aktuell video

Tisdag Vårt förhållande till det okända 
och till utlänningar
Olav Johansson

Livsenhetsprincipen och vår föda
Symbol 7, 13, 67, 38, 68–70

Det fullkomliga språket
Ole Therkelsen

Onsdag Mot en ny ekonomisk världs-
ordning   Tryggvi Gudmundsson

Den sexuella polförvandlingen och den 
högsta elden   Symbol 11, 35, 33, 66

Konstafton

Torsdag Samliv och samhörighet
Annemette Raith Hansen

Livet och döden
Symbol 36, 17, 91, 22A, 22

Frågetimme  
Olav Johansson

Fredag Att leda sig själv – för helhetens 
bästa   Sören Grind

Tankekraft och mikrokosmos   Symbol 
45, 49–55, 58, 56–57, 3, 31, 88, 44

Underhållning

2 Ett kärleksfullt samhälles framväxt
Vägen till ett kärleksfullt samhälle går i vågor, två steg framåt och ett steg till-
baka. I vår tid upplever många ett kulturellt förfall och ett underminerande av 
demokratin och välfärdssystemet. Människans historia är som en dialog mellan 
två sinnen, ett diktatoriskt och ett demokratiskt. Martinus menar att demokrati 
och humanitet kommer att segra, såväl i vårt eget sinne som i vårt samhälle. De 
nuvarande utmaningarna är nödvändiga steg på vägen.vecka 28

6/7 till 13/7

sommar
vecka

veckans föredrag

veckans föredrag

Studiegrupper – se sid. 7

Studiegrupper – se sid. 7

Sommarvecka 1  
lämpar sig särskilt 

för de som 
önskar att få en 

överblick över 
kosmologin. Varje 

dag behandlas 
ett genomgående 

tema från 
morgon till kväll.
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3 Naturen som läromästare
I Martinus djupa förnimmelse av naturen som läromästare konkluderar han föl-
jande: ”Vi måste nå fram till att förstå att vi inte kan göra om andra människor, 
men naturen håller på att göra om alla människor. Genom att se naturens planer 
och avsikter kan vi komma i harmoni med dessa och på så sätt hjälpa naturen 
att göra om oss själva. Det är det som är meningen.” DEV 5, st. 74.1.

sommar
vecka

vecka 29
13/7 till 20/7

9.30 Föredrag 16.00 Symbolföredrag 19.00 Föredrag
Söndag Professorernas professor

Ingvar Nielsen
Världsimpulser och människans tillblivelse
Symbol 1, 87, 39, 89, 3, 23

Känner du Martinus?
Willy Kuijper

Måndag Livets mening
Solveig Langkilde

Grundenergierna och vår hälsa
Symbol 12, 46, 59–66 

Aktuell video

Tisdag Döden – en del av livet
Lene Jeppesen

Människan och livsmysteriet
Symbol 2, 37, 32

Livets tal
Marin Hansen

Onsdag Kretslopp och bärkraft
Ulf Sandström

Ett internationellt världsrike
Symbol 27, 81, 24–26, 42

Konstafton

Torsdag Talang för ödesmottagande
Inger Sørensen

Genom döden och medvetandets  
utveckling   Symbol 6, 90, 93–96

Frågetimme
Solveig Langkilde

Fredag I dialog med ett levande världsallt
Mary McGovern

De djuriska och mänskliga tankeklimaten
Symbol 33, 66

Underhållning

4 Självständighet och samhörighet
Vi lever i ett spänningsfält mellan en växande individualism och en djup längtan 
efter samhörighet. Gamla institutioner som äktenskapet, politiska partier och 
nationalstaten mister sin samlande kraft. Hur kan vi finna inkluderande gemen-
skaper, som friger individens resurser till gagn för helheten?

vecka 30
20/7 till 27/7

9.30 Föredrag 16.00 Symbolföredrag 19.00 Föredrag
Söndag Ut ur flocken – in i gemenskapen

Ole Therkelsen
Tanke bakom allt
Symbol 45, 46, 49–57, 48, 47

Individens och gemenskapens 
styrka   Anette Starke

Måndag Ett vaket samvete
Karin Jansson

Tankekraft och hälsa
Symbol 58–66

Aktuell video

Tisdag Livskraft och hälsa
Rune Östensson

Den livgivande födan
Symbol 100, 67A, 67, 38, 68–70

Det elektriska universum
Bo Edvinsson

Onsdag Vad är frihet?
Solveig Langkilde

Talangers uppbyggnad och nedbrytning
Symbol 11, 8–10, 71–77

Konstafton

Torsdag Relationer i förvandling
Anne Külper

Jordklotets och människans medvetande
Symbol 86, 78–85, 87–89

Frågetimme
Rune Östensson

Fredag Allt livs enhet
Eigil Kristensen

Vad sker när vi dör?
Symbol 98, 90, 91, 93–96

Underhållning

sommar
vecka

veckans föredrag

veckans föredrag

Studiegrupper – se sid. 7

Studiegrupper – se sid. 7
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5 De stora tankarna i vardagen
Vägen till invigning sker nu inte genom någon hemlig loge, utan igenom varda-
gens erfarenheter. Allt vi upplever är ett plus på lång sikt. De kosmiska analy-
serna är redskap som hjälper oss att tolka och förstå meningen med de dagliga 
händelserna. Gradvis kommer livets detaljer att visa sig som ett språk, en under-
visning i livskonst.

vecka 31
27/7 till 3/8

9.30 Föredrag 16.00 Symbolföredrag 19.00 Föredrag
Söndag Den kosmiska världsbilden i fick-

format   Rune Östensson
Allt livs grundanalys
Symbol 41, 8–11, 4

The Explanation of Neighbourly 
Love   Sören Grind

Måndag Tankens kraft
Lene Jeppesen

Reinkarnation, arv och miljö
Symbol 6, 34, 9, 71–75, 48, 47

Human and Cosmic Migration
Pernilla Rosell

Tisdag Varför välja en växtbaserad föda?
Kenneth Ibsen

Karma och förlåtelse
Symbol 15, 16, 98, 18, 20, 19, 23

Konstafton

Onsdag Som i det stora, så i det lilla
Edly Grape

Jordklotets medvetandeutveckling
Symbol 12, 78, 79, 85, 80, 82–84, 29, 30

Forgiveness as an Art of Living
Karin Jansson

Torsdag Den lilla forskaren
Ingvar Nielsen

Människan – ett universum
Symbol 45, 5, 6, 46, 7, 14, 65, 66

A World of Thoughts
Anne Külper

Fredag Med oändlighetens vingar
Ingemar Fridell

Vårt förhållande till Gud
Symbol 1, 2, 21, 22

Underhållning

6 Att hantera ett utmanande öde
Hur reagerar vi när livet utmanar oss? Kan en djupare förståelse för dess orsaker 
och mening bidra till vår utveckling av humana och konstruktiva sätt att tackla 
livets utmaningar på? Hur kan ett medvetet samarbete med livets lagar och 
andliga medarbetare bidra till goda relationer och en fredlig värld?

