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Introduktion

Välkommen till Martinus Center Klint!
Martinus Center Klint – ett center för kurser och ferier – ligger mitt i
Odsherreds vackra natur. Här kan du njuta av centrets vänliga atmosfär, landsbygdens lugn och ro och samvaron med andra kursdeltagare,
där du kan fördjupa dig i den danska författaren Martinus andliga
världsbild.
I ett naturskönt och fredligt område ute vid havet vid det lilla
samhället Klint, nordväst om Nykøbing Sjælland i Danmark, hittar
du Martinus Center Klint. Här grundade Martinus år 1935 Danmarks
första feriekoloni, som genom åren har utvecklats till ett modernt kursoch feriecenter. Centret har både kursfaciliteter, föredragssal, kafé,
restaurang, campingplats och en rad charmiga semesterboenden
som består av både sommarhus och rum i paviljonger. Allt detta
skapar – tillsammans med naturen – den angenäma fysiska miljön för
din vistelse i Klint.

Ett helt öppet studium
Martinus Center Klint erbjuder under hela året olika former av kurser och undervisning i Martinus författarskap och kosmiska analyser.
Alla är välkomna oavsett bakgrund och religiös uppfattning. Martinus
uppmanade själv till att man bara skulle ta det som man själv kunde
använda ur hans kosmologi och lämna det övriga. Intresset för Martinus
världsbild är varken en religion eller en trosinriktning, och det finns inga
särskilda levnadsregler eller annat som du ska följa för att kunna delta i
och ha glädje av en vistelse i Martinus Center Klint.

Social samvaro
På Martinus Center Klint råder en speciell, öppen och kärleksfull
atmosfär där den sociala samvaron spelar en stor roll. Det finns det
goda möjligheter att delta i inspirerande samtal med andra gäster,
till exempel på kafét eller restaurangen. Områdets fina natur inbjuder
också såväl till promenader tillsammans med andra kursdeltagare som
till reflektion i stillhet.
I denna broschyr finner du programmet för sommarveckorna i Klint 2020. Det finns en mängd aktiviteter att välja mellan både
för nya och gamla Martinusintresserade – allt från korta föredrag och
temasamtal till en helt ny treårskurs. Det finns också aktiviteter året
runt i form av kurser, föredrag och retreatvistelser. Läs mer om Martinus
Center Klint och om dess helårsprogram på mcklint.dk.

Foto: Marie Rosenkrantz Gjedsted
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Maten i Klint

Café Klint
Kafét på Martinus Center Klint säljer växtbaserade produkter och har
öppet för besökare under sommarsäsongen. Här arrangeras också en
rad temasamtal med gratis inträde under perioden oktober till mars.
Alla är välkomna.
Kafét har öppet i samband med våra kurser, föredrag och övriga evenemang under säsongen. Här serverar vi varma och kalla ekologiska drycker samt frukt, snacks och godsaker. På kursdagarna och vid
andra särskilda tillfällen kan du också köpa lunchsmörgåsar, kakor och
annat gott från restaurangens kök.

Restaurang Terrassen
På Martinus Center Klint är maten oftast inte inkluderad i priset i kurser
och andra vistelser, men på restaurang Terrassen kan du köpa läcker,
växtbaserad mat som du avnjuter i en varm och avslappnad atmosfär.
Vi använder övervägande ekologiska och biodynamiska råvaror och
lagar maten från grunden. Maten är växtbaserad med förankring i
Martinus tankar om betydelsen av kärlek till djur, vår egen hälsa och det
gemensamma ansvar vi har för jordklotet.

