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Introduktion

Velkommen til Martinus Center Klint
Kursus- og feriecentret Martinus Center Klint ligger midt i Odsherreds smukke natur. Her kan du nyde stedets lyse og venlige stemning, naturens stille ro og det sociale samvær, mens du fordyber
dig i den danske forfatter Martinus’ åndelige verdensbillede.
I et naturskønt og fredeligt område ud til vandet ved den lille
by Klint nordvest for Nykøbing Sjælland finder du Martinus Center
Klint. Her grundlagde Martinus i 1935 Danmarks første feriekoloni, der gennem årene har udviklet sig til et moderne kursus- og
feriecenter.
Centret har både kursusfaciliteter, foredragssal, café, restaurant, campingområde og en række charmerende ferieboliger
fordelt på sommerhuse og pavilloner. Alt dette danner – sammen
med naturen – den hyggelige, fysiske ramme om dit ophold i Klint.

Et helt frit studium
Martinus Center Klint byder hele året rundt på forskellige former for
undervisning i Martinus’ forfatterskab og kosmiske analyser . Alle er
velkomne uanset baggrund og religiøs opfattelse. Martinus opfordrede selv til, at man kun tager det fra hans kosmologi, man kan
bruge, og lader resten ligge.
Interessen for Martinus’ verdensbillede er hverken en religion eller en trosretning, og der er ikke tilknyttet særlige leveregler
eller andet, du skal følge for at kunne deltage og nyde et ophold på
Martinus Center Klint.

Det sociale samvær
På Martinus Center Klint er der en særlig åben og kærlig atmosfære,
hvor det sociale samvær spiller en stor rolle. Derfor er der gode muligheder for at deltage i inspirerende samtaler med andre gæster – fx
på caféen eller i restauranten – mens områdets natur både indbyder
til gåture sammen med andre kursister og til stille refleksion.
I dette katalog finder du det skemalagte program for kalenderåret 2020. Der er masser af aktiviteter at vælge imellem for
både nye og gamle Martinus-interesserede – lige fra korte foredrag
og temasamtaler til et helt nyt treårigt studieforløb.
Læs mere om Martinus Center Klint på hjemmesiden mcklint.dk

Foto: Marie Rosenkrantz Gjedsted
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Maden på Klint

Café Klint
Caféen på Martinus Center Klint fører plantebaserede varer og er
åben for besøgende i en stor del af sommerhalvåret – og danner
desuden rammen om en række gratis temasamtaler i perioden fra
oktober til marts. Alle er velkomne.
Vores café har åbent i forbindelse med vore kurser, foredrag
og øvrige arrangementer i sæsonen. Her serverer vi varme og
kolde økologiske drikke samt frugt, snacks og lidt sødt til ganen.
På kursusdage og ved andre særlige lejligheder kan du også købe
frokostsandwich, kager og andet godt fra restaurantens køkken.

Restaurant Terrassen
På Martinus Center Klint er mad oftest ikke inkluderet i prisen på
kurser og andre ophold, men på Restaurant Terrassen kan du købe
lækker plantebaseret mad og spise den i en varm og afslappet
atmosfære.
Vi anvender overvejende friske økologiske og biodynamiske
råvarer og tilbereder maden fra bunden. Maden er plantebaseret
med baggrund i Martinus’ tanker om kærlighed til dyr, vores egen
sundhed og det fælles ansvar, vi har for kloden.

Gratis temasamtaler på Café Klint
Læg vejen forbi Café Klint til en kop kaffe eller te og en kosmologisk
snak. I perioden oktober til marts afholder vi en række temasamtaler, hvor to af Martinus Center Klints undervisere i samtaleform tager
et aktuelt, kosmologisk emne op. Ingen tilmelding og fri entré.
Få information om kommende temasamtaler ved at
tilmelde dig vores nyhedsbrev på mcklint.dk/nyhedsbrev

Foto: Marie Rosenkrantz Gjedsted
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Lær om Martinus på mange måder
På Martinus Center Klint er interessen for Martinus’ verdensbillede
centrum for de fleste aktiviteter. Der er masser af måder at være
med på, og alle er velkomne.
Der er mange måder at studere Martinus på – og de er alle
lige gode. Nogle kommer bare forbi Martinus Center Klint for at
få en kop kaffe i caféen og høre et foredrag eller en temasamtale,
mens andre fordyber sig i Martinus’ åndsvidenskabelige analyser
i uger eller år ad gangen. Desuden er der forår og efterår plads til
refugiegæster.
På Martinus Center Klint har vi året rundt aktiviteter for enhver
smag, og alle er velkommen til at deltage. Mange af aktiviteterne
ligger i sommerhalvåret, ikke mindst i skolesommerferien fra uge 27
til 32, hvor vi har planlagte aktiviteter hver dag. Årets mange aktiviteter består af:
Foredrag:
Hele året tilbyder vi en lang række foredrag og temasamtaler, hvor
du kan deltage uden tilmelding. Foredragene kan du læse mere om
i programmet her, mens temasamtalerne løbende bliver annonceret
på Martinus Center Klints hjemmeside (mcklint.dk/temasamtale) og
i nyhedsbrevet (se tilmelding til nyhedsbrevet på bagsiden).
Kurser:
Ønsker du at komme lidt dybere ned i et enkelt tema, kan du tilmelde dig et af de mange kurser, vi afholder i årets løb. Kurserne er
åbne for alle og kræver normalt ikke noget forudgående kendskab til
Martinus’ forfatterskab.
Studiegrupper:
Her er udgangspunktet typisk en del af Martinus’ værk, fx en del
af Livets Bog. Studiegrupperne tilbyder et tekstnært undervisningsforløb, der strækker sig over en lidt længere periode. Vi tilbyder
studiegrupper både forår, sommer og efterår.
Nyhed:
Som noget helt nyt begynder vi i sommeren 2020 et treårigt studieforløb, hvor du har mulighed for virkelig at gå i dybden med Livets
Bog. Der bliver både startet et dansk og et blandet skandinavisk
hold, og undervisningen kombinerer møder, selvstudie og e-læring.
Du kan læse meget mere om alle aktiviteterne og de
forskellige overnatningsmuligheder på Martinus Center Klint på
de følgende sider. Vi forbeholder os ret til, at der kan forekomme
ændringer i programmet.
s. 6

Martinus-undervisning i København
Martinus Institut på Frederiksberg tilbyder også løbende forskellige
foredrag, kurser og anden undervisning. Du kan læse mere om instituttet, kursusprogrammet og de forskellige andre aktiviteter på
martinus.dk/da/kurser-og-foredrag/martinus-institut

Foto: Marie Rosenkrantz Gjedsted
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Forår

Forår

Konference:
På vej mod en ny økonomi
Lørdag d. 2. maj kl. 10.00-17:15
Pris 350 kr.
I forbindelse med konferencen er du velkommen
til at leje en bolig på Martinus Center Klint.
Har det nuværende økonomiske system spillet fallit – og kan vi
skabe et nyt, bæredygtigt økonomisk system? Det er de spørgsmål,
vi forsøger at besvare denne lørdag på Martinus Center Klint.
Vi ser i dag massive ødelæggelser af natur, dyreliv og økosystemer. Samtidig er verden præget af arbejdsløshed, fattigdom,
sult, fedme, stress og sygdom. Penge er naturligvis vigtige. Men er
det kun det, der har en pris, der har værdi? Eller har vi behov for at
revurdere ikke bare vores økonomi, men også vore værdier?
Fra stadig flere sider bliver der netop nu eksperimenteret
med alternative økonomiske modeller. Nogle af begreberne, som
er i spil, er: deleøkonomi, cirkulær økonomi, lokale valutaer, reformer af pengesystemet, borgerløn og det pengeløse samfund. Der
er også nye teknologier, der er ved at revolutionere vores verden,
men er de en del af problemet eller løsningen?
Til konferencen sætter vi fokus på nogle af de nye initiativer,
og vi ser på, hvad Martinus siger om fremtidens økonomi og samfund. Der vil i dagens løb være både oplæg, workshops og dialog.
Gæstetaler er bl.a. Rune Wingård, samfundsforsker og underviser i
bæredygtig økonomi på Roskilde Universitet.
Konferencier: Jens Christian Hermansen
Vel mødt til en indholdsrig dag!