vecka 32 
3/8 till 10/8 

9.30 Föredrag 16.00 Symbolföredrag 19.00 Föredrag
Söndag Karma och kärlek

Søren Olsen
Tanke bakom allt
Symbol 45, 46, 49–57, 48, 47

In Dialogue with the Living 
Universe   Mary McGovern 

Måndag Att se döden i ögonen
Jens Christian Hermansen

Tankekraft och hälsa
Symbol 58–66

La nova monda kulturo: La 
kulturo de la universala amo
Javier Romero Tello

Tisdag Hur mycket ska man finna sig i?
Pernilla Rosell

Den livgivande födan
Symbol 100, 67A, 67, 38, 68–70

Konstafton

Onsdag Ensamheten – en förvandlingszon
Sören Grind

Talangers uppbyggnad och nedbrytning
Symbol 11, 8–10, 71–77

The Theatre of Life
Anne Pullar

Torsdag Jordklotets forcerade utveckling
Poul Dyrholm

Jordklotets och människans medvetande
Symbol 86, 78–85, 87–89

Towards a new Economic 
World Order 
Tryggvi Gudmundsson

Fredag Samarbete med en högre makt
Ole Therkelsen

Vad sker när vi dör?
Symbol 98, 90, 91, 93–96

Underhållning

sommar
vecka

sommar
vecka

veckans föredrag

veckans föredrag

Studiegrupper – se sid. 7

Studiegrupper – se sid. 7
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Internationella veckor
Sommarveckorna 5 och 6 är internationella veckor med tolkning av 
de danska och svenska föredragen kl. 9.30 till engelska, tyska, span-
ska och nederländska efter behov. Undervisningsprogrammen på 
engelska, tyska och spanska kan laddas ner på martinus.dk.

English and German Programmes
Summer Weeks 5 and 6 are international weeks with simul-
taneous interpretation of the Danish and Swedish lectures at 
9.30 each morning into English, German, Spanish and Dutch as 
required. The course programme in English, German and Spa-
nish is available on martinus.dk.
      During Summer Week 4 (20st-27th July) a study group in Eng-
lish will be available, in addition to the Scandinavian groups.

Internationella veckor
International Weeks
27th July - 10th August 2019

English lectures 7 pm

Martinus festdag  
lördagen den 11 
augusti kl. 13–17
Med anledning av Marti-
nus födelsedag och som 
avslutning på sommar 
säsongen i Klint anordnas 
varje år en sammankomst 
med tal och underhållning 
i föredragssalen. I pausen 
bjuder Restaurang Ter-
rassen på en stor födelse-
dagsbuffé. 

Dörrarna öppnas kl. 
12.30.

Deltagande i evenemanget 
kostar 165 dkr, och föran-
mälan erfordras.

11

28th July 
Sunday

The Expansion of Neighbourly Love 
Sören Grind

29th July 
Monday

Human and Cosmic Migration
Pernilla Rosell

31st July 
Wednesday

Forgiveness as an Art of Living
Karin Jansson

1st August 
Thursday

A World of Thoughts
Anne Külper

4th August 
Sunday

In Dialogue with the Living Universe
Mary McGovern

5th August 
Monday

The New World Culture of Neighbourly Love 
Javier Romero Tello

7th August 
Wednesday

The Theatre of Life
Anne Pullar

8th August 
Thursday

Towards a new Economic World Order
Tryggvi Gudmundsson
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Kursboende
Under sommarens kurser är alla bostäder reser-
verade för kursdeltagare. Under dessa 6 veckor 
kan man följaktligen inte hyra in sig utan att 
betala för studiekort, som kostar 1 300 dkr per 
vecka.

På mcklint.dk/boliger/sommer hittar du utförlig 
information med bilder och priser på olika typer 
av bostäder som du kan hyra under kurserna.

Övernattande gäster (utöver det angivna antalet 
sängar i bostaden) betalar ett gästpris på 140 dkr 
per övernattning. 

Ankomst och avresa
Kursveckorna löper från lördag till lördag, och 
ankomst och avresa sker därför på lördagen.

Nya kursdeltagare har tillgång till sin kursbostad 
från kl. 14.00 och avresande kursdeltagare ska 
ha lämnat bostaden senast kl. 11. 

Slutstädning
Då städning inte är inkluderad i priserna, ombeds 
kursdeltagarna att lämna bostaden i ett städat 
skick.

Slutstädning kan också beställas i receptionen 
och kostar 400 dkr för enkelrum och 500 dkr 
för hus och dubbelrum m.m. Om bostaden inte 
efterlämnas i ett städat skick, kommer 600 dkr 
att utkrävas i avgift.

Nycklar samt uthyrda sängkläder m.m. ska läm-
nas i receptionen.

Priser och villkor under sommarsäsongen
Kursboende och camping - se bostäder på mcklint.dk/boliger/sommer

Camping
Plats ska reserveras på campingplatsen. Man 
betalar vid ankomsten eller, om man kommer 
sent, direkt nästa morgon i receptionen.

Man har tillgång till gemensamt kök, toalett och 
dusch. Mellan kl. 22.00 och kl. 7.30 ska det vara 
tyst och lugnt på campingområdet.

Campingpriser per vecka
Vuxna (18+) 800 dkr 
Barn 400 dkr (Barn under 5 år bor gratis) 
Tillägg för husbil och husvagn 500 dkr 
Övernattande gäster betalar ett gästpris på  
140 dkr per övernattning.
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Praktisk information om 
kurserna
Själva kursen inleds kl.19.00 
med välkomst på Restaurang 
Terrassen, där det också bjuds 
på te och kaffe. 

Boende under kurserna
Kursdeltagare erbjuds att hyra 
bostad i samband med kur-
serna, men du kan också själv 

Restaurang & kafé
På ankomstdagen och un-
der alla kursdagar serveras 
kvällsbuffé kl. 17.30 på Res-
taurang Terrassen (95 dkr).
Café Klint har öppet dagli-
gen och här kan du bland 
annat köpa kaffe, te, kalla 
drycker och lunchsmörgåsar.