Foto: Marie Rosenkrantz Gjedsted
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Studera Martinus verk på många sätt
På Martinus Center Klint är det intresset för Martinus världsbild som
står i centrum för flertalet aktiviteter. Det finns många sätt att delta och
alla är välkomna för olika slags studier. Några kanske föredrar att titta in
på kafét för en kopp kaffe och höra ett föredrag, medan andra studerar
Martinus andlig-vetenskapliga analyser på djupet under veckor eller
år i sträck. Utöver det finns det boendemöjligheter för retreatgäster på
våren och hösten. På Martinus Center Klint har vi aktiviteter för alla hela
året runt.
Många av aktiviteterna ligger på sommarhalvåret under
sommar- ferierna från vecka 27 till vecka 32, där vi har schemalagda
evenemang varje dag. Under sommarsäsongen simultantolkas alla
föredrag till svenska resp. danska.
Föredrag
Hela året arrangerar vi en rad föredrag och temasamtal där du kan delta utan föranmälan. Föredragen kan du läsa mer om i programmet här,
medan temasamtalen annonseras löpande på Martinus Center Klints
webbplats (mcklint.dk/temasamtale) och i nyhetsbreven (anmäl dig till
nyhetsbreven på mcklint.dk).
Kurser
Om du vill fördjupa dig mer i ett särskilt tema kan du anmäla dig till en
av de många kurser som vi håller under året. Kurserna är öppna för
alla och kräver i normala fall inte några förkunskaper i Martinus författarskap. Utgångspunkten är oftast en utvald del av Martinus verk, t.ex.
en del av Livets Bog. Studiegrupperna erbjuder ett textnära studium
som sträcker sig över en lite längre period. Vi erbjuder studiegrupper
både under våren, sommaren och hösten. Språket är normalt danska
om ingenting annat anges, men många av våra kurslärare är också förtrogna med de övriga skandinaviska språken och kan översätta viktiga
ord och begrepp vid behov. Läs mer på mcklint.dk.
Treårskurs
En nyhet för i år är att vi under sommaren 2020 startar en ny treårig kurs
där du har möjlighet att verkligen fördjupa dig i Livets Bog. Vi planerar
att starta både en dansk och en blandad skandinavisk grupp. Undervisningen kommer att bestå av både fysiska träffar, självstudier och digitala
aktiviteter mellan träffarna (läs mer på s.10–11).
Du kan läsa mer om alla aktiviteter och de olika möjligheterna för övernattning på Martinus Center Klint på de följande sidorna.
Vi förebehåller oss rätten till ändringar av programmet.
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Foto: Marie Rosenkrantz Gjedsted
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Nyhet - tre år med Livets Bog
Sommaren 2020 börjar vi med en ny, treårig kurs där du tillsammans
med andra kan fördjupa dig i Martinus huvudverk Livets Bog, del 1-7.
Vi fokuserar på verket, men kommer också att inkludera egna erfarenheter och exempel från världen runt omkring oss. Syftet med kursen är
skapa en aktiv och inspirerande miljö där du kan fördjupa dig i Martinus
huvudverk och samtala med andra om andliga och existentiella frågor.
Du deltar aktivt i kursen tillsammans med kurslärarna och vid enskilda
tillfällen kommer det också att bli gästföredrag.
Kursen är upplagd som en kombination av självstudier och gemensamma träffar. Vi träffas två lördagar och två helger årligen samt sommarvecka 1 på Martinus Center Klint. Träffarna kommer att bestå av en serie
föredrag och presentationer med efterföljande dialog, närstudier av
utvalda textstycken och gemensamma reflektioner. Som kursdeltagare
får du också tillgång till nätbaserade resurser och andra verktyg: videor,
studiefrågor, ett gemensamt kontaktforum för kursdeltagarna m.m.
Praktisk information
Vi erbjuder två parallella grupper, en dansk och en svensk/skandinavisk. Det är ett maxantal på 15 deltagare per grupp. Vissa presentationer kommer dock att hållas gemensamt med de bägge grupperna.
Den fysiska undervisningen sker på Martinus Center Klint. I samband
med undervisningen finns det möjlighet att boka transport i bil mellan
Köpenhamn och Klint. För den svensk/skandinaviska gruppen kan det
också finnas möjligheter att förlägga de bägge lördagsträffarna (se
upplägget till höger) till Sverige, beroende på deltagarnas önskemål.
Kurslärare
Kurslärare är Solveig Langkilde, Jens Christian Hermansen, Pernilla
Rosell, Lars Palerius och Micael Söderberg.
Pris
Priset för hela första året inklusive boende är 3 950 dkr. Utan boende
kostar kursen 1 800 dkr. Priset inkluderar även alla övriga kursaktiviteter som erbjuds på centret under sommarvecka 1. Observera att
boende inte ingår i priset för de två endagskurserna, men kan bokas
separat.
Anmälan och mer information
Anmälan sker på telefon +45 38 38 01 11 eller e-post: info@martinus.
dk. Frågor (t.ex. gällande den svensk/skandinaviska gruppen) kan
också ställas till Pernilla Rosell: pernilla@martinus.dk.
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Kursupplägg
Möten år 1

Sommar och
höst 2020

Vår 2021

Veckokurs i Klint

27 juni - 4 juli

2 x endagskurs

5 september

Meddelas
vid kursstart

2 x helgkurs

14-15 november

Meddelas
vid kursstart
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Sommar