Om Martinus-konferencerne
Formålet med konferencerne på Martinus Center Klint og Martinus
Institut er at skabe dialog mellem åndelige og kulturelle strømninger
i tiden og Martinus’ analyser. Hver gang inviteres en eller flere gæster, der har særlig indsigt på det aktuelle område. Konferencerne er
et åbent og dialogisk forum, der henvender sig til alle med interesse
for temaet. Læs mere på martinuskonferencer.dk

Foto: Marie Rosenkrantz Gjedsted
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Nyhed: Tre år med Livets Bog
I sommeren 2020 begynder vi et nyt, treårigt forløb, hvor du sammen med andre kan fordybe dig i Martinus’ hovedværk Livets Bog
1-7. Vi har fokus på værket men vil også inddrage egne erfaringer og
eksempler fra verden omkring os.
Målet med forløbet er at skabe et aktivt og inspirerende
miljø, hvor du sammen med andre kan fordybe dig i Martinus’ hovedværk og samtale om eksistentielle og åndelige spørgsmål. Du
deltager aktivt i kurset sammen med underviserne, og ved enkelte
lejligheder indgår der også gæsteforedragsholdere.
Forløbet er tilrettelagt som en kombination af selvstudier,
e-læring og møder. Vi mødes hvert år to lørdage, to weekender
og en hel sommeruge. Møderne vil bestå af en række oplæg med
efterfølgende dialog, nærstudier af udvalgte tekststykker og fælles
refleksion.
Som kursusdeltager får du adgang til en række netbaserede
ressourcer udviklet netop til dette kursus – bl.a. videoer, studiespørgsmål og et fælles kontaktforum for kursusdeltagerne.

Praktisk information
Vi tilbyder parallelt en dansk og en svensk/skandinavisk gruppe.
Der er et max. på 15 deltagere i hver. Visse oplæg er dog fælles
for begge grupper. Undervisningsstedet er som udgangspunkt
Martinus Center Klint. I forbindelse med undervisningen er der
mulighed for at booke plads i bil mellem København og Klint.
Særligt for den svensk/skandinaviske gruppe: Afhængig af deltagernes bopæl kan de to lørdagskurser evt. lægges i Sverige.
Undervisere:
Solveig Langkilde, Pernilla Rosell, Jens Christian Hermansen, Lars
Palerius og Micael Söderberg.
Pris:
Første år, med bolig: 3.950 kr. Uden bolig: 1.800 kr. Prisen inkluderer
adgang til alle undervisningsaktiviteter i sommeruge 1. Obs! Bolig er
ikke inkluderet ved de to endagskurser, men kan tilkøbes.
Tilmelding:
Tlf.: +45 38 38 01 00 eller e-mail: info@martinus.dk
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Sommer & efterår
2020

Forår
2021

Ugekursus
(Klint sommeruge 1)

27. juni - 4. juli

2 x 1-dagskursus

5. september

Meddeles første
kursusgang

2 x weekendkursus

14.-15. november

Meddeles første
kursusgang

Forår

Møder 1. år
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Lørdagsforedrag

I foråret er der foredrag seks lørdag eftermiddage på
Restaurant Terrassen. Alle er velkomne uanset forudsætninger. I pausen er der kaffe og te, og efter foredraget er der mulighed for vegetarisk buffet. Tilmelding er
ikke nødvendig.
Tid: 14.30-16.30
Pris: 85 kr. inkl. kaffe og te i pausen.
Pris spisning: 95 kr.

Møder med Gud
v/ Marin Hansen
Lørdag 28. marts
Martinus skriver, at vi kan møde Gud overalt, i det store som i det
små, i hverdagens trummerum og i store åndelige oplevelser.
Foredraget giver dig eksempler på, hvor og hvordan mødet med
Gud kan ske, og hvordan vi kan styrke vores gudskontakt.

Verden i dag
v/ Tryggvi Gudmundsson
Lørdag 11. april
Verden oplever kriser som aldrig før. Ifølge Martinus står menneskeheden overfor store udfordringer, hvor vi efterhånden bliver
konfronteret med vores forældede menneskesyn. Han forudså, at
mantraet om, at den stærkeste overlever, med tiden vil blive afløst
af et mere humant menneskesyn. Det vil bane vej for en verden
med samarbejde mellem nationer og individer og en retfærdig økonomi præget af princippet om “lige værdi for lige værdi”.

s. 12

Mange ser ikke på livet og fremtiden med glæde. De er bekymrede for, hvordan det skal gå med arbejde, økonomi, sygdom,
familieliv osv. Men negative tanker er årsag til unaturlig træthed
og udbrændthed. Derfor gælder det om at blive ven med livet og
forstå, at livet er til for dig. At livet er en fordel for dig. Og at livet vil
dig noget godt.

Alt viser sig at være det mest fuldkomne i øjeblikket
v/ Ingvar H. Nielsen
Lørdag 9. maj
Åndsvidenskaben er et på én gang optimistisk og realistisk
verdensbillede. Igennem analyser og argumenter viser Martinus,
hvordan det er både muligt og fornuftigt at nære et begrundet
håb for en bedre og lysere fremtid for det enkelte menneske og
planeten Jorden. Men udover håbet er der også gode grunde til at
glæde sig over livet her og nu!

Idealsamfundet skabes af os
v/ Lene Jeppesen
Lørdag 23. maj
Det menneskelige fællesskab er udgangspunkt for al sameksistens i den fysiske verden. Vi er her for at lære at omgås hinanden
så fuldkomment, at livet bliver ren salighed og lykke. Desværre
bygger vi alt for ofte vores fællesskab på gamle samværsformer,
der nedstammer fra dyreriget – og det er vores tids voldsomme
uro et resultat af. Men langsomt dæmrer det for os, at en ny verdensorden er på vej.

Livets substanser
v/ Kenneth Ibsen
Lørdag 13. juni
Åndsvidenskaben fortæller os, at alle levende væsener udgør en
evig realitet. Men som mennesker oplever vi livet ud fra et jordisk
perspektiv, hvor alt er ved at blive forvandlet. Derfor kan det være
svært for os at begribe livets uendelige udtryksformer, som Martinus også kalder livets “usynlige substanser”. I foredraget gennemgår vi livets substanser og undersøger dermed livets kosmiske kemi.

s. 13

Forår

At have tillid til livet
v/ Ole Therkelsen
Lørdag 25. april

Kurser

I løbet af foråret byder vi på tre kortere og tre længere
kurser, der fokuserer på forskellige aspekter af Martinus
kosmologi. I maj ligger desuden de første to ud af fire
kursusuger, hvor du i dette år kan fordybe dig i Livets
Bog, bind 7. Du kan tilmelde dig til alle kurser og leje
boliger på tre måder:
Online: mcklint.dk/tilmelding
Telefon: 38 38 01 00, mandag-torsdag kl. 9-12.
E-mail: info@martinus.dk
Kursusprisen dækker undervisningen. Se hele
udvalget af overnatningsmuligheder og priser på
mcklint.dk/boliger. (se også s. 42)

Endagskursus: Positiv tænkning
v/ Eigil Kristensen og Marin Hansen
Lørdag 21. marts
Pris: 400 kr.
Martinus mener, at det er tænkningen, der afgør, hvilke handlinger
vi foretager os, og dermed er grundlaget for vores skæbne. Derfor
er det vigtigt at lære at styre sine tanker. Positiv tænkning har da
også – nok ud fra samme erkendelse – været på dagsordenen i
mange år, ikke mindst i den “alternative verden”. På kurset ser vi på
positiv tænkning i et kosmologisk perspektiv.
I forbindelse med kurset er du velkommen til at leje en bolig
på Martinus Center Klint.

Weekendkursus: Naturen som læremester
– viden, velvære og vidunderlige detaljer
v/ Ingvar Nielsen og Karin Jansson
Fredag 27. – søndag 29. marts
Pris: m/ bolig: 1.450 kr. U/bolig: 900 kr.
I åndsvidenskaben er naturen den største læremester. Livet er
dybest set en korrespondance imellem os og den levende natur.
Naturens tale er undervisning, underholdning og kærtegn, som er
stilet mod det enkelte menneske. På kurset udforsker vi gennem
foredrag, samtaler og naturoplevelser, hvordan vi kan bruge åndsvidenskaben til at få mere viden, velvære og vidunderlige smukke
detaljer ud af kontakten med den omgivende natur.
s. 14

Forår

Endagskursus: Helende livsholdning og helende tanker
v/ Sören Grind og Ole Therkelsen
Lørdag 18. april
Pris: 400 kr.
Hvordan kan vi udvikle en livsholdning og tankeverden, der er
helende? I en polariseret og konfliktfyldt tid mister vi let kontakten
med det væsentlige i livet, blandt andet oplevelsen af ro og nærvær i relationer. Enhver tanke har en effekt, den kan være helende
eller skabe splid, konflikt og sygdom. Vi kan bevidst vælge at træne en venlig holdning til livet, til hinanden og til vores organismes
myriader af mikrokosmiske medarbejdere.
I forbindelse med kurset er du velkommen til at leje en bolig
på Martinus Center Klint.