Praktisk information om vår- och höstkurser
– ankomst, mat, boende och kursupplägg

ordna övernattning utanför 
centret. På ankomstdagen kan 
du få tillgång till din bostad från 
och med kl. 14.00.

Kursdeltagarna bor i enkelrum, 
om du inte har uttryckt någon 
annan önskan. De flesta rum är 
modernt utrustade med egen 
dusch och toalett och kokvrå.

Sängkläder och handdukar finns 
att hyra. 

Alla kurspriser finns angivna 
med och utan boende.

Mat
Maten är inte inkluderad i 
kursen. Lunch och middag kan 
köpas på centret, men frukost 
sörjer du själv för.

Kursupplägg
Undervisningsformerna växlar 
mellan föredrag, frågestunder, 
grupparbete, dialog och upp-
spelningar av Martinus egna 
föredrag på cd.

En typisk kursdag 
9.30–12.00 
Grupparbete eller föredrag

16.00–17.15
Dialog och frågor

17.30 Vegetarisk buffé 
på Restaurang Terrassen

19.00–21.00
Föredrag, film eller Martinus 
föredrag på cd



1414

Föredrag – våren 2019
Lördagsföredrag kl. 14.30 på restaurang Terrassen
– alla är välkomna oavsett förkunskaper (ingen anmälan)
Pris 85 dkr inkl. kaffe och te i pausen.
Kl. 17.30 serveras vegetarisk buffé för 95 dkr.

Solveig Langkilde
23 mars

Döden, livets största överraskning
Liksom dygn och år skapar fortsättande kretslopp, är varje liv som vi lever 
också ett led i en oändlig kedja av kretslopp. På samma sätt som sömnen 
är en vila och en tid för uppladdning av ”batterierna” för livskraft, är också 
döden en övergång till en ljus, andlig värld, där vi både kan manifestera de 
talanger vi har skapat under de fysiska liven, och samla kraft och inspira-
tion till nästa inkarnation. För varje liv utvecklar vi förmågan att tänka och 
handla mer och mer logiskt och kärleksfullt.

Lene Jeppesen
13 april

Vart är vi på väg? − Mänsklighetens medvetandeutveckling
Mänsklighetens samlade medvetande genomgår en massiv förändring. 
Dock är de enskilda människornas utvecklingsvägar olika, allt beror på våra 
livserfarenheter, både från detta och tidigare liv. Därför kan vi ibland upp-
leva att det kan vara svårt att förstå varandras olikheter, om inte vi får en 
intellektuell förklaring på varför vi är så olika, och hur vi kan använda detta 
på ett konstruktivt sätt till glädje för helheten.

Ole Therkelsen
27 april

Ensamhet och gemenskap
Utvecklingen från djur till människa är en utveckling från flockmedvetande 
till individualitet och originalitet, som för några av oss också innebär en stor 
ensamhet. Många önskar att komma ut ur ensamheten genom att leva i ett 
parförhållande, men många moderna parhållanden präglas också mer av 
vänskap och gemensamma intressen än av förälskelse.

Ingvar Haubjerg Nielsen
11 maj

Personlig utveckling – med speciellt fokus på intellektualitet, 
kraft och oberoende
Personlig utveckling är intressant och relevant för många moderna män-
niskor, antingen för att de har ett gemensamt intresse eller för att utbild-
ning eller arbete kräver det av oss. I föredraget kommer jag att diskutera 
personlig utveckling i ljuset av Martinus syn på människan, livet och univer-
sum, och supplera detta med lite hjärnforskning och lite klassisk psykologi 
för att ställa Martinus idéer i relation till vetenskapliga teorier.

Kenneth Ibsen
1 juni

Kosmiska utvecklingsbanor
Under biologitimmarna har vi fått höra om naturvetenskapens syn på hur na-
turens olika arter utvecklas. Naturvetenskapens synsätt innefattar dock inte 
den medvetna, skapande kraft som Martinus menar ligger till grund för livets 
utveckling. För att förstå den fullständiga bilden av livets utvecklingsmeka-
nism måste vi inkludera idén om de kosmiska utvecklingsbanorna, som visar 
hur arterna utvecklas i olika banor, både på jorden och på andra planeter.

Sören Grind
15 juni

Kärlekens utvidgning
Meningen med vår nuvarande evolution från djur till människa är utveck-
lingen av kärleken till nästan. Varje inkarnation ger erfarenheter, både 
känslomässigt och intellektuellt, vilket utvidgar vår förståelse för andra och 
för oss själva. Gradvis förvandlas denna förståelse till en varm sympati och 
en önskan om att vara till glädje och inspiration för fler och fler medväsen.
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Kurser – våren 2019
Endagskurser, helgkurser,  
tredagarskurser och  
veckokurser

Endagskurs
Tryggvi Gudmundsson,  

Sören Grind och  
Inger Sørensen

30 mars
Pris 400 dkr.

 

Kosmiska världsimpulser och vår personliga utveckling
Hur skapas nya världsbilder och nya kulturer? Hur präglar det vår vardag 
och personliga utveckling? Under världshistoriens gång blir vi vittne till 
en framåtriktad utveckling från förhållandevis primitiva samhällen och 
samhällsideal till mer humana samhällsförhållanden och ideal. Enligt den 
andliga vetenskapen är denna utveckling inte tillfällig, utan ett resul-
tat av en inre medvetandeutveckling guidad och ledd av hjälpare och 
världsåterlösare anpassade till varje enskilt utvecklingssteg.
I samband med endagskursen är du mycket välkommen att hyra ett bo-
ende och äta middag fredag och lördag kl. 17.30.

Helgkurs
Lene Jeppesen och  

Poul Dyrholm
5−7 april

Pris m. boende 1 450 dkr.
Utan boende 900 dkr.

Vilka är skyddsänglarna och vad gör de?
Skyddsängelprincipen genomtränger hela världsalltet. På alla plan hjäl-
per de högre utvecklade väsendena de mindre utvecklade väsendena 
– både fysiskt och andligt. Kursen fokuserar på skyddsängelns funktioner 
i förhållande till individen, nationerna och jordklotet, som är ett levande 
och beslutsfattande väsen.

Veckokurs
Sören Grind,  

Tryggvi Gudmundsson,  
Annemette Raith Hansen,  

Eigil Kristensen  
och Ole Therkelsen

5−11 maj
Pris m. boende 2 700 dkr.

Utan boende 1 350 dkr.

