
Hvordan reagerer vi, når livet udfordrer 
os? Kan en dybere forståelse for skæb-
nens årsager og mening bidrage til vo-
res udvikling af humane og konstruktive 
måder at takle livets udfordringer på? 
Hvordan kan et bevidst samarbejde med 
livets love og åndelige medarbejdere 
bidrage til gode relationer og en fredeli-
gere verden?

Praktisk information
 
Åbningstider i Reception og Café:
Søndag til fredag: Reception og café 9.00-12.30 og 13.30-
16.00. Lørdag: Reception 9.00-18.00 og café 9.00-17.00.

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 og Lars Östnæs.

Studiegrupper finder sted mandag – fredag, 11.00-12.30. 
Tilmelding til studiegrupperne bedes afleveret i receptionens 
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 
6

At håndtere en 
udfordrende skæbne

3. august —  
10. august 2019



  Lørdag 3. august

15.00-17.00  Studievejledning i Caféen ved Receptionen — 
Poul Dyrholm og Lars Östnäs

17.00-18.00  Aftenbuffet på Terrassen

19.00  Information for nye gæster. (DA) — Marin Hansen i 
foredragssalen. (SV) — Lars Östnäs i studierum 7. (ENG) — 
Anne Pullar i studierum 6. (DE) — Kurt Gramm i studierum 
8. (SP) — Else Byskov og Javier Romero Tello i Pav. C.

19.15  “The Life-Changing Cosmology”, 41 min. Tale (ENG). 
Undertekst: (DA) i foredragssalen. (SV) i studierum 7. (DE) i 
studierum 8. (SP) i Pav. C. 

  Søndag 4. august

9.30  Karma og kærlighed. Foredrag (DA) — Søren Olsen

11.00  Café-seminar på Terrassen — Lars Östnäs, Tryggvi 
Gudmundsson, Marin Hansen og Ingemar Fridell

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

16.00  Tanke bag alt. Symbolforedrag (DA) — Tryggvi  
Gudmundsson. Symbol 45, 46, 49-57, 48, 47

19.00  In Dialogue with the Living Universe. Foredrag 
(ENG) — Mary McGovern 

  Mandag 5. august

9.30  At se døden i øjnene. Foredrag (DA) — Jens  
Christian Hermansen

11.00  Studiegrupper

16.00  Tankekraft og sundhed. Symbolforedrag (DA) 
— Solveig Langkilde. Symbol 58-66

19.00  La nova monda kulturo: La kulturo de la universala 
amo. Foredrag (ESP) — Javier Romero Tello. Tolkes til (DA) 
— Jonas Dalmose og (ENG) — Ole Therkelsen 

  Tirsdag 6. august

9.30  Hvor meget skal man finde sig i? Foredrag (SV)  
— Pernilla Rosell

11.00  Studiegrupper

16.00  Den livgivende føde. Symbolforedrag (DA) 
— Poul Dyrholm. Symbol 100, 67A, 67, 38, 68-70

18.30  Film: “Beyond the Visible – Hilma af Klint”. 
Instruktøren Halina Dyrschka præsenterer filmen og svarer 
på spørgsmål bagefter. Fri entré

21.00  Kunstaften: (ENG) — Lin van Roe – Collageshow. 
Fri entré 

  Onsdag 7. august

9.30  Ensomheden – en forvandlingszone. Foredrag (SV) 
— Ingemar Fridell

11.00  Studiegrupper

16.00  Talenters opbygning og nedbrydning. Symbol-
foredrag (SV) — Lars Palerius. Symbol 11, 8-10, 71-77

19.00  The Theatre of Life. (ENG) — Anne Pullar 

  Torsdag 8. august

9.30  Jordklodens forcerede udvikling. Foredrag (DA)  
— Poul Dyrholm

11.00  Studiegrupper

16.00  Jordklodens og menneskets bevidsthed. Symbol-
foredrag (DA) — Inger Sørensen. Symbol 86, 78-85, 87-89

19.00  Towards a new Economic World Order. Foredrag 
(ENG) — Tryggvi Gudmundsson

21.00  Klassiske piano stykker fremført af Ingemar Fridell 

  Fredag 9. august

9.30  Samarbejde med en højere magt. Foredrag (DA)  
— Ole Therkelsen

11.00  Studiegrupper

16.00  Hvad sker der, når vi dør? Symbolforedrag (DA)  
— Marin Hansen. Symbol 98, 90, 91, 93-96

19.00  Underholdning: Ole Saxe med gæster: Ole har i ca. 
30 år samlet ugens musikere og underholdt på Martinus 
Center med musik fra alle verdens hjørner. Fri entré 
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Uge 6
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). Tema uge 6: Kap. 11-12.

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 Marti-
nus ud fra et overordnet tema. Denne studiegruppe er for 
kursister, der har sat sig grundigt ind i Martinus’ analyser. 
Kompendium fås i receptionen. 
Tema uge 6: “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.