Ugekurser: Livets Bog, Bind 7
v/ Solveig Langkilde
Pris pr. uge m/bolig: 2.700 kr. U/bolig: 1.350 kr.
Uge 1: Søndag 10. – lørdag 16. maj
Pensum: Livets Bog, Bind 7, stk. 2396-2484
Uge 2: Søndag 17. – lørdag 23. maj
Pensum: Livets Bog, Bind 7, stk. 2485-2567
Om Livets Bog, bind 7:
“Den kosmiske verdensmoral” er titlen på Livets Bog, bind 7, hvor
Martinus sætter fokus på den næstekærlige væremåde, og hvordan næstekærligheden er fundamentet for fremtidens fredelige
verdenssamfund. Bogen beskriver, hvordan intolerance holder os
i en permanent krigstilstand, og hvordan skabelsen af fred ikke
primært er et spørgsmål om vilje men om udvikling.
Martinus: “… det kosmiske fundament for en fuldkommen væremåde eller altbesejrende kosmisk verdensmoral er dette, at forstå
kernepunktet i livsmysteriets løsning, hvilket vil sige, at forstå, at
intet som helst væsen kan være anderledes, end det netop er i
enhver given situation.” (Livets Bog, bind 7, 2658, pkt. 21)
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Ugekursus: Livskraft og livsglæde
v/ Inger Sørensen
Lørdag 16. – fredag 22. maj
Pris: m/ bolig: 2.700 kr. U/bolig: 1.350 kr.
Det moderne liv kræver meget af os i dag. Mange oplever, at det
kan være svært at finde kraft og energi til at overkomme livets
mange udfordringer. Og de svære lidelser, vi ser eller oplever, kan
gøre det vanskeligt at bevare livsmodet. Gennem Martinus’ kosmologiske analyser kan vi lære at forstå den udvikling, vi gennemlever, og se, at der er en kærlig hensigt bag.
Program
Mandag 18/5:
Tirsdag 19/5:
Onsdag 20/5:
Torsdag 21/5:
Fredag 22/5:
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Er livet retfærdigt? /Inger Sørensen
Livskraft og sundhed /Ole Therkelsen
Værdien af sunde relationer /Sören Grind
Naturlig og unaturlig træthed /Eigil Kristensen
Bønnens magi /Inger Sørensen

Foto: Marie Rosenkrantz Gjedsted

Forår

Pinseretræte: Indre fred
v/ Tryggvi Gudmundsson, Marin Hansen
og Eigil Kristensen
Fredag 29. maj – mandag 1. juni
Pris: m/ bolig: 2.025 kr. U/bolig: 1.200 kr.
Martinus mener, at det er tænkningen, der afgør, hvilke handlinger
Pinseretræten er tre dages fælles fordybelse, der veksler mellem
foredrag, refleksion, naturoplevelser, samtaler og hyggeligt socialt
samvær. I år er temaet Indre fred.
Vi lever i en urolig verden. Politisk og økonomisk er der mørke skyer næsten hele horisonten rundt. Stress, angst og bekymringer plager befolkningen i en grad, vi sjældent har set før. I en sådan
tid er det vigtigere end nogensinde, at vi bevarer vores indre fred
og balance, så vi kan klare de udfordringer, vi møder.
På retræten arbejder vi med, hvordan Martinus kan hjælpe
os med at forstå årsagerne til verdens mange problemer og meningen med de lidelser, de medfører. Martinus skriver:
“Igennem Deres daglige oplevelser og navnlig igennem de
bitre, lidelsesfulde og smertelige erfaringer, bibringes Deres
mentalitet den modenhed, der er betingelsen for, at en begyndende skabelse af fred i Deres indre kan finde sted.”
(Kosmisk bevidsthed, artikel 1, kap. 9.)
Martinus mente, at vi ved at styrke vores indre fred også styrker
vores kærlighedsoplevelse – og at netop kærligheden er nøglen til
at forstå universets indretning:
“Kun igennem kærligheden til sin næste kan man se den
kærlighed, hvormed universet styres og ledes. Og med denne kærlighed igennem tanke, sjæl og sind er vi blevet ét med
Guds ånd. Vor vej hen over verdener, solbyer og mælkeveje,
vor vej hen over tiden og rummet vil da være en evig pinseglans over livet, thi vi er blevet ét med Guds stråleglans.”
(Pinseglans over livet)

s. 17

Studiegrupper
— forår og efterår

I studiegrupperne på Martinus Center Klint har
du sammen med andre interesserede mulighed
for at gå i dybden med udvalgte dele af Martinus’
forfatterskab. Alle grupperne er åbne for nye deltagere – og alle er velkomne. Vi glæder os til at byde
velkommen til årets studiegrupper, hvor vi studerer udvalgte dele af Martinus’ værk. I år har vi fire
forskellige studiegrupper, der vil mødes løbende
både forår og efterår.

Om litteraturen
Livets Bog er på ca. 3000 sider og udgør hovedværket fordelt
på syv bind. Her findes de kosmiske analyser præsenteret i alle
detaljer, så læseren altid får mellemregningerne med. Det betyder,
at studiet er intenst og dybdegående.
Livets Bog, bind 5: Bogens titel, “Den højeste ild”, udtrykker
alle levende væseners evne til at skabe nydelse og velbehag. Det
sker gennem den seksuelle polstruktur, hvor den feminine og den
maskuline pol i ethvert individ er i stadig forvandling. Hovedvægten
i bogen er på jordmenneskenes evolution fra den instinktstyrede
forelskelse, som ægteskaberne er baseret på, til udviklingen af
næstekærligheden, som ganske vist underminerer ægteskaberne,
men leder os frem til helt nye typer af relationer, og desuden resulterer i en fredelig verden.
Martinus artikler er typisk præsenteret i månedsbladet
Kosmos, som udkom første gang i 1933 eller i de såkaldte småbøger eller Artikelsamling 1. Artiklerne handler om afgrænsede emner,
som ofte relaterer til hverdagen og er skrevet i et letlæseligt sprog.
Da de handler om afgrænsede emner, egner de sig fortræffeligt til
at give indblik i Martinus verdensbillede i mindre bidder ad gangen.
s. 18

Foto: Marie Rosenkrantz Gjedsted

Forår

Gruppe 1
Livets Bog, bind 6
Mandage kl. 13.00-14.30
v/ Lene Jeppesen
12 mandage i foråret: 6/1-23/3.
12 mandage i efteråret: 7/9-30/11 (undtagen 12/10)
Pris: 600 kr. pr. sæson (12 gange)

Gruppe 2
Artikelsamling 1
Tirsdage kl. 10.30-12.00
v/ Lene Jeppesen
12 tirsdage i foråret: 7/1-24/3.
12 tirsdage i efteråret: 8/9-1/12 (undtagen 13/10)
Pris: 600 kr. pr. sæson (12 gange)

Gruppe 3
Livets Bog, bind 2
Tirsdage kl. 13.00-14.30
v/ Lene Jeppesen
12 tirsdage i foråret: 7/1-24/3.
12 tirsdage i efteråret: 8/9-1/12 (undtagen 13/10)
Pris: 600 kr. pr. sæson (12 gange)

Gruppe 4
Livets Bog, bind 5
Hver anden torsdag kl. 16.00-17.30
v/ Solveig Langkilde
12 torsdage i 2020, datoerne er endnu ikke fastlagt.
Mere information på e-mail: info@martinus.dk.
Pris: 300 kr. pr. sæson (6 gange)

Praktisk information
Du kan tilmelde dig studiegrupperne i receptionen
på Martinus Center Klint eller på e-mail: info@martinus.dk
Alle studiegrupperne mødes i pavillon C på Centret og arbejder med
det stof, de studerende har læst hjemmefra fra gang til gang.
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Sommer

Seks indholdsrige sommeruger
Sommeren på Martinus Center Klint består af seks kursusuger med
hvert sit tema. Du kan frit tilmelde dig netop de dage eller uger, som
passer dig bedst. De to sidste uger er internationale uger med deltagere fra hele verden. Sommerugerne er højsæson for aktiviteterne
på Martinus Center Klint, hvor interesserede fra nær og fjern fylder
campingplads, ferieboliger, kursusfaciliteter, café og restaurant for
at nyde samværet, naturen og de mange forskellige aktiviteter.
Hver morgen kan du høre foredrag ud fra ugens tema, og
hver eftermiddag er der særlige symbolforedrag med afsæt i
Martinus’ visuelle symbolverden. Sideløbende har du mulighed for
at tilmelde dig en eller flere studiegrupper. Nogle er særligt egnede
for nye interesserede.
På de følgende sider finder du information om studiegrupper og kursusprogrammer for hver af de seks uger. Der er mange
tilbud, men du bestemmer helt selv, hvordan du vil fordele din tid
mellem studier, afslapning, stille refleksion og hyggeligt samvær.
Alle sommerkurser bliver simultantolket til dansk og
svensk, og i de sidste to internationale uger også på engelsk,
tysk og hollandsk. Vi forbeholder os ret til, at der kan forekomme
ændringer i programmet.