Livet – ett kosmiskt teaterstycke
På teatern vet vi mycket väl att det finns en tanke med varje scen, varje 
replik. Det finns en manusförfattare och en regissör. Ur ett andligt 
vetenskapligt perspektiv är livet självt ett skådespel, där vi själva skriver 
manus. Det är en stor fördel att bli medveten om sitt manus, att se möj-
ligheterna till förbättringar och att bli duktig på att kommunicera med 
regissören.
Varje förmiddag börjar med ett föredrag om dagens tema för att därefter 
fortsätta i studiegrupper med samtal utifrån en text av Martinus, som 
belyser dagens tema. Studiegruppen måndag−fredag förmiddag leds av 
Sören Grind tillsammans med dagens föredragshållare.
Att se det levande Sören Grind
Livets teater Tryggvi Gudmundsson
Världssituationen – en akt i ett teaterstycke Ole Therkelsen
Pilatus och nutidsmänniskan Eigil Kristensen
Att samtala om livet med Gud Annemette Raith Hansen

Praktisk information
om kurserna

– ankomst, mat,
boende och

kursupplägg sid. 13
online booking  

martinuscenter.dk

Måndag
Tisdag

Onsdag
Torsdag
Fredag
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Fyra veckokurser i 
Livets Bog, del 6, kap. 

15: Det eviga livet eller 
livets äventyr

Under 2019 studerar vi Livets Bog, del 6, under fyra veckor. Man kan delta 
i en eller flera veckor allt efter möjlighet och intresse. 5−11 maj och 12−18 
maj läser vi första halvan av boken. 3−9 september och 10−16 september 
läser vi den andra halvan.

Veckokurs
Solveig Langkilde

5−11 maj
Pris m. boende 2 700 dkr.
Utan boende 1 350 dkr.

Livets Bog del 6,  
vecka 1 av 4
Innehåll: st. 1939−2083
Det eviga livet  
eller livets äventyr

Veckokurs
Solveig Langkilde 

12−18 maj
Pris m. boende 2 700 dkr.
Utan boende 1 350 dkr.

Livets Bog, del 6,  
vecka 2 av 4
Innehåll: st. 2084−2171
Det eviga livet eller livets  
äventyr (fortsättning)

I Livets Bog, del 6, delar Martinus med läsaren den 
horisont som öppnar sig genom det kosmiska med-
vetandet. Barn, liksom många vuxna, fascineras av 
de klassiska äventyren. Förmodligen är grunden till 
denna fascination att vi alla är medspelare i ”livets 
eget äventyr”. Liv efter liv upplever vi kampen mel-
lan det onda och det goda, och även om utmaning-
arna i vår nu så turbulenta tid står i kö både indivi-
duellt och globalt, kommer vi enligt Martinus alla att 
lära oss att bemästra allt mörker och alla lidanden, 
och precis som i sagorna kommer ljuset alltid att 
segra. Denna seger kommer vi till sist att uppleva 
som en dagsmedveten återförening med Gudomen.

Helgkurs
Ingolf Plesner  

och Søren Olsen
24−26 maj

Pris m. boende 1450 dkr.
Utan boende 900 dkr.

Vägen mot högre medvetande
Vi människor befinner oss i ett långsamt uppvaknande från djurriket. Vi har 
starka mänskliga kvaliteter sida vid sida med djuriska egenskaper som reli-
gion och lagstiftning har försökt och försöker hålla i schack. Enligt Martinus 
har evolutionen kärleken till nästan som mål, med ett motsvarande sam-
hälle präglat av kärlek till sin nästa. Det är nödvändigt att bli medveten om 
sina kvarvarande djuriska förmågor och anlag, för att kärleken till nästan 
viljemässigt ska kunna utvecklas i förhållande till ens nästa, samhället och 
naturen.

Tredagarskurs  
– retreat

Tryggvi Gudmundsson,  
Marin Hansen och  

Eigil Kristensen
7–10 juni

Pris m. boende 2 025 dkr.
Utan boende 1 200 dkr.

Att se Gud i allt
Efter att Martinus fick sitt kosmiska medvetande kunde han se allt som 
Gud, som en universell helhet. På samma sätt kan vi lära oss, att överallt 
där vi upplever livet, där upplever vi samtidigt Gud. Men det är en ny tanke 
för de flesta människor, och det kräver träning att leva med den i vardagen. 
På retreaten kommer vi att arbeta med hur vi kan skapa medvetenhet om 
Guds närvaro i såväl vår organism och psyke, som i våra medmänniskor och 
i universum som helhet. Likaså fokuserar vi på medvetenheten om vår egen 
roll som  representanter för Gudomen.

16
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Konferens 
Medverkande:

Sten Hildebrandt,
Helle Hestbjerg,

Karin Jansson,
Jens Christian  

Hermansen m.fl.

Lördag den 4 maj kl. 10.00  
till söndag den 5 maj kl. 13

Pris med boende 875 dkr.
Utan boende 600 dkr.

Helgkonferens om hållbarhet och nya modeller för bostä-
der och samhällsorganisationer
Under 2015 antog det internationella samfundet 17 globala mål för håll-
bar utveckling. Det handlar om allt från jämlikhet och jämställdhet till 
klimat och fred på jorden. I dag är hållbarhet på allas läppar – forskare, 
politiker, företag, lokala eldsjälar. Under konferensen fokuserar vi på nya 
modeller för bostäder och samhällsorganisation utifrån en hållbarhets-
princip.
 Vi samlar forskare, praktiker och andra engagerade till en helg som 
innefattar föredrag om aktuella händelser i världen, kreativa workshops 
och personliga berättelser.
 Det blir föredrag och presentationer av Steen Hildebrandt, professor 
emeritus vid Aarhus Universitet, Karin Jansson, redaktör och medgrun-
dare av Holma folkhögskola, samt Helle Hestbjerg, behandlare och aktiv 
i ekobyn Friland i Djursland. Därutöver kommer det att arrangeras prak-
tiska workshops. Konferencier är Jens Christian Hermansen.
 Väl mött till en innehållsrik helg.

Konferens – våren 2019

Om konferenserna på Martinus Institut och Martinus 
Center
Meningen med konferenserna på Martinus Institut och Martinus Cen-
ter Klint är att skapa en dialog mellan Martinus analyser och andliga 
och kulturella strömningar i tiden. Varje gång inbjuds en eller flera 
gäster som har specialkunskaper inom det aktuella området. Konfe-
renserna är ett öppet och dialogiskt forum, som vänder sig till alla med 
ett intresse för temat. Det är inte nödvändigt att ha några förkunska-
per om Martinus kosmiska analyser.
 Läs mer om konferenserna på www.martinuskonferencer.dk
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Föredrag – hösten 2019
Lördagsföredrag kl. 14.30 på restaurang Terrassen
– alla är välkomna oavsett förkunskaper (ingen anmälan)
Pris 95 dkr inkl. kaffe och te i pausen.
Kl. 17.30 serveras vegetarisk buffé för 90 dkr.