Sex innehållsrika sommarveckor
Lördag 27 juni – lördag 8 augusti
Sommaren på Martinus Center Klint består av 6 kursveckor med
olika teman. Du kan anmäla dig enligt egen önskan de dagar eller
veckor som passar dig bäst. De två sista veckorna är internationella
veckor med deltagare från hela världen. De sex sommarveckorna är
högsäsong för aktiviteterna på Martinus Center Klint, där intresserade
från när och fjärran kommer och bor på campingplatsen, i paviljongerna och i sommarhus. De samlas i kurslokalerna, kafét och restaurangen för att njuta av samvaron, naturen och de många olika aktiviteterna. Varje morgon kan du höra föredrag utifrån veckans tema och
varje eftermiddag finns det särskilda symbolföredrag med fokus på
Martinus visuella symbolvärld. Utöver detta har du möjlighet att delta i
studiegrupper, där några är särskilt anpassade för nya intresserade.
På följande sidor finner du information om studiegrupper och kursprogrammen för var och en av de 6 veckorna. Det finns mycket att ta del
av, men du bestämmer själv hur du vill fördela din tid mellan studier,
rekreation, stilla reflektion och trevlig samvaro. Alla sommarföredrag
simultantolkas till danska resp. svenska, och under de sista två veckorna finns det också tolkning till engelska, tyska och nederländska. Vi
förbehåller oss rätten till ändringar i programmet.
.

Praktisk information
Sommarveckorna äger rum från lördag 27 juni till lördag 8 augusti. Lördag är ankomst- och avresedag och de övriga dagarna är kursdagar
med föredrag, caféseminarium och studiegrupper.
Priser
Som kursdeltagare kan du köpa ett studiekort som gäller för en dag
eller en vecka åt gången. Priset är 1 300 dkr för en vecka och 255 dkr
för en dag. Priset för ett enskilt föredrag är 85 dkr.
Kaféseminarium
Vi inleder varje kursvecka med ett kaféseminarium kring veckans tema
söndag kl.11–12.30 på restaurang Terrassen.
Kost och logi
Du kan hyra en av våra kursbostäder eller bo på campingplatsen. Se
hela urvalet av övernattningsmöjligheter och priser på mcklint.dk/boliger. Lunch och middag kan köpas på restaurang Terrassen eller Café
Klint.

Foto: Marie Rosenkrantz Gjedsted
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Studiegrupper

Varje vecka under sommarsäsongen har du möjlighet att
välja mellan olika studiegrupper där du tillsammans med andra kursdeltagare kan fördjupa dig i utvalda teman och texter.
Under sommaren 2020 erbjuder vi 7 olika studiegrupper. En
av grupperna (grupp X) ges dock enbart under vecka 4 och 5.

Anmälan till studiegrupperna
Du anmäler dig till studiegrupperna i receptionen på Martinus Center
Klint senast kl. 22 varje lördag före kursstarten. Anmälan gäller för en
vecka åt gången. Anmälan till grupp X ska dock ske direkt till Martinus
Institut senast 24 juni per mail: info@martinus.dk (se vidare nedan).
Du kan få studievägledning inför gruppvalet varje lördag eftermiddag
under sommarveckorna från kl.15–17.
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Foto: Marie Rosenkrantz Gjedsted

Grupp A
Introduktionsgrupp: Den nya värdsbilden
I denna grupp får du genom frågor och dialog en introduktion till Martinus världsbild och de kosmiska principerna som den baseras på. Inga
förberedelser behövs inför träffarna.

Grupp B
Bok- och artikelgrupp
I denna grupp läser och samtalar vi utifrån Martinus artiklar ur hans
mindre böcker. Böckerna kan köpas i receptionen eller i förväg på
Världsbild förlag (varldsbild.se) Ett stycke ska läsas som förberedelse
till varje dag. Följande texter läses under 2020:
Kursvecka 1, 3 och 5: Kulturens skapelse
Kursvecka 2, 4 och 6: Meditation

Grupp C
Dagens föredrag
Här samtalar vi tillsammans och diskuterar frågor utifrån dagens föredrag. Ingen förberedelse behövs förutom att deltagarna har lyssnat på
föredragen.

Grupp D
Världen aktuellt
I denna studiegrupp ser deltagarna varje dag på en kortare film med ett
aktuellt tema ur samhället och läser relevanta textutdrag ur Martinus
texter. Ett kompendium tillhandahålls med textstycken och frågor som
delltagarna läser som förberedelse till träffarna.

Grupp E
Temafördjupningsgrupp
Här fördjupar vi oss i texter av Martinus utifrån ett överordnat tema.
Denna studiegrupp vänder sig till kursdeltagