
Alle har vi vores egen skæbne. Hvor er vi 
egentlig på vej hen? I eventyrene er livet 
en kamp mellem mørke og lys, på liv og 
død. Åndsvidenskaben viser os, at livets 
eget eventyr vil føre absolut alle ud af 
mørket mod en lys tilværelse. Hvordan 
kan vi lære os at se lysets nærvær og 
selv bidrage til lysets og fredens frem-
vækst? 

Traditionen tro fejrer vi nytåret med fire 
dage i Klint. Vi mødes lørdag den 28. 
december kl. 17.30 til fællesspisning og 
afrejsen er onsdag den 1. januar 2020. 

Praktisk information
 

Kurset koster kr. 3.000 inklusive fire overnatninger, kaffe 
og te i pauserne, aftensmad fra lørdag til og med tirsdag 
inklusive nytårsfest samt brunchhygge onsdag. Uden bolig 
koster kurset kr. 1.900.

Hver aften er der fællesspisning og fælles aftenhygge.

Du er velkommen til at ankomme og få adgang til din bolig 
allerede fra kl. 15.00 lørdag. 

Undervisning og spisning foregår på Terrassen.

Den enkelte sørger selv for morgenmad og frokost, dog 
kan man købe sandwich i cafeen for 35 kr. pr. stk., samt 
forskellige plantbaserede kolonialvarer. Caféen har åben 
dagligt kl. 12.00 – 16.00.

Sengelinned og håndklæder medbringes eller lejes i re-
ceptionen. Boligen afleveres rengjort til næste gæst eller 
rengøring kan bestilles i receptionen ved ankomst.

Det anbefales at tilmelde sig i god tid!

Martinus Center Klint
Klintvej 69, Klint
4500 Nykøbing Sj.

+45 59 30 62 80  
info@martinus.dk
www.mcklint.dk

28.12.19 - 1.1.20

Nytårskursus 2019-2020

Livet - en eventyrlig rejse  

Kurset afholdes på Martinus Center Klint.  
Tilmelding nødvendig på:

Telefon: 38 38 01 00
Email: info@martinus.dk
Web: www.mcklint.dk



  Søndag 29. december  

9.30  Foredrag: Menneskehedens eventyrlige udvikling, 
Eigil Kristensen

11.00  Dialog og spørgsmål til emnet

15.30-17.00  Gruppearbejde og dialog omkring artiklen: To 
livselementer ,Kosmos nr. 5, 1998. 

17.30  Fællesspisning på Terrassen              

19.00  Foredrag: Livsmodet, Ole Therkelsen. 

20.00  Aftenhygge

                       

  Mandag, 30. december   

9.30  Foredrag: Hvor er vi på vej hen - vores bevidstheds-
udvikling, Lene Jeppesen

11.00  Dialog og spørgsmål til emnet

15.30-17.00  Gruppearbejde og dialog omkring artiklen: 
Frihed, frigjordhed og fred, Kosmos nr. 6, 2006

17.30  Fællesspisning på Terrassen       

19.00  Foredrag: Tællelyset - et eventyr om at finde sit 
indre lys, Inger Sørensen

20.00  Aftenhygge

  Tirsdag, 31. december   

9.30  Foredrag: Samarbejde med eventyrets instruktør, Ole 
Therkelsen

11.00  Dialog og spørgsmål til emnet

14.00  Tipspromenade. Gåtur i området med kosmologiske 
spørgsmål afsluttende med forfriskning på Villa Rosen-
berg.

19.00  Nytårsfest!

  Onsdag, 1. januar 2020

10.30  Brunchhygge

12.00  Afslutning af Nytårskurset

Hvordan kan vi forstå mørket og lære os at se de skæb-
nemæssige udfordringer som kærlige bidrag til vores 
menneskelige udvikling? 

Hvilke bevidsthedskræfter skal opbygges og hvilke fore-
stillinger har vi brug for i skabelsen af en fredelig og kærlig 
verden?

Hvordan udvikler vi et bevidst samarbejde med instruk-
tøren for selve livets eventyr?

Disse spørgsmål og meget mere vil blive behandlet i løbet 
af tre formiddage med foredrag og dialog, tre aftenfore-
drag og to gange gruppearbejde. 

Til gruppearbejdet vil der blive udleveret to Martinusar-
tikler: To livselementer, Kosmos nr. 5, 1998, og Frihed, frig-
jordhed og fred, Kosmos nr. 6, 2006 som danner udgang-
spunkt for dialog omkring emnet. 

GODT NYTÅR 2020!

  Lørdag 28. december                                                                       

17.30  Aftensmad på Terrassen 

19.00  Velkomst og introduktion

Foredrag: Livets eventyr – Lyset og mørket, Tryggvi Gud-
mundsson. 

Derefter aftenhygge.

Livet - 
en eventyrlig rejse
Eigil Kristensen, Inger Sørensen, 
Lene Jeppesen, Ole Therkelsen,
Tryggvi Gudmundsson