Poul Dyrholm
31 augusti

Det eviga och det timliga
Vi upplever livet i form av tid och rum eller det timliga och förgängliga. Men 
den andliga vetenskapen säger oss att livet har en evighetsdimension och 
att livets upplevelse är en kombination av det eviga och det timliga. Under 
föredraget ser vi också på evighetens närvaro i vår tillvaro på ett mycket 
konkret och överraskande sätt.

Ingvar Haubjerg Nielsen
14 september

Livets Bok – en guide till ett starkare liv
I den tid vi lever i, finns det många och mycket olika bud på hur man kan 
leva sitt liv på bästa möjliga sätt och hantera dess utmaningar, möjlighe-
ter och kringelkrokar. Ändå kan det för vissa av oss vara svårt att finna en 
inspirerande guide till livet, som både kan tala till hjärnan, till hjärtat och 
till handlingskraften. Under föredraget kommer jag att ge en förklaring på 
varför Livets Bog kan vara en hjälp och en guide till att stå starkare i livet 
för vissa människor.

Lene Jeppesen
28 september

Vad händer när vi dör?
Livet efter livet är det vackraste och mest kärleksfulla vi kan föreställa oss. 
I verkligheten finns den andliga världen mitt ibland oss här i den fysiska 
världen. Det är endast vi som inte kan komma på våglängd med den. När vi 
somnar och när vi dör, passerar vi genom olika delar av den andliga värl-
den, helt beroende på vårt medvetandetillstånd och våra önskningar och 
intressen. Vi kommer alltid att få hjälp, när vi själva ber om det.

Kenneth Ibsen
12 oktober

Tankens kraft
Vi är alla skapande väsen. I dag är  vår tankekraft inte så stark, men med 
tiden kommer den, efter hand som vi utvecklar oss mot ljuset bli starkare, 
och en dag kommer vi kunna manifestera allt det vi önskar oss endast med 
tankens kraft. Det kräver dock att vi förstår livets lagar för kärleken till näs-
tan. Föredraget kommer att behandla våra andliga redskap för tankemani-
festation och skissera vad framtiden kommer att ge oss för möjligheter till 
andligt skapande.

Marin Hansen
2 november

Livets direkta tal
Martinus beskriver, att allt som vi upplever är en källa till inlärning. När 
vi är medvetna om det, visar sig verkligheten för oss på ett helt nytt sätt. 
Allt som vi upplever, blir till en kommunikation med livet och med Gud. 
Detta sätt att se på våra upplevelser, kommer att ge inspiration och hopp i 
vardagen.

Søren Olsen
16 november

Att ta sig rätten och #MeToo 
Från Moselagen till nutidens rättsväsen – det handlar om att begränsa 
egoismen. I djurriket är egoismen och konkurrensen naturlig. Andlig-veten-
skapligt sett, utvecklas vi från diktatur och korruption till demokrati och 
vidare mot ett hänsynsfullt beteende, där vi aldrig utövar detta ”att ta sig 
rätten”.
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Kurser – hösten 2019
Veckokurser, helgkurser,  
endagskurser, workshops 
och nyårskurs online booking  

martinuscenter.dk

Praktisk information
om kurserna

– ankomst, mat,
boende och

kursupplägg sid. 13

Veckokurs
Anne Külper,  

Rune Östensson  
och Sören Grind

8−14 september
Pris m. boende 2 700 dkr.

Utan boende 1 350 dkr.

Livet – en samvaro med Gud
Långsamt blir vi mer och mer medvetna om, att hela livet är en samvaro 
med Gud. Den omedvetna bönen om hjälp utvecklas genom lidandena 
till en mer medveten kontakt med livet. Den blir till sist ett konstant 
pågående samtal med Gud – en samvaro som genomstrålas av livsglädje 
och tacksamhet.
Resa från Köpenhamn? Om du kommer från övriga Norden till denna 
skandinaviska kurs och vill ha hjälp med transport från Köpenhamn, så 
meddela detta i samband med din anmälan, så ska vi försöka att koordi-
nera resorna.

Veckokurs
Tryggvi Gudmundsson, 
Eigil Kristensen, Marin 

Hansen, Sören Grind och 
Ole Therkelsen

15−20 september
Pris m. boende 2 700 dkr.

Utan boende 1 350 dkr.

Livets direkta tal – alla upplevelser kan bli till kunskap
Martinus skriver: ”det man inte vet och inte kan fås att veta eller för-
stå genom andra väsens tal och manifestation, det skall man få erfara 
genom livets eget direkta tal, det vill säga genom egen erfarenhet och 
upplevelse” (Livets Bog, del 1, st. 176). På denna veckokurs undersöker vi 
hur man kan bli uppmärksam på livets tal till oss, och hur vi kan lära oss 
att svara och handla kärleksfullt.
Varje förmiddag börjar med ett föredrag om dagens tema för att därefter 
fortsätta i studiegrupper med samtal utifrån en text av Martinus, som 
belyser dagens tema. Studiegruppen måndag-fredag förmiddag leds av 
Marin Hansen tillsammans med dagens föredragshållare.
Vad är Livets Direkta Tal? Marin Hansen
Jordklotet talar till oss Tryggvi Gudmundsson  
Livets stora och små kriser Sören Grind
Mikrokosmos talar till oss Ole Therkelsen  
Kommunikationen med Gud Eigil Kristensen

Språk: skandinaviska

Måndag
Tisdag

Onsdag
Torsdag
Fredag
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2 veckokurser i Livets Bog, del 6, Det eviga livet
Efter vårens studier av första halvan av Livets Bog, del 6, fortsätter vi med 
andra halvan under 2 studieveckor, 8–14 september og 15–21 september. 
Man kan delta i en eller bägge veckorna och behöver inte ha deltagit i 
veckorna i maj.

Veckokurs
Solveig Langkilde

8−14 september
Pris m. boende, 2 700 dkr

Utan boende, 1 350 dkr

Livets Bog, del 6, 3:4
Innehåll: st. 2172-2272
Det eviga livet eller livets  
äventyr (forts.)

