
Vejen til et kærligt samfund går i  bølger, 
to trin frem og et tilbage. I vores tid ople-
ver mange et kulturelt forfald og en un-
derminering af demokrati og velfærds-
system. Menneskets historie er som 
en dialog mellem to sind, et diktatorisk 
og et demokratisk. Martinus mener, at 
demokrati og humanitet vil sejre, såvel 
i vores eget sind som i samfundet. De 
nuværende udfordringer er nødvendige 
trin på vejen.

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/ Lene Jeppesen.

Symbolforedrag: I denne uge afholdes alle svenske 
 symbolforedrag i studierum 6.

Studiegrupper finder sted mandag–fredag, 11.00-12.30. 
Tilmelding til studiegrupperne bedes afleveret i recep-
tionens brevkasse senest lørdag kl. 22.00. Liste over 
gruppeinddeling 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

 Uge 
2

Et kærligt 
samfunds tilblivelse

6. juli —  
13. juli 2019



  Lørdag 6. juli

15.00-17.00  Studievejledning i Caféen ved Receptionen 
— Lene Jeppesen

17.00-18.00  Aftenbuffet på Terrassen

19.00  Information for nye gæster i foredragssalen 
— Inger Sørensen

19.15  Martinus – mennesket og verdensbilledet, film. 
Foredragssalen (DA), Studierum 7 på Terrassen (SV) 

  Søndag 7. juli

9.30  Vores to sind – diktatur og demokrati. Foredrag (DA) 
— Alex Riel

11.00  Café-seminar på Terrassen 
— Tryggvi Gudmundsson og Olav Johansson

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

16.00  En videnskab om livets mening. Symbolforedrag 
(DA) — Lene Jeppesen, (SV) — Olav Johansson (afholdes i 
studierum 6 – se Praktisk information). Symbol 40, 100, 
11, 19, 23

19.00  Kærlighed, godhed og tossegodhed. Foredrag (SV) 
— Lars Malmgren 

  Mandag 8. juli

9.30  Hvem har egentlig magten. Foredrag (DA) 
— Eigil Kristensen

11.00  Studiegrupper

16.00  Alt går i kredsløb. Symbolforedrag (DA) — Tryggvi 
Gudmundsson, (SV) — Pernilla Rosell. Symbol 98, 16, 28, 14, 
76, 77

19.00  Aktuel video: Fremtidens skole (engelske under-
tekster, tolkning til dansk og svensk – varighed 49 min). 

  Tirsdag 9. juli

9.30  Vores forhold til det ukendte og fremmede.  
Foredrag (SV) — Olav Johansson

11.00  Studiegrupper

16.00  Livsenhedsprincippet og vor ernæring.  
Symbolforedrag (DA) — Ole Therkelsen, (SV) — Pernilla 
Rosell. Symbol 7, 13, 67, 38, 68-70

19.00  Det fuldkomne sprog. Foredrag (DA) 
— Ole Therkelsen 

  Onsdag 10. juli

9.30  Mod en ny økonomisk verdensorden. Foredrag (DA)  
— Tryggvi Gudmundsson

11.00  Studiegrupper

16.00  Den seksuelle polforvandling og den højeste ild. 
Symbolforedrag (DA) — Inger Sørensen, (SV) — Olav  
Johansson. Symbol 11, 35, 33, 66

19.00  Kunstaften: Leg med Lys & Skygge – Form & Streg. 
Event og foredrag. Skulpturelle Lanterner bygget i pil og 
papir. — Helle Bull Sarning. Fri entré

21.00  Kunstbilledserie 5.0. Fri entré 

  Torsdag 11. juli

9.30  Samliv og samhørighed. Foredrag (DA) 
— Annemette Raith Hansen

11.00  Studiegrupper

16.00  Livet og døden. Symbolforedrag (DA) — Lene  
Jeppesen, (SV) — Lars Palerius. Symbol 36, 17, 91, 22A, 22

19.00  Spørgetime. (SV) — Olav Johansson 

  Fredag 12. juli

9.30  Mental suverænitet. Foredrag (DA) — Ole Therkelsen

11.00  Studiegrupper

16.00  Tankekraft og mikrokosmos. Symbolforedrag (DA) 
— Marin Hansen, (SV) — Lars Palerius. Symbol 45, 49-55, 
58, 56-57, 3, 31, 88, 44

19.00  Underholdning: Original musik fremført af Boye 
Strothmann på ukulele. Med tekster der reflekterer over 
livets dybere spørgsmål. Fri entré

Uge 2
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 2: Kap. 3–4.

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 2: “Tankekraft og sundhed. Naturen som lære-
mester”. Naturen er et kosmisk bibliotek, skriver Martinus. 
Her kan vi lære om vor egen udvikling. I naturens skabel-
ser ligger der bevidsthed bag, og vor bevidsthed udgør et 
tankeklima for det mikroliv, der lever i os. Vi er tæt for-
bundne. Vi vil fordybe os i, hvordan vi ved at læse og forstå 
naturens processer bevidst kan medvirke til vor egen 
udvikling og sundhed.

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.