Praktisk om sommerugerne
Sommerugerne løber fra lørdag d. 27. juni til lørdag d. 8. august.
Lørdag er ankomst- og afrejsedag, og de øvrige dage er kursusdage med foredrag, caféseminar og studiegrupper.
Betaling:
Som kursist kan du købe et studiekort, som gælder for en dag eller
en uge ad gangen. Prisen er 1.300 kr. for en uge og 255 kr. for en
dag. Prisen for et enkelt foredrag er 85 kr.
Caféseminar:
Vi indleder undervisningen med et caféseminar om ugens tema
hver søndag kl. 11-12.30 på Restaurant Terrassen.
Kost og logi:
Du kan leje en af stedets ferieboliger eller bo på campingpladsen.
Se hele udvalget af overnatningsmuligheder og priser på mcklint.
dk/boliger. (se side 32-33). Frokost og aftensmad kan købes på
Restaurant Terrassen eller Café Klint.

Foto: Marie Rosenkrantz Gjedsted
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Sommer

Lørdag 27. juni – lørdag 8. august

Studiegrupper

Hver uge i sommersæsonen har du mulighed for at
vælge mellem forskellige studiegrupper, hvor du sammen med andre kursister kan fordybe dig i udvalgte
temaer og tekster. I sommeren 2020 udbyder vi syv
forskellige studiegrupper, hvoraf gruppe X kun finder
sted i uge 4 og 5.

Tilmelding
Du tilmelder dig i receptionen på Martinus Center Klint senest kl. 22
hver lørdag aften inden gruppestart. Tilmeldingen gælder for én uge
ad gangen. Tilmelding til Gruppe X skal dog ske direkte til Martinus
Institut senest d. 24. juni på info@martinus.dk
Valg af gruppe: Du kan få studievejledning hver lørdag eftermiddag i sommerugerne fra kl. 15-17 i receptionen.
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Foto: Marie Rosenkrantz Gjedsted

Gruppe A
Det nye verdensbillede
Gennem spørgsmål og dialog indføres den studerende i Martinus’
verdensbillede og de hertil hørende kosmiske principper. Ingen
forberedelse.

Vi læser og samtaler ud fra artikler eller bøger. Du skal derfor læse
som forberedelse til hver dag. Medbring selv bøgerne eller køb
dem i receptionen.

Gruppe C
Dagens foredrag
Spørgsmål og dialog ud fra dagens foredrag. Ingen forberedelse
ud over foredragene.
Gruppe D
Verden Aktuelt
Hver dag er der oplæg i form af en video og en tekst. Emnet er et
aktuelt tema, der er fremme i samfundsdebatten.

Gruppe E
Temafordybelse
Her fordyber vi os i tekster af Martinus ud fra et overordnet tema.
Studiegruppen er for kursister, der i forvejen har sat sig grundigt
ind i Martinus’ analyser.
Temafordybelse uge 1, 3 og 5: Vejen til et internationalt verdensrige:
Verdenssituationen går ind i en stadigt mere dramatisk fase, og vi
ser en stærkere polarisering mellem kræfter, som virker for fred,
bæredygtighed og internationalisme, og kræfter der begunstiger
nationalisme og den stærkes ret. I denne uge vil vi fordybe os i
Martinus’ beskrivelser af menneskehedens udvikling frem mod
internationalisme og global samhørighed.
Temafordybelse uge 2, 4 og 6: Hvordan taler Gud til os?
I denne uge vil vi fordybe os i, hvordan vi kan lære at synliggøre og
forstå Gud. Åndsvidenskabeligt set møder vi Gud i alt, vi kan sanse.
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Sommer

Gruppe B
Bog- og artikelgruppe
Uge 1, 3 og 5: Kulturens skabelse (småbog 24)
Uge 2, 4 og 6: Meditation (småbog 20)

Er det muligt, at hver eneste lille følelse og tanke, der skabes i vor
bevidsthed, er ord fra Guds mund? I så fald er Gud meget tæt på i
alt, hvad vi gør. Men er det sandt, og hvis ja, hvordan kan dette så
blive nærværende og forståeligt?

Gruppe F
At dele åndsvidenskaben med andre
Her får du mulighed for at øve dig i formidlingen af Martinus Verdensbillede. Denne studiegruppe er ligeledes for kursister, der har
sat sig grundigt ind i Martinus’ analyser. Vi arbejder med at præsentere symboler eller andet stof fra Martinus litteratur for gruppen. Overvej på forhånd, hvilke symboler eller emner, du gerne vil
præsentere.

Gruppe X (kun uge 4 og 5)
Fælles forskning i Martinus åndsvidenskab
v/ Anne Külper og Rune Östensson
Martinus beskriver “Den højeste ild” som en altgennemtrængende
strålekraft, livets evige åndedræt og hjertefunktion og det kosmiske
næringssystem. I studiegruppen forsøger vi at få en dybtgående
forståelse af det seksuelle princips inderste kraftkilde ved at se på,
hvordan Martinus beskriver “Den højeste ild” i sit værk.
Gruppen henvender sig til deltagere, der har et meget
grundigt kendskab til Martinus’ analyser. Alle forbereder ved på forhånd at læse en række nærmere angivne tekster. Find også gerne
supplerende tekster og forbered evt. et oplæg som inspiration til
gruppen. Der er samme indhold i begge uger.
Tilmelding skal ske på info@martinus.dk senest d. 24. juni 2020.
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Martinus Festdag
Lørdag 8. august
Sommersæsonen afsluttes med en festlig sammenkomst på Martinus Center Klint, hvor vi fejrer Martinus kosmologi. Samtidig fejrer
vi Martinus’ fødselsdag, som er den 11. august.

Sommer

Program for dagen ligger endelig fast ca. 1. juli, og indeholder bl.a.
information fra Rådet, taler og underholdning i foredragssalen – og
te, kaffe og kagebord på Restaurant Terrassen.
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Sommeruge 1
Lørdag 27. juni – fredag 3. juli
TEMA: En kærlig livsanskuelse
De forestillinger vi har om livet, kærligheden og døden, har en
afgørende indflydelse på, hvordan vi oplever og former vores liv.
Det materialistiske verdensbillede giver ikke næring til en højere
mening med livet og ser døden som en absolut afslutning. I et
åndsvidenskabeligt perspektiv er livet i stedet en evig rejse og
vores bevidsthed i en evig udvikling. Meningen med lidelsen er her,
at den gradvis vækker vores medfølelse og kærlighedsevne til live.
Morgenforedrag
9.30

Symbolforedrag
16.00

Aftenprogram
19.00

Søn.
28. juni

Fra dødsanskuelse til livsanskuelse
v/ Ole Therkelsen

Jeget og det
treenige princip
Symbol 6, 100,
8-10, 11

Fra mystik til
åndsvidenskab
v/ Tryggvi
Gudmundsson

Man.
29. juni

Vi er bygget af
stjernestof
v/ Poul Dyrholm

Mikrokosmos og
makrokosmos
Symbol 40, 7, 14,
45-46

Martinus Center
Klint 85 år –
tilbageblik og
fremtidsvisioner
v/ Willy Kuijper

Tirs.
30. juni

Er der en højere
moral?
v/ Lene Jeppesen

Livslovene og
kærlighedsevnen
Symbol 13, 16,
35-36, 44

Livets direkte tale
v/ Marin Hansen

Ons.
1. juli

Hvad lærer vi af
sygdomme?
v/ Lars Malmgren

Lidelsens
mening
Symbol 18-20,
25, 23

Kunstaften

Tors.
2. juli

Menneskelige
relationer
v/ Inger Sørensen

Tolerance og
menneskets
udviklingstrin
Symbol 3, 39, 5,
12, 21, 3

Spørgetime
v/ Ole Therkelsen

Fre.
3. juli

Et verdensbillede der forener
verden
v/ Solveig
Langkilde

Menneskehedens udvikling
Symbol 1, 2, 4, 24,
26-27

Underholdning
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Sommeruge 2
Lørdag 4. juli – fredag 10. juli