Veckokurs
Solveig Langkilde

15−21 september
Pris m. boende, 2 700 dkr

Utan boende, 1 350 dkr

Livets Bog, del 6, 4:4
Innehåll: st. 2273−2395
Det eviga livet eller livets 
äventyr (avslutning).

Tredagars workshop
Irene Larsen och  

Ole Therkelsen
5−8 september

Pris m. boende 2 025 dkr.
Utan boende 1 200 dkr.

Sund mat och sunda tankar – den idealiska födan i teorin och 
praktiken
Enligt Martinus är både sund mat och sunda tankar helt avgörande för 
människans hälsa. Under denna förlängda helgworkshop lär vi oss att laga 
vegetarisk mat. Tillsammans med Irene lär du dig  i Terrassens kök att laga 
maten utifrån enkla grundtekniker som lätt kan varieras, och som ger ett 
hälsosamt och välsmakande resultat.
 Ole går igenom både naturvetenskapens och den andliga vetenskapens 
syn på sund kost. Martinus analyser om den sunda vegetariska kosten blir 
gradvis mer och mer bekräftad av den moderna näringsvetenskapen.

Helgkurs
Ingvar Haubjerg Nielsen, 

Sofie Ericsson
4−6 oktober

Pris m. boende 1 450 dkr.
Utan boende 900 dkr.

Personlig utveckling – sett i ljuset av Martinus andliga vetenskap
Personlig utveckling är relevant för många moderna människor, antingen 
för att de har ett gemensamt intresse, eller för att utbildning och arbete 
kräver det. Under denna kurs kommer vi att arbeta med ämnet personlig 
utveckling genom föredrag, samtal och individuella övningar sett i ljuset av 
Martinus syn på människan, livet och universum. Målet med  kursen är att 
uppmuntra till att arbeta med sin egen personliga utveckling inom de ra-
mar man har i sin vardag, och till att kunna sätta in detta dagliga arbete i ett 
större andligt vetenskapligt sammanhang, där det fokuseras på optimism, 
handling och utveckling i samarbete med det levande universum. 

Endagskurs  
introduktion

Tryggvi Gudmundsson,  
Annemette Raith Hansen 

och Eigil Kristensen
5 oktober

Pris 400 kr.

Utsikt över evigheten – en inblick i Martinus världsbild
Martinus berättar att vi är på väg in i en helt ny utvecklingsepok, där vi 
kommer att börja förnimma och uppleva livet intuitivt. När vi i dag saknar 
lycka och mening i vår tillvaro, beror det på att vår andliga horisont är allt-
för snäv. Den andliga vetenskapen kan hjälpa oss att återfinna lyckan och 
få ett större kosmiskt perspektiv på livet och därmed hjälpa oss ut ur ett 
mentalt och själsligt mörker. Under kursen kommer vi att introducera några 
av de kosmiska analyserna, däribland: meningen med våra liv, om Gud är en 
realitet, vem jag är, sunda tankemönster, föreningen av det maskulina och 
det feminina och kärlekens betydelse i den framtida globala världen.
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I Livets Bog, del 6, delar Martinus med läsaren den 
horisont som öppnar sig genom det kosmiska med-
vetandet. Barn, liksom många vuxna, fascineras av 
de klassiska äventyren. Förmodligen är grunden till 
denna fascination att vi alla är medspelare i ”livets 
eget äventyr”. Liv efter liv upplever vi kampen mel-
lan det onda och det goda, och även om utmaning-
arna i vår nu så turbulenta tid står i kö både indivi-
duellt och globalt, kommer vi enligt Martinus alla att 
lära oss att bemästra allt mörker och alla lidanden, 
och precis som i sagorna kommer ljuset alltid att 
segra. Denna seger kommer vi till sist att uppleva 
som en dagsmedveten återförening med Gudomen.
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Workshop
Tryggvi Gudmundsson,  

Marin Hansen  
och Anette Starke

8−10 november
Pris m. boende 1 450 dkr.

Utan boende 900 kr.

Fred och konflikter – ett kärleksarbete
De flesta människor önskar fred och vill helst undgå konflikter. Ur ett 
andlig-vetenskapligt perspektiv finns det dock en tät förbindelse mel-
lan de båda begreppen, då vägen till fred ofta går genom en kärleksfull 
konflikthantering. Under workshopen kan du få en andligt vetenskaplig 
förståelse för begreppen fred och konflikter, och du kommer att arbeta 
med hur man kan skapa fred på ett kärleksfullt sätt.

Endagskurs
Sören Grind och  
Eigil Kristensen

9 november
Pris 400 dkr.

De kosmiska tankarna i vardagen
Genom den andliga vetenskapen lär vi oss att se till helheten och att 
tänka i ett större perspektiv. Alla vardagens händelser blir meningsfulla 
detaljer i ett kärleksfullt ödesspel. Hur kan vi integrera denna kärleksful-
la livssyn, så att den kan hjälpa oss att tackla livets utmaningar? På vilket 
sätt kan en evig världsbild ge oss konkreta redskap i vardagen?

Tredagars nyårskurs
28/12 2019 – 1/1 2020

Pris m. boende 3 000 dkr.
Utan boende 1 900 kr.

Nyårskurs – med nyårsfest
Livet – en äventyrlig resa
Alla har vi vårt eget öde. Vart är vi egentligen på väg? I sagorna är livet 
en kamp mellan mörker och ljus på liv och död. Den andliga vetenska-
pen visar oss att livets eget äventyr kommer att föra absoluta alla ut ur 
mörkret mot en ljusare tillvaro. Hur kan vi lära oss att se ljusets närvaro 
och själva bidra till ljusets och fredens framväxt?

I kursen ingår: fyra övernattningar, middag  fredag och lördag och sön-
dag, kaffe och te i pauserna samt nyårsfest måndag kväll.
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Retreat i Klint
En retreat är en plats där man 
kan vistas i lugn och ro utan att 
bli störd av andra. Sådana för-
hållanden finner du i Martinus 
Center, och du väljer själv hur 
din vistelse ska se ut. Om du vill 
låta din vistelse inspireras av 
den andliga vetenskapen, kan 
du bestämma innehållet med 
hjälp av olika möjligheter.

På egen hand
Du kan fritt använda vistelsen 
som du själv önskar. Det kan 
vara för att arbeta med ett 
forskningsinriktat eller konst-
närligt ämne, eller enbart för 

Ferie och retreat i Klint
– rum eller sommarhus
Ferie i Klint
I Martinus Center Klint finner du de idealiska förutsättningarna 
för en ferie- eller retreatvistelse i en vacker natur nära strand 
och skog och med möjlighet till ett andlig-vetenskapligt per-
spektiv. Kom som enskild person, med familj eller i grupp.

