
For mange er livet og dets mening et 
mysterium, der ikke har noget endeligt 
svar. Alt opleves som foranderligt.  
Åndsvidenskaben viser en forskningsvej, 
hvor livets evige aspekt bliver synligt, 
døden viser sig her som en overgang, og 
evolutionen har et formål: udviklingen af 
næstekærlighed.

Praktisk information
 
Åbningstider i Reception og Café: 
Hver dag 9.00-12.30 og 13.30-16.00. Lørdag til kl. 18.00.

Åbningstider på Restaurant Terrassen:
8.30-9.15  Morgengrød  
12.45-13.30  Frokostbuffet 
17.00-18.00  Aftenbuffet  
20.00-21.15  Der serveres te, is, kage og frugt.

Vores mad er vegetarisk og består hovedsageligt af  
økologiske og biodynamiske råvarer af høj kvalitet.

Studievejledning: Lørdag kl. 15.00-17.00 i Caféen ved 
receptionen v/ Poul Dyrholm.

Studiegrupper finder sted mandag – fredag, kl. 11.00-12.30. 
Tilmelding til studiegrupperne bedes afleveret i receptio-
nens brevkasse senest lørdag kl. 22.00. Liste over gruppe-
inddeling og studierum opslås ved foredragssalen søndag 
morgen.

Tolkning: Alle foredrag tolkes mellem dansk og svensk. De, 
der benytter sig af tolkning, bedes sætte sig bagerst 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 findes 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.

Martinus Center Klint
Klintvej 69, Klint
4500 Nykøbing Sj.

+45 59 30 62 80  
info@martinus.dk
www.mcklint.dk
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Er livsmysteriet løst?

29. juni —  
6. juli 2019



  Lørdag 29. juni

15.00-17.00  Studievejledning i Caféen ved Receptionen 
— Poul Dyrholm

17.00-18.00  Aftenbuffet på Terrassen

19.00  Information for nye gæster i foredragssalen 
— Lene Jeppesen

19.15  Martinus – mennesket og verdensbilledet, film. 
Foredragssalen (DK), studierum 7 på Terrassen (SE)

20.00  Te, is, frugt og kage på Terrassen. 

  Søndag 30. juni

9.30  Er et evigt verdensbillede muligt? Foredrag (DK) 
— Solveig Langkilde

11.00  Café-seminar på Terrassen — Marin Hansen og  
Lars Malmgren

14.00  Rundvisning i Martinus Center — Eigil Kristensen. 
Afgang fra foredragssalen

16.00  Livsmysteriets løsning. Symbolforedrag (DK) 
— Ole Therkelsen. Symbol 11, 32

19.00  Kender du Martinus? Foredrag (DK) — Willy Kuijper 

  Mandag 1. juli

9.30  En kosmisk udviklingslære. Foredrag (DK) 
— Ole Therkelsen

11.00  Studiegrupper

16.00  Bevidsthedens udvikling. Symbolforedrag (DK) 
— Poul Dyrholm. Symbol 4, 2, 39, 3

19.00  “Den første tid”, egyptiske mysterier i åndsviden-
skabelig belysning. Foredrag (DK) — Tryggvi Gudmundsson 

  Tirsdag 2. juli

9.30  Lidelsens mening. Foredrag (SE) — Lars Malmgren

11.00  Studiegrupper

16.00  Karma som pædagog. Symbolforedrag (DK) 
— Inger Sørensen. Symbol 15, 16, 18, 20, 23

19.00  Et internationalt verdensrige under skabelse. 
Foredrag (DK) — Karl Jørgensen 

  Onsdag 3. juli

9.30  Livskraftens gåde. Foredrag (DK) — Lene Jeppesen

11.00  Studiegrupper

16.00  Tankekraft og helbred. Symbolforedrag (DK) 
— Solveig Langkilde. Symbol 1, 45-48, 56, 57, 44

19.00  Kunstaften: Kunstneriske udtryk – kraftkilder i 
væksten af det humane. — Ulla-Mir Renöfält. Fri entré.

21.00  Kunstbilledserie 5.0. Fri entré 

  Torsdag 4. juli

9.30  Kærlighedens udvidelse. Foredrag (DK) — Sören Grind

11.00  Studiegrupper

16.00  Fra dyriske til menneskelige tankeklimaer.  
Symbolforedrag (SE) — Lars Malmgren. Symbol 33, 65, 66

19.00  Spørgetime. (DK) — Ole Therkelsen 

  Fredag 5. juli

9.30  Den store indvielse. Foredrag (DK) — Poul Dyrholm

11.00  Studiegrupper

16.00  Vejen til en kosmisk sansning. Symbolforedrag (DK)  
— Lene Jeppesen. Symbol 12, 21, 89, 22A, 22

19.00  Underholdning: A non-verbal kommunication  
experience v. Highland Cea, som spiller lægende relax-
musik. Se deres facebook-side for mere info. Fri entré

Ugens studiegrupper:
A — Det ny verdensbillede: Gennem spørgsmål og dialog 
indføres den studerende i Martinus’ verdensbillede og de 
hertil hørende kosmiske principper. Ingen forberedelse.

B — 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 udgangspunkt 
i Grand Kursus, som bør medbringes (kan også købes i 
receptionen). Uge 1: Kap. 1-2.

C — Dagens foredrag: Spørgsmål og dialog ud fra dagens 
foredrag. Ingen forberedelse ud over foredragene.

D — Verden Aktuelt: Hver dag er der et oplæg i form af en 
video og en tekst. Emnet for oplægget er et aktuelt tema, 
som er fremme i samfundsdebatten. Tema 2019: “Den 
anden side af livet.” Kompendium fås i receptionen.

E — Temafordybelse: Her fordyber vi os i tekster af  
Martinus ud fra et overordnet tema. Denne studiegruppe 
er for kursister, der har sat sig grundigt ind i Martinus’ ana-
lyser. Kompendium fås i receptionen. 
Tema uge 1: “Den indre og den ydre fred”. Fred mellem 
mennesker opstår ikke af sig selv. Den må som alt andet 
skabes. I denne uge fordyber vi os i temaet indre og ydre 
fred med udgangspunkt i Martinus’ analyser om menne-
skets mentale udvikling, verdensaltets struktur og hvordan 
lidelseserfaringer bidrager til at udvikle vor humanitet. Med 
Martinus’ analyser af vor dyriske og menneskelige natur får 
vi et redskab til at øve os i konfliktløsning både på de indre 
og det mellemmenneskelige plan. Vi fordyber os i, hvad 
vi behøver bevidstgøre for til sidst at realisere sand fred 
både inde i os selv og på jorden.

F — At dele åndsvidenskaben med andre: Her får du mu-
lighed for at øve dig i at dele åndsvidenskaben med andre. 
Vi arbejder med at præsentere de af Martinus’ analyser 
eller symboler, som inspirerer os. Overvej på forhånd, hvad 
du vil præsentere.
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