
Det moderne liv kræver meget af os i 
dag. Mange oplever, at det kan være 
svært at finde kraft og energi til at over-
komme livets mange udfordringer. Og de 
svære lidelser, vi ser eller oplever, kan
gøre det vanskeligt at bevare livsmodet. 

Gennem Martinus’ kosmologiske analy-
ser kan vi lære at forstå den udvikling, vi 
gennemlever, og se, at der er en kærlig 
hensigt bag.
                                     

Praktisk information
 
Vi mødes søndag aften den 17. maj kl. 19.00 på Terrassen 
og har afrejsedag lørdag formiddag den 23. maj. 

Du er velkommen til at ankomme og få adgang til din bolig 
allerede fra kl. 15.00 søndag. Undervisning og spisning 
foregår på Terrassen. 

Vegetarisk aftensmad (kl. 17.30) kan fra ankomstdagen 
søndag til fredag købes på restaurant Terrassen for 95 
kr. pr. måltid. Den enkelte sørger selv for morgenmad og 
frokost, dog kan man kl. 12.00 købe sandwich i cafeen for 
35 kr. pr. stk. samt forskellige vegetariske kolonialvarer. 

Caféen har åben daglig 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. 

Prisen for kurset er 2.700 kr. inklusiv bolig samt the og 
kaffe i pauserne. Uden bolig koster kurset 1.350 kr.

Martinus Center Klint
Klintvej 69, Klint
4500 Nykøbing Sj.

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

Livskraft og livsglæde

Kurset afholdes på Martinus Center Klint.  
Tilmelding nødvendig på:

Telefon: 38 38 01 00
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Hver formiddag begynder med et foredrag om dagens 
tema. Herefter fortsættes i studiegruppe med samtale ud 
fra en tekst af Martinus, der belyser dagens tema.

Studiegrupperne mandag – fredag formiddag afholdes af 
Inger Sørensen sammen med dagens foredragsholder.

Mandag: Er livet retfærdigt? – Inger Sørensen

Tirsdag: Livskraft og sundhed – Ole Therkelsen

Onsdag: Værdien af sunde relationer – Sören Grind

Torsdag: Naturlig og unaturlig træthed – Eigil Kristensen

Fredag: Bønnens magi – Inger Sørensen

  Søndag 17. maj

17.30  Vegetarbuffet på Terrassen (95 kr.)

19.00-20.00  Velkomst

  Mandag 18. maj                                                           

9.30-12.00  Oplæg og dialog ud fra dagens tekst

16.00-17.00  Temasamtale

17.30  Vegetarbuffet på Terrassen (95 kr.)

19.00-20.00  Aftenarrangement     

                                                                                    

   Tirsdag 19. maj    

9.30-12.00  Oplæg og dialog ud frai dagens tekst

13.30  Udflugt

17.30  Vegetarbuffet på Terrassen (95 kr.)

19.00-20.00  Aftenarrangement                                                                                      
                         

   Onsdag 20. maj      

9.30-12.00  Oplæg og dialog ud fra dagens tekst

16.00-17.00  Verden aktuelt

17.30  Vegetarbuffet på Terrassen (95 kr.)

19.00-20.00  Aftenarrangement  

             

   Torsdag 21. maj 

9.30-12.00  Oplæg og dialog ud fra dagens tekst

17.30  Vegetarbuffet på Terrassen (95 kr.)

19.00-20.00  Aftenarrangement   

   Fredag 22. maj   

9.30-12.00  Oplæg og dialog ud fra dagens tekst

16.00-17.00  Dialog og spørgsmål

17.30 Vegetarbuffet på Terrassen (95 kr.)

19.00-20.00  Afslutning     

Livskraft og 
livsglæde
Inger Sørensen, Sören Grind, Eigil 
Kristensen og Ole Therkelsen

”Åndsvidenskaben er et vældigt studium, og der er 
det store plus ved det, at lige så snart, De begynder at 
beskæftige Dem med åndsvidenskaben og analysere tin-
gene ud, kommer De til de gode tankematerier, som bliver 
til strålende livskraft i organismen.” 
(Martinus, “Sansedefekter”, Kosmos nr. 9/1991)