Utanför sommarens 6 veckokurser hyr vi ut bostäder till 
lågsäsongpriser. Du kan välja mellan olika typer av rum i en av 
paviljongerna eller hyra ett sommarhus.

Grupper är  
välkomna

Självständiga studie- och 
Face bookgrupper är välkom-
na att anordna studiemöten, 

med eller utan en vistelse i 
centret under vår och höst.

Om önskemål finns, kan en  
av våra lärare bistå och ge 
inspiration till era studier.

Läs mer på martinuscenter.dk

att slappna av och filosofera 
över livet.

Retreat med Martinus
Om man önskar en vistelse 
inspirerad av Martinus, är må-
naderna maj, juni och septem-
ber bäst med många föredrag, 
kurser och vägledning. Du kan 
få svar på frågor och vägled-
ning i dina studier av Martinus 
världsbild.
• Kurser (avgift)
• Föredrag (avgift)
• Videoföredrag
• Studie- och läsvägledning
• Bibliotek

Temasamtal i Café 
Klint om kosmologiska 
ämnen
Med vårt kafé som mötes-
punkt, arrangerar vi under 
våren och hösten en rad tema-
samtal, där två av våra lärare 
tar upp ett aktuellt kosmolo-
giskt ämne i samtalsform. Fri 
entré och ingen föranmälan.
 För att få löpande informa-
tion om kommande temasam-
tal, kan du anmäla dig till ett ny-
hetsbrev via en av dessa länkar: 
mcklint.dk/indlaeg/nyhedsbrev
eller martinusguiden.dk
Eller genom att skanna denna 
kod:
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Rum i paviljong 
med eget kök, och egen dusch
Rummen är modernt utrustade med egen 
dusch och toalett samt kokvrå och kylskåp. Det 
finns direkt utgång till en egen uteplats mot 
sydväst. Det finns kabeluttag för internet på 
alla rum samt ett gemensamt tv-rum. 

Paviljong A och C
Rum för 1 person
1 vecka (lördag till lördag) 1 600 dkr
1 dygn  275 dkr
Rum för 2 personer
1 vecka (lördag till lördag)  2 300 dkr
1 dygn  400 dkr

Sommarhus
Alla sommarhusen kostar 
(minimum 2 dagar)
1 vecka (lördag till lördag) 2 300 dkr
1 dygn 400 dkr
+ elförbrukning enligt mätning.

Klokken
Eget kök, egen toalett och dusch (och låg takhöjd):
3 sängar (2 rum) 

Vendelbo
Eget kök, egen toalett och dusch. 
3 sängar + 1 säng i annex (3 rum)

Stidsens hus
Eget kök, toalett och egen dusch. 
4 sängar + 2 barnsängar i annex (3 rum)

Gyvelbo
Eget kök, egen toalett och dusch. 
3 sängar + 3 sängar i annex (4 rum)

Lägenhet N och O
Eget kök, egen toalett och dusch. 
Lägenhet med 4 sängar i 2 rum

Uthyrningsperioden
Uthyrningsperioden för ferier och retreat sträcker 
sig från påsk till höst, med avbrott endast för de 6 
veckosommarkurserna. 
 Under 2019 är det således öppet för att hyra 
boende från 1/4 till 28/6 och från 11/8 till 20/10. 
Bostäderna nedan är bara exempel. 
Se många fler bostäder på martinuscenter.dk

Anmälan
Internet: martinuscenter.dk

Telefon: +45 3838 0100  
E-post: info@martinus.dk 
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Frivillighet är grunden
Ett särskilt kännetecken för Martinus Center är att det mesta av arbetet utförs av frivilliga, oavlönade 
medarbetare. Som frivillig medarbetare blir man en del av den speciella stämning och kärleksfulla 
atmosfär som kännetecknar centret. Vi arbetar alla på att ge varandra, kursdeltagare och gäster, en 
riktigt angenäm och berikande upplevelse, och att härvidlag vara med om att göra Martinus Center 
till en alldeles speciell plats att besöka! 

Mer information och anmälan på martinuscenter.dk

Arbetsveckorna är under 2019
 Påsk 23–22 april
 Under sommaren 15–22 juni
 Höstferien 12–19 oktober

Många olika uppgifter
Som frivillig medarbetare bor man i centret till 
medarbetarpris. Man arbetar 4–5 timmar om 
dagen med de uppgifter man har valt och har 
resten av dagen till förfogande för sig själv. 

Det finns många uppgifter som ska utföras, som 
till exempel undervisning, administration, städ-
ning, matlagning, trädgårdsarbete och underhåll.

Inte bara arbete
En frivillig vistelse bygger på en rik möjlighet för 
en inspirerande social samvaro, umgänge med 
andra och fina naturupplevelser. Om kvällarna 
arrangeras föredrag. Det frivilliga arbetet är för 
många en god ingång till kosmologin.

Frivilligt arbete under den största delen 
av året
Det behövs frivillig arbetskraft hela säsongen, 
som börjar vid påsk och slutar först efter sista 
kursen i november.

Det finns dock ett särskilt behov för arbetskraft 
under sommarkurserna och de tre särskilda 
arbetsveckorna – under påsk, mitten av juni och 
under höstferien – där upp mot 100 frivilliga 
kommer och hjälper till med de många uppgif-
terna.
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Priser och säsong 2019

Vår och höst
Uthyrning av bostäder
till kurser, ferie och retreat

Det är öppet för ferie- och retreatvistelser:
Vår från 1/4 till 28/6 2019
Höst från 11/8 till 20/10 2019.

Feriebostäder vår och höst sid. 22–23

Sommar
Boendeuthyrning
– enbart till kursdeltagare
Under sommarens 6 veckokurser är alla bostäder 
reserverade för kursdeltagare. Perioden är
från lördagen den 29 juni till  
lördagen den 10 augusti 2019.

Sommarens kursbostäder och priser se mcklint.dk/
boliger/sommer

Följ oss på
martinuscenter.dk 

och facebook

Undervisning
Under vår och höst finns ett brett utbud av evene-
mang: 
Föredrag 85 dkr
Weekendkurs med boende  1 450 dkr
Weekendkurs utan boende  900 dkr
Tredagarskurs med boende  2 025 dkr
Tredagarskurs utan boende  1 200 dkr
Veckokurs med boende  2 700 dkr
Veckokurs utan boende  1 350 dkr
Se undervisning vår sid. 14, höst sid. 18

Öppettider · Priser
Restaurang Terrassen
Öppet på alla kurs- och föredragsdagar med 
middagsbuffé kl. 17.30 för 95 dkr.