Selverkendelse bliver stadig vigtigere for vores livskvalitet og evne til
at skabe gode relationer – i privatlivet såvel som i arbejdslivet. Ud fra
et kosmisk perspektiv er alle erfaringer i livet en værdifuld spejling af,
hvordan vi selv fungerer. Livet og samværet med vores medvæsener
kan ses som en korrespondance, som muliggør stadig menneskelig
vækst. Når vi kender os selv, forstår vi andre bedre – og når vi forstår
hinanden, bliver tolerance og fred en naturlig konsekvens.
Morgenforedrag
9.30

Symbolforedrag
16.00

Aftenprogram
19.00

Søn.
5. juli

Hvem er det, der
reinkarnerer?
v/ Alex Riel

Tanke bag alt
Symbol 45, 46,
49-57, 48, 47

Taknemlighed
v/ Lars Malmgren

Man.
6. juli

Kosmisk kemi
v/ Tryggvi
Gudmundsson

Tankekraft og
sundhed
Symbol 58-66

Aktuel video

Tirs.
7. juli

At vokse som
menneske og
samfund
v/ Jens Christian
Hermansen

Den livgivende
føde
Symbol 100, 67A,
67, 38, 68-70

At forstå sig selv
v/ Karl Jørgensen

Ons.
8. juli

Den højeste ild
v/ Olav
Johansson

Talenters opbygning og
nedbrydning
Symbol 11, 8-10,
71-77

Kunstaften

Tors.
9. juli

Hvem behøver
Gud?
v/ Eigil Kristensen

Jordklodens
og menneskets
bevidsthed
Symbol 86,
78-85, 87-89

Spørgetime
v/ Olav Johansson

Fre.
10. juli

Fred med verden
– fred med sig
selv
v/ Sören Grind

Hvad sker der,
når vi dør?
Symbol 98, 90,
91, 93-96

Underholdning
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Sommer

TEMA: At forstå sig selv?

Sommeruge 3
Lørdag 11. juli – fredag 17. juli
TEMA: Det menneskelige fællesskab
Vores historie er fyldt med erfaringer, hvor fællesskab opbygges,
for at vi kan være stærke, når vi oplever konflikt med andre familier, grupper eller nationer. Men hvordan skaber vi et fællesskab,
hvor fred og samhørighed inkluderer alle uden undtagelse? Hvilke
forandringer af vores relationer og samfundsforhold kan åbne for et
fællesskab, der omfatter alt liv og alle verdensborgere?

Morgenforedrag
9.30

Symbolforedrag
16.00

Aftenprogram
19.00

Søn.
12. juli

Fra dyr til
menneske
v/ Lene Jeppesen

En videnskab om
livets mening
Symbol 40, 100,
11, 19, 23

Martinus Center
Klint 85 år –
tilbageblik og
fremtidsvisioner
v/ Willy Kuijper

Man.
13. juli

Er der travlt på
vej til evigheden?
v/ Ingvar Haubjerg
Nielsen

Alt går i kredsløb
Symbol 98, 16, 28,
14, 76, 77

Aktuel video

Tirs.
14. juli

Familier i
forandring
v/ Marin Hansen

Livsenhedsprincippet og
vor ernæring
Symbol 7, 13, 67,
38, 68-70

Fremtidens sprog
v/ Ole Therkelsen

Ons.
15. juli

En skole for
tolerance og
tilgivelse
v/ Solveig
Langkilde

Den seksuelle
polforvandling og
den højeste ild
Symbol 11, 35,
33, 66

Kunstaften

Tors.
16. juli

En menneskelig
samfundsorden
v/ Ulf Sandström

Livet og døden
Symbol 36, 17, 91,
22A, 22

Spørgetime
v/ Solveig
Langkilde

Fre.
17. juli

Det guddommelige noget i alt
og alle
v/ Mary McGovern

Tankekraft og
mikrokosmos
Symbol 45,
49-55, 58, 56-57,
3, 31, 88, 44

Underholdning
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Sommeruge 4
Lørdag 18. juli – fredag 24. juli

Vi sanser en fysisk verden, men bruger dagligt en usynlig verden
af elektriske og magnetiske kræfter i maskiner, mobiler, computere m.m. Bag al bevægelse findes usynlige, styrende kræfter. I
det kosmiske verdensbillede er vores overbevidsthed den evige
kraftkilde, der opretholder vores krop, følelser og tanker. Det er den
grundlæggende årsag til vores skæbne. Det gælder ikke kun os
mennesker, men alt levende – hele verdensaltet.

Morgenforedrag
9.30

Symbolforedrag
16.00

Aftenprogram
19.00

Søn.
19. juli

Verdensaltet - et
ocean af lys!
v/ Rune
Östensson

Verdensimpulser
og menneskets
tilblivelse
Symbol 1, 87, 39,
89, 3, 23

Tankens magt
v/ Lene Jeppesen

Man.
20. juli

Skæbnens tråde
v/ Karin Jansson

Grundenergierne
og vort helbred
Symbol 12, 46,
59-66

Aktuel video

Tirs.
21. juli

Hvor er de døde?
v/ Ole Therkelsen

Mennesket og
livsmysteriet
Symbol 2, 37, 32

Illusion og
virkelighed
v/ Bo Edvinsson

Ons.
22. juli

Hvem leder
lederne?
v/ Edly Grape

Et internationalt
verdensrige
Symbol 27, 81,
24-26, 42

Kunstaften

Tors.
23. juli

Tankens helende
kraft
v/ Anne Külper

Gennem døden
og bevidsthedens udvikling
Symbol 6, 90,
93-96

Spørgetime
v/ Rune Östensson

Fre.
24. juli

At samarbejde
med en usynlig
magt
v/ Solveig
Langkilde

De dyriske og
menneskelige
tankeklimaer
Symbol 33, 66

Underholdning
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TEMA: Den usynlige verdens nærvær

Sommeruge 5
Lørdag 25. juli – fredag 31. juli
TEMA: Livets mening
At finde meningen med livet har afgørende betydning for vores
velbefindende. Meningen kan midlertidigt findes i arbejde, familieliv eller interesser. Men når vi bliver udfordret, hvad enten det er
i privatlivet, i samfundet eller i verdenssituationen, er det en kilde
til livsmod og indre styrke at se en mening med selve livet og ikke
mindst med lidelsen. I det verdensbillede, Martinus beskriver for
os, har alt en mening – også de store omvæltninger, der nu sker i
det lokale såvel som det globale samfund.
Morgenforedrag
9.30

Symbolforedrag
16.00

Aftenprogram
19.00

Søn.
26. juli

Vort forhold til
lidelsen
v/ Kenneth Ibsen

Tanke bag alt
Symbol 45, 46,
49-57, 48, 47

The Divine
Something in
Everything and
Everyone
v/ Mary McGovern

Man.
27. juli

Livet - et samarbejde mellem tre
kosmos
v/ Rune Östensson

Tankekraft
og sundhed
Symbol 58-66

Understanding
the Signs of Our
Times
v/ Karin Jansson

Tirs.
28. juli

Vi er alle unikke
og enestående
v/ Ingvar Haubjerg
Nielsen

Den livgivende
føde
Symbol 100, 67A,
67, 38, 68-70

Kunstaften

Ons.
29. juli

Forældreglæde
og skaberglæde
v/ Anne Külper

Talenters
opbygning og
nedbrydning
Symbol 11, 8-10,
71-77

The Inner Temple
v/ Anne Külper

Tors.
30. juli

En indre stemme
v/ Eigil Kristensen

Jordklodens
og menneskets
bevidsthed
Symbol 86, 78-85,
87-89

Walking Your Own
Cosmic Path
v/ Pernilla Rosell

Fre.
31. juli

Hvis kærlighed er
svaret?
v/ Karin Jansson

Hvad sker der,
når vi dør?
Symbol 98, 90, 91,
93-96

Underholdning
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Sommeruge 6
Lørdag 1. august – fredag 7. august

I mange religiøse og filosofiske traditioner har der været mystiske
retninger, hvor man ad psykisk vej har søgt veje til at opnå enhed
med det guddommelige. Disse grupper har ofte været eksklusive
og hemmelige. Martinus mener, at nutidens og fremtidens vej til
indvielse og enhedsoplevelse går gennem en udvikling af en logisk
og kærlig væremåde i hverdagen. Åndsvidenskabens vejledning er
helt åben og frit tilgængelig for alle interesserede.

