Refugium
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d kan i 2020 bookes i perioderne 6. april til 27. juni & 9. august til 15. oktober.
Se boliger og priser her
I Martinus Center Klint finder du de ideelle betingelser for et refugie ophold i en
skøn natur tæt på strand og skov og med mulighed for et åndsvidenskabeligt
perspektiv. Du vælger selv karakteren af dit ophold og kan frit sammensætte fra
vores forskellige tilbud.
Vælg mellem sommerhus eller værelse i pavillon
Kom som enkeltperson, familie eller gruppe
Refugie ophold: arbejde | studie | inspiration | retræte
Refugie ophold: i åndsvidenskabelige rammer |Martinus Kosmologi
Ønsker man et Martinus orienteret ophold, kan man afhængig af tidspunktet vælge
blandt forskellige tilbud under opholdet:
Kurser (særskilt betaling)
Foredrag (særskilt betaling)
Korte oplæg
Video foredrag
Studie- og læsevejledning
Udflugter (særskilt betaling)
Faciliteter i centret
Café Klint
Restaurant Terrassen
Bibliotek
Frit internet og WiFi

Adgang til pc og printer
TV stuer
Leje af cykel
Refugiet er et tilbud til de der ønsker at trække sig tilbage fra hverdagslivet i en
kortere eller længere periode. Refugium betyder “tilflugtssted”, og her søger
mennesker ny inspiration og ro. Formålet med et refugium ophold kan være at arbejde
med et forskningsmæssigt eller kunstnerisk emne. Nogle forfattere vælger et ophold i
inspirerende omgivelser i dele af deres skriveperioder.
Restaurant, café og faciliteter
Vores vegetar restaurant Terrassen tilbyder på alle kursus- og foredragsdage dage
vegetarbuffet kl. 17.30 til en pris af kr. 95,- og Café Klint er åben daglig kl. 12
– 16. Her kan du købe, låne og læse bøger om Martinus Kosmologi eller hygge dig med
en cafélatte eller en dejlig kop te. Her kan du også købe vegetariske
frokostsandwich og juice m.m.
Steder til inspiration
Oplevelser i Odsherred
Mærk naturen og historiens vingesus i Odsherred