Dessutom har restaurangen öppet vid särskilda eve-
nemang och under de tre arbetsveckorna (se sid. 22).

Reception · Café Klint
Öppet de flesta dagar från säsongsstart den 1 april till 
och med den 20 oktober. Öppettiderna under dagen 
varierar efter säsong. 

Reception · Café Klint
Lördag kl. 9.00–18.00
Söndag till fredag kl. 9.00–16.00
(Stängt 12.30–13.30) 

Undervisning
Sommarprogrammet omfattar 6 kursveckor som var 
och en har ett veckotema med föredrag, studiegrup-
per, caféseminarium m.m. Man anmäler sig till en 
vecka åt gången. 
Veckostudiekort  1 300 dkr
Dagstudiekort  225 dkr
Föredrag  85 dkr

(Ett studiekort ger tillgång till alla föredrag, studie-
grupper och andra studieaktiviteter.)

Se sommarens undervisning sid. 6–11

Öppettider · Priser
Restaurang Terrassen
Frukost kl. 8.30 – 9.15  50 dkr
Lunchbuffé  kl. 12.45 – 13.30  80 dkr
Middagsbuffé  kl. 17.00 – 18.00  95 dkr
Veckopension med alla måltider    1 175 dkr
Kvällskaffe/te  kl. 20.00 – 21.15  prislista

På lördagarna är det dock endast öppet på kvällen  
(men smörgåsar finns att köpa i kaféet)

Barn under 5 år äter gratis och under 12 år till halva priset!

Se alla öppettider och priser på  
martinuscenter.dk

onlinebokning  
martinuscenter.dk

Vi förbehåller oss rätten till prisändringar och programändringar.
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Visa hänsyn
Rökning är tillåten utomhus. 
Husdjur är tillåtna i några få av 
bostäderna och enbart efter 
överenskommelse.

Gratis internet och WI-FI
Vi har kabelinternet i paviljong 
A och C m.fl. ställen, och WI-FI 
i området runt Terrassen och 
receptionen.

Internetkafé
Det finns ett internetkafé med 
PC och skrivare vid Restaurang 
Terrassen.

Anmälan på flera sätt
Du kan anmäla dig till kurs eller 
boka ferieboende via internet, 
telefon eller e-post. 

Betalningsvillkor
Betalning ska ske med minst en 
tredjedel av beloppet senast 14 
dagar efter anmälan. Det resterande 
beloppet ska vara inbetalt senast 14 
dagar före kursstart/uthyrningsstart.

Ångra din anmälan
Du kan avanmäla dig och få din 
inbetalning återbetalad inom en 
frist på 14 dagar efter anmälan. 
Därefter är anmälan bindande.

Avanmälan och ändringar
Avanmälan eller ändring till annan 
kurs eller bostad kan ske fram till 
14 dagar före kursstart/uthyr-
ningsstart. Vid avanmälan eller 
ändring efter ångerrättsfristen 
debiteras en avgift på 250 dkr. Vid 
senare avanmälan sker normalt 
ingen återbetalning.

Anmälan och 
uthyrning till 2020 
Anmälningarna och 
uthyrningarna till nästa 
års säsong startar den 1 
december 2019. 

Förhandsanmälningar kan 
skickas per brev eller e-
post och ska vara Martinus 
Institut tillhanda senast 
den 30 november 2019. Vi 
rekommenderar att man 
skriver flera önskemål.

Praktisk information
– anmälan och betalning

Incheckning i receptionen
Man checkar in i receptionen, där 
du får nycklar och all praktisk infor-
mation om din vistelse 
• Köp av veckopension eller 

matbiljetter till Restaurang 
Terrassen. 

• Uthyrning av sängkläder, hand-
dukar och kökshanddukar 

• Uthyrning av cyklar
• Försäljning och utlåning av 

Martinus litteratur
• Lördag eftermiddag finns det 

studierådgivning, och här sker 
anmälan till studiegrupperna.

Ankomst och avresa
Sommar
Sommarkurserna går från 
lördag till lördag, och du 
får tillgång till bostaden 
från kl.14.00. Avresande 
kursdeltagare ska vara 
ute ur bostaden senast 
kl.11.00.
Läs mer på sid. 12

Ankomst och avresa
Vår och höst
Du får tillgång till ferie- 
eller kursbostaden från 
kl. 14.00, och avresande 
ska vara ute ur bostaden 
senast kl.12.00 eller när 
kursen slutar.
Läs mer på sid. 13

Anmälan
Internet: martinuscenter.dk

Telefon: +45 3838 0100  
E-post: info@martinus.dk

onlinebokning
martinuscenter.dk

Reseförsäkring
Det rekommenderas att 
teckna en reseförsäk-
ring i händelse av sjuk-
dom eller avbokning.



27

Hitta vägen

Praktisk information
– hitta hit och hitta din bostad
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Center 

Använd rejseplanen.dk
Se vägbeskrivning på martinuscenter.dk
För samåkning – skriv till info@martinus.dk

Lokala taxibolag
Højby Taxi +45 42 73 40 06
Leifs Taxi Klint +45 40 21 09 35
Nykøbing Taxi +45 59 91 41 41

Offentlig transport från  
Köpenhamn
Från Köpenhamn kan du ta regionaltåg 
(dsb.dk) till Holbæk och lokaltåg vidare 
till Højby Station eller Nykøbing Sjælland 
Station. Fr.o.m. 2019 går det inte längre 
reguljära bussar till Martinus Center Klint 
från Højby och Nykøbing. Du kan ta dig till 
Martinus Center, Klintvej 69, från Højby 
eller Nykøbing genom att boka en taxi, se 
telefonnummer ovan. Martinus Center 
Klint erbjuder också möjlighet för kursdel-
tagare att hämtas och lämnas vid Nykøbing 
Sjællands station. Kontakta i så fall Marti-
nus Center på tel. nr. +45 5930 6280 eller 
e-post: info@martinus.dk 



Martinus Center Klint
Klintvej 69, Klint  ·  DK-4500 Nykøbing Sj.  
Tlf.: +45 5930 6280  ·  E-post: info@martinus.dk
Webbplats och onlinebokning: martinuscenter.dk

Martinus Institut
Mariendalsvej 94-96  ·  DK-2000 Frederiksberg
Telefon: +45 38 38 01 00  ·  E-post: info@martinus.dk
Webbplats: martinus.dk · nätbokhandel: shop.martinus.dk
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