Morgenforedrag
9.30

Symbolforedrag
16.00

Aftenprogram
19.00

Søn.
2. august

Livets mysterium
og verdensaltets
struktur
v/ Lene Jeppesen

Alt livs grundanalyse
Symbol 41, 8-11, 4

Being at Peace
with the World
and Yourself
v/ Sören Grind

Man.
3. august

Hverdagen
– vejen til
indvielse
v/ Pernilla Rosell

Reinkarnation,
arv og miljø
Symbol 6, 34, 9,
71-75, 48, 47

The Future of
Esperanto
v/ Ole Therkelsen

Tirs.
4. august

Dannelse i kosmisk perspektiv
v/ Poul Dyrholm

Karma og
tilgivelse
Symbol 15, 16, 98,
18, 20, 19, 23

Kunstaften

Ons.
5. august

Intellektets
faldgruber og
velsignelser
v/ Søren Olsen

Jordklodens
bevidsthedsudvikling
Symbol 12, 78,
79, 85, 80, 82-84,
29, 30

Exploring and
Embracing your
Inner World
v/ Anne Pullar

Tors.
6. august

Kan åndsvidenskab bidrage til
verdensfreden?
v/ Ingemar Fridell

Mennesket
– et univers
Symbol 45, 5, 6,
46, 7, 14, 65, 66

From Mysticism
to Spiritual
Science
v/ Tryggvi
Gudmundsson

Fre.
7. august

Vejen til den
store fødsel
v/ Ole Therkelsen

Vort forhold
til Gud
Symbol 1, 2, 21, 22

Underholdning
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TEMA: Fra mystik til åndsvidenskab

s. 32

Efterår / vinter

Tid: 14.30-16.30
Pris: 85 kr. inkl. kaffe og te i pausen.
Pris spisning: 95 kr.

Efterår / vinter

Lørdagsforedrag

I efteråret er der foredrag seks lørdag eftermiddage på
Restaurant Terrassen. Alle er velkomne uanset forudsætninger. I pausen er der kaffe og te, og efter foredraget er der mulighed for vegetarisk buffet. Tilmelding er
ikke nødvendig.

Er det menneskeligt at fejle?
v/ Inger Sørensen
Lørdag 5. september
Der, hvor vi mangler viden, kommer vi let til at fejle. Men fejltagelserne er fundamentet for al jordmenneskelig udvikling, forklarer
Martinus. For af vore fejltagelser lærer vi at handle rigtigt og dermed undgå at fejle.

Det kosmiske åndedræt
– om glæden ved livets kolorit og detaljer
v/ Ingvar H. Nielsen
Lørdag 19. september
Noget af det anstrengende og potentielt angstfremkaldende ved
livet er kravet om selv at skulle skabe og lykkes med alt i tilværelsen fra karriere til kærlighed. Åndsvidenskabeligt er det både
rigtigt og forkert. Nogle dele af livet styres af kræfter i os, der
ligger højt over vores vilje – det Martinus kalder for “det kosmiske
åndedræt”. Andre dele af livet har vi direkte magt over, nemlig dets
kolorit og detaljer.
Foto: Marie Rosenkrantz Gjedsted
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Fred med verden, fred med sig selv
v/ Sören Grind
Lørdag 3. oktober
Selverkendelse bliver stadig vigtigere for vores livskvalitet og evne
til at skabe gode relationer. Ud fra et kosmisk perspektiv er alle
erfaringer i livet en værdifuld spejling af, hvordan vi selv fungerer.
Udfordringerne i samværet med vores medvæsener muliggør
stadig menneskelig vækst. Når vi forstår os selv og andre bedre,
bliver tolerance og fred en naturlig konsekvens.

Kærlighed i forvandling
v/ Lene Jeppesen
Lørdag 17. oktober
Vores kærlighedsliv er i forvandling, det bliver mere og mere tydeligt
i hverdagsbilledet. Men hvad er det, der sker, og hvordan forholder
vi os til seksualiteten på en balanceret og kærlig måde? Mange oplever splittelse mellem kernefamilie, børn og besiddertrang på den
ene side og skabertrang, selvrealisering og begyndende alkærlighed på den anden side. Også vores seksualitet ændrer sig, og dette
sker på et langt dybere plan, end vi måske er bevidst om.

Hvor går vi hen?
v/ Ole Therkelsen
Lørdag 31. oktober
Verden er i den største forandring i menneskehedens historie.
Mange har problemer med samliv, helbred, økonomi eller arbejde.
Skilsmisser, ulykkelige forelskelser og utroskab florerer. Samfundet
præges af miljømæssige, religiøse, økonomiske og politiske splittelser og kriser. I sine værker viser Martinus fremtidens løsninger på
alle disse problemer.

Opladning eller afladning
v/ Søren Olsen
Lørdag 14. november
Jeg kan lære noget af hver lille misstemning, jeg skaber i min bevidsthed som reaktion på noget, der sker. Martinus gør i detaljer
rede for, hvordan jeget, bevidstheden og kroppen er forbundet,
og hvordan stemninger kan virke såvel opladende som afladende
på ens livskraft. Det er erfaringer, vi alle har. At tackle modgang
uden at blive negativ er åndsvidenskabeligt set en livskunst, alle
skal lære.
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Kurser

I løbet af efteråret byder vi på en række kortere og
længere kurser, der fokuserer på forskellige aspekter
af Martinus kosmologi – bl.a. om seksualitet, bøn og
tilgivelse. I september ligger desuden de sidste to ud
af fire kursusuger, hvor du kan fordybe dig i Livets Bog,
bind 7. Du kan tilmelde dig til alle kurser og leje boliger
på tre måder:
Online: mcklint.dk/tilmelding
Telefon: 38 38 01 00, mandag-torsdag kl. 9 -12.
E-mail: info@martinus.dk

Efterår / vinter

Kursusprisen dækker undervisningen. Se hele
udvalget af overnatningsmuligheder og priser på
mcklint.dk/boliger. (se også s. 42)

Ugekursus: Bønnens magi
v/ Inger Sørensen
Søndag 6. – lørdag 12. september
Pris: m/ bolig: 2.700 kr. U/bolig: 1.350 kr.
Det moderne menneske har mistet evnen til at tro, og det åndelige
liv er erstattet af videnskab og politik. Martinus viser os et verdensbillede, hvor det åndelige er det bærende fundament, og hvor det
guddommelige er logik og videnskab. Desuden viser han, hvordan
vi altid igennem kontakt med et guddommeligt Forsyn kan få styrke
og vejledning.
Program
Mandag 7/9:
Tirsdag 8/9:
Onsdag 9/9:
Torsdag 10/9:
Fredag 11/9:

Hvem er Gud /Inger Sørensen
Politik og religion /Tryggvi Gudmundsson
Den guddommelige vilje /Eigil Kristensen
Alt er tanke /Lene Jeppesen
Den fuldkomne bøn /Marin Hansen
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Ugekurser: Livets Bog, Bind 7
v/ Solveig Langkilde
Pris pr. uge m/bolig: 2.700 kr. U/bolig: 1.350 kr.
I 2020 studerer vi Livets Bog, bind 7 over fire uger fordelt på to
ugekurser i maj og to i september. Du kan frit vælge at deltage i en
eller flere uger alt efter dine muligheder og interesse. Se kursusdatoerne for foråret side 15.
Uge 3: Søndag 6. – lørdag 12. september
Pensum: Livets Bog, Bind 7, stk. 2568-2643
Uge 4: Søndag 13. – lørdag 19. september
Pensum: Livets Bog, Bind 7, stk. 2644-2664 + Efterskrift
Om Livets Bog, bind 7:
“Den kosmiske verdensmoral” er titlen på Livets Bog, bind 7, hvor
Martinus sætter fokus på den næstekærlige væremåde, og hvordan næstekærligheden er fundamentet for fremtidens fredelige
verdenssamfund. Bogen beskriver, hvordan intolerance holder os
i en permanent krigstilstand, og hvordan skabelsen af fred ikke
primært er et spørgsmål om vilje men om udvikling.
Martinus: “… det kosmiske fundament for en fuldkommen væremåde eller altbesejrende kosmisk verdensmoral er dette, at forstå
kernepunktet i livsmysteriets løsning, hvilket vil sige, at forstå, at
intet som helst væsen kan være anderledes, end det netop er i
enhver given situation.” (Livets Bog, bind 7, 2658, pkt. 21)
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Ugekursus: Kærlighed, seksualitet og moral
v/ Marin Hansen
Søndag 13. – lørdag 19. september
Pris: m/ bolig: 2.700 kr. U/bolig: 1.350 kr.
Vi oplever for tiden en seksuel revolution med opbrud i normerne
om, hvad “rigtig” seksualitet og hvad et “rigtigt” familieliv er. Dermed opstår spørgsmålet, hvad kærlighed egentlig er, og hvordan
vi forvalter vores kærlighed til hinanden på en moralsk forsvarlig
måde. På ugekurset vil vi studere, hvad Martinus forklarer om
den seksuelle revolution og de moralske spørgsmål, der opstår i
kølvandet herpå.
Program
Tendenser i tiden v/ Marin Hansen
Hvad er kærlighed? v/Inger Sørensen
En ny verdensmoral v/ Ole Therkelsen
Den ny tids seksualitet v/ Tryggvi Gudmundsson
Et menneske i Guds billede v/ Eigil Kristensen

Weekendkursus: Antiinflammatorisk, plantebaseret kost
og Martinus’ Åndsvidenskab
v/ Ulla-Mir Renöfält og Anne Pullar
Fredag 25. – søndag 27. september
Pris: m/bolig 1.750 kr. U/bolig: 1.200 kr.
Selv om du har spist plantebaseret i et stykke tid, kan der opstå
ubalancer. Vi har mange vaner og uvaner, der trænger til at blive
belyst. I den antiinflammatoriske kost kan vi hente mange gode
idéer og skabe fred i mikrokosmos. Kurset er både praktisk og
teoretisk. Vi laver mad, taler sammen og lytter til korte oplæg om
kost og sundhed ud fra Martinus’ analyser. Kurset foregår på dansk
og svensk. Aftensmad fredag, frokost og aftensmad lørdag samt
brunch søndag er inkluderet i prisen.
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Efterår / vinter

Mandag 14/9:
Tirsdag 15/9:
Onsdag 16/9:
Torsdag 17/9:
Fredag 18/9:

Weekendkursus: Det guddommelige eventyr
v/ Søren Olsen og Ingolf Plesner
Fredag 2. – søndag 4. oktober
Pris: m/ bolig: 1.450 kr. U/bolig: 900 kr.
Livet er alle eventyrs eventyr. Vi skal alle overvinde noget ondt,
djævelsk og dyrisk, før vi kan blive rigtige, frie mennesker, men mod
slutningen af vores jordiske udviklingsrejse forstår vi, at alt mørket
kommer fra vores eget indre. Vi er dog aldrig alene, selvom det
opleves sådan. Alt foregår i et uendeligt verdensalt struktureret af
evige lovmæssigheder. De store verdensreligioner beskriver alle
en bagvedliggende skabende kraft – også kaldet Gud. Vi betragter
Gud ud fra et nøgternt åndsvidenskabeligt grundlag.

Endagskursus: Introduktion til Martinus åndsvidenskab
v/ Poul Dyrholm og Inger Sørensen
Lørdag 24. oktober
Pris: 400 kr.
Vi lever i en accelererende forandringsproces som medfører
kollaps i økonomi, politik og klima – men også mange personlige
kollaps. Hvorfor ser vi disse nedbrud? Og kan vi undgå dem? Martinus åndsvidenskab giver os nogle bud på, hvordan vi hver især kan
skabe en væremåde, der giver langt mere positiv respons, fordi
den er baseret på livets evige principper og åndelige grundstrukturer. Samtidig får vi dybere indsigt i, hvad et menneske er – og
hvad bevidsthed er. I forbindelse med endagskurset er du meget
velkommen til at leje en bolig.

Weekendworkshop om tilgivelse
v/ Inger Sørensen og Marin Hansen
Fredag 6. – søndag 8. november
Pris: m/ bolig: 1.450 kr. U/bolig: 900 kr.
Martinus beskriver, hvordan fremtidens kultur bliver en tilgivelsens kultur: “Uden menneskenes indbyrdes gensidige tilgivelse af
hverandres ufærdige sider vil en absolut eller virkelig fred i verden
være en umulighed.” (Småbog 27, Verdensfredens skabelse, artikel
1, kap. 21)
Det er imidlertid ofte svært at tilgive, især når det drejer sig
om smertefulde oplevelser. Men ved at få en kosmologisk forståelse af, hvorfor tilgivelse er så vigtig, kan det støtte os i at udvikle
evnen til at tilgive. Workshoppen veksler mellem oplæg, dialog og
øvelser, både individuelt og i grupper. Vi lægger op til en høj grad af
deltagerinvolvering.
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Endagskursus: Er livet et absurd teater, eller?
v/ Sören Grind og Eigil Kristensen
Lørdag 7. november
Pris: 400 kr.
Det er let at blive kynisk eller deprimeret i en verden, der er så fuld
af lidelse og raffineret snyd i både nyheder, reklamer og økonomi.
Vi bliver konstant udsat for mørkets forskellige udtryk. Så hvordan
kan vi lære at se mening med det, der sker i verden og i os selv?
Og hvordan kan vi bevidst bidrage til et lysere livssyn og et mere
livsbefordrende samspil med hinanden? I forbindelse med endagskurset er du meget velkommen til at leje en bolig.

Åndsvidenskaben giver os indblik i verdensaltets store sammenhæng og livets mening. Den viser, at livets struktur omslutter ethvert levende væsen med en kærlig omsorg. Meningen med vores
vandring gennem udfordringer og lidelser er at udvikle en kundskab og evne til at praktisere den højeste form for yoga, nemlig at
være en aktiv medarbejder i universets kærlighed, intellektualitet,
glæde og skønhed.
Kurset inkluderer aftensmad, te og kaffe i pauserne – og fest
nytårsaften.

Foto: Marie Rosenkrantz Gjedsted
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Efterår / vinter

Nytårskursus: Kærlighedens vej
28. december 2020 – 1. januar 2021
Pris: m/ bolig: 3.000 kr. U/bolig: 1.900 kr.

Om Martinus

Martinus og hans værk
Den danske forfatter Martinus (1890-1981) blev født i den lille nordjyske by Sindal udenfor ægteskab af husholdersken på den store
gård Kristiansminde og voksede op som plejebarn hos sin morbror
og tante. De havde en stor børneflok, men de tog kærligt imod
endnu et barn.
Martinus følte allerede som barn et nært, personligt forhold
til Gud. Men hans Gud var kærlig – ikke streng og straffende, som
han ellers lærte af den lokale, indremissionske præst. Han følte
altså en stærk forbindelse til et åndeligt Forsyn, men kunne ikke
forlige sig med datidens udlægning af kristendommen.
Et nyt verdensbillede bliver født
Som ung blev Martinus uddannet mejerist og arbejdede i en årrække på forskellige mejerier rundt i landet. I 1917 flyttede han til København, hvor han bl.a. fik et kontorjob på mejeriet Enigheden. Men
i 1921 skete der noget helt skelsættende for den på det tidspunkt
30-årige mand. Han fik en gennemgribende åndelig oplevelse, der
åbnede for en permanent intuitiv tilgang til livets evige dimension.
Dette ændrede hans livsbane for altid.
Oplevelsen satte ham i stand til at udforme et nyt, åndeligt
verdensbillede, som han brugte resten af sit liv på at formidle. Martinus’ åndsvidenskabelige verdensbillede udtrykker både en klar og
lovbundet forbindelse mellem den fysiske og den åndelige verden
og en positiv kærlighedsvision for hele menneskehedens udvikling
og fremtid – et helt igennem optimistisk livssyn.

I de følgende årtier arbejdede Martinus utrætteligt og skrev bl.a. en
række bøger, hvoraf hovedværket er Livets Bog. Martinus kaldte sit
samlede værk for Det Tredje Testamente. En stadig bredere kreds
af interesserede bidrog både praktisk og økonomisk til at udbrede
værkerne i ind- og udland. Opbakningen gjorde det bl.a. muligt at
oprette Martinus Institut på Frederiksberg og Martinus Center Klint
i Odsherred.
Martinus forsatte ufortrødent sit beskedne og arbejdsomme liv i åndsvidenskabens tjeneste – altid i tæt samspil med sine
mange venner og andre Martinus-interesserede. I dag er Martinus’
værker oversat til over 20 sprog og studeres flittigt af tusindvis af
mennesker verden over.
Inden sin død i 1981 overdrog Martinus sit livsværk til en
fond, der stadig ved hjælp af nogle få ansatte og et stort antal
frivillige holder hans verdensbillede og formidlingen af det levende
og aktuelt.
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Om Martinus

Stor interesse for Martinus
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Praktisk info

Bliv frivillig
Frivilligt, ulønnet arbejde spiller en vigtig rolle på Martinus Center
Klint. Som frivillig arbejder du med opgaver, du selv har valgt. Du
får også medarbejderrabatter – og masser af tid til at nyde at være
del af et unikt og levende mødested.
Et særligt kendetegn ved Martinus Center Klint er, at det
meste arbejde udføres af frivillige, ulønnede medarbejdere. Der er
altid masser af opgaver, der skal løses, fx undervisning, administration, rengøring, madlavning, havearbejde og vedligeholdelse. Der
er noget for enhver smag og kompetence, og vores medarbejdere
er lige så forskellige som opgaverne.
Stor indflydelse på arbejdet

Kontakt os!
Har du lyst til at arbejde som frivillig – eller vil du bare høre mere? Så
kontakt Martinus Center Klint eller læs mere på mcklint.dk/frivillig

Foto: Marie Rosenkrantz Gjedsted
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Praktisk info

Som frivillig har du stor indflydelse på, hvilke opgaver du vil arbejde
med. Samtidig er du med til at skabe den helt særlige stemning og
kærlige atmosfære, der kendetegner centret – og du får selvfølgelig
også medarbejderrabat i forbindelse med dit ophold.
På Centret arbejder vi alle på at give hinanden – kursister,
gæster og medarbejdere – en dejlig og berigende oplevelse. På
den måde er vi alle med til at gøre Martinus Center Klint til det helt
særlige kursussted, det er.

Overnatning og boliger til kursister,
gæster, og refugiegæster
Martinus Center Klint råder over en lang række hyggelige boliger,
som vi både forår, sommer og efterår udlejer til vores kursister
og gæster. I sommersæsonen har du også mulighed for at bo på
Centrets campingområde.
Kursister kan altid leje en af Martinus Center Klints hyggelige
boliger. I højsæsonen er både boliger og campingplads forbeholdt
kursister, og det er nødvendigt at reservere plads på forhånd.
Udenfor højsæsonen har vi også plads til refugiegæster, der ønsker
at fordybe sig i livets store emner – eller bare har brug for et afbræk
fra hverdagen.
Boligtyper på Martinus Center Klint
Vi har boliger i flere kategorier og prisklasser, både huse, lejligheder og enkeltværelser med og uden eget køkken og bad og en
campingplads med køkken- og toiletfaciliteter.
Boligpriserne er angivet pr. uge og inkluderer ikke det
studiekort, der er obligatorisk i forbindelse med ophold i de seks
sommeruger. Overnattende gæster – udover det antal senge, der
er angivet i den enkelte bolig – betaler gæstepris på 140 kr. pr.
overnatning. Du kan selv medbringe sengetøj m.v. eller leje det i
receptionen.
Ankomst og afrejse
Sommerens kursusuger går fra lørdag til lørdag. Ved ankomst har
du adgang til din bolig fra kl. 14.00 lørdag, og ved afrejse skal du
være ude af boligen senest kl. 11.00 lørdag.
Du afleverer nøgler og evt. lejet sengetøj m.v. i receptionen
på afrejsedagen.
Rengøring – gør det selv eller køb den
Rengøring er ikke inkluderet i priserne, så aflever venligst din bolig
i pæn, rengjort stand – eller tilkøb rengøring i receptionen på Martinus Center Klint.
Rengøring koster 400 kr. for enkeltværelser og 500 kr. for
huse og dobbeltværelser. Efterlader du ikke boligen i pæn, rengjort
stand, opkræver vi et gebyr på 600 kr.
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Praktisk info

Se hele udvalget af overnatningsmuligheder og priser på
mcklint.dk/boliger
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Du kan tilmelde dig til kurser og
leje boliger på tre måder:
Online: mcklint.dk/tilmelding
Telefon: 38 38 01 00,
mandag-torsdag kl. 9 -12.
E-mail: info@martinus.dk
Betalingsbetingelser
Du skal betale mindst 1/3 af beløbet
senest 14 dage efter tilmelding.
Resten senest 14 dage før kursuseller lejestart.
Afmelding og ændringer
Du har ret til at afmelde dig og få
din indbetaling refunderet indtil 14
dage efter din tilmelding. Herefter
er tilmeldingen bindende. Mod et
gebyr på 250 kr. kan du dog afmelde
eller ændre din tilmelding helt frem
til 14 dage før kursus- eller lejestart.
Ved senere afmelding refunderer vi
normalt ikke det indbetalte beløb.

Find vej
Tjek kørselsvejledning og information
om transportmuligheder på
mcklint.dk/praktisk
For evt. samkørsel – skriv til:
info@martinus.dk
Ved behov for afhentning på station
eller ved færge, kontakt receptionen
på Martinus Center Klint.
Nyttige telefonnumre:
Receptionen Klint: +45 38 38 01 00
(man-tors 9-12)
Flextur:
+45 70 26 27 27
Højby Taxi:
+45 42 73 40 06
Leifs Taxi, Klint:
+45 40 21 09 35
Nykøbing Taxi:
+45 59 91 41 41
Gratis internet og wi-fi
Der er kabelinternet i bl.a. Pavillon A
og C. Wi-fi findes i området omkring
Restaurant Terrassen og receptionen. Der er desuden pc og printer
ved Restaurant Terrassen.

Check-in
Du checker ind i receptionen, hvor
du får udleveret nøgler og alle andre
praktiske ting omkring dit ophold
bliver klaret. Om sommeren er der
studievejledning i receptionen hver
lørdag kl. 15-17.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Pavillion 1
Pavillion A
Pavillion B
Pavillion C
Foredragssalen
Værkstedet
Svenskhusene
Lejl N+O
Reception og Café Klint
Campingpladsen
Bondehuset
Restaurant Terrassen
Drivhuset
Maries hus
Marens hus
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16
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Klokken
Blokhus C
Blokhus B
Blokhus E
Svalereden
Blokhus A
Lodsens hus
Annekset
Vendelbo
Stidsens hus
Gyvelbo
Villa Rosenberg
Martinus’ hus
Fyrrebakken
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Praktisk info

17

28
29
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p. 2

Aktivitetskalender
2020
Foto: Marie Rosenkrantz Gjedsted

JANUAR
Start af studiegrupper

Mandage, tirsdage og torsdage

21

Endagskursus

Positiv tænkning

27-29

Weekendkursus

Naturen som læremester – viden,
velvære og vidunderlige detaljer

28

Foredrag

Møder med Gud

11

Foredrag

Verden i dag

18

Endagskursus

Helende livsholdning og
helende tanker

25

Foredrag

At have tillid til livet

2

Konference

På vej mod en ny økonomi

9

Foredrag

Alt viser sig at være det mest
fuldkomne i øjeblikke

10-16

Oversætteruge

Se separat program på
martinus.dk

10-16

Ugekursus

Livets Bog, bind 7, uge 1 af 4
Den kosmiske verdensmoral

17-23

Ugekursus

Livets Bog, bind 7, uge 2 af 4.
Den kosmiske verdensmoral

17-23

Ugekursus

Livskraft og livsglæde

23

Foredrag

Idealsamfundet skabes af os

29-1

3-dages retræte

Indre fred

13

Foredrag

Livets substanser

27-4

Sommeruge 1

En kærlig livsanskuelse

4-11

Sommeruge 2

At forstå sig selv?

11-18

Sommeruge 3

Det menneskelige fællesskab

18-25

Sommeruge 4

Den usynlige verdens nærvær

25-1

Sommeruge 5

Livets mening

6, 7 og 9
MARTS

APRIL

MAJ

JUNI

JULI

AUGUST
1-8

Sommeruge 6

Fra mystik til åndsvidenskab

8

Martinus Festdag

Information fra Rådet, taler,
musik og kagebord

5

Foredrag

Er det menneskeligt at fejle?

6-12

Ugekursus

Livets Bog, bind 7, uge 3 af 4.
Den kosmiske verdensmoral

6-12

Ugekursus

Bønnens magi

13-19

Ugekursus

Kærlighed, seksualitet og moral

13-19

Ugekursus

Livets Bog, bind 7, uge 4 af 4
Den kosmiske verdensmoral

19

Foredrag

Det kosmiske åndedræt – om
glæden ved livets kolorit og
detaljer

25-27

Weekendkursus

Antiinflammatorisk, plantebaseret kost og Martinus
Åndsvidenskab

2-4

Weekendkursus

Det guddommelige eventyr

3

Foredrag

Fred med verden, fred med
sig selv

17

Foredrag

Kærlighed i forvandling

24

Endagskursus

Introduktion til Martinus
åndsvidenskab

31

Foredrag

Hvor går vi hen?

6-8

Weekendworkshop

Workshop om tilgivelse

7

Endagskursus

Er livet et absurd teater, eller…?

14

Foredrag

Opladning eller afladning

Nytårskursus

Kærlighedens vej

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DECEMBER
28-1

Foredrag og kurser
Studiegrupper
Ferie, refugium og socialt samvær
Café og restaurant

Martinus Center Klint
Klintvej 69, Klint
4500 Nykøbing Sjælland
+45 38 38 01 00

info@martinus.dk
martinus.dk
shop.martinus.dk

Telefontid mandag –
torsdag kl. 9-12

Tilmelding til nyhedsbrev:
mcklint.dk/nyhedsbrev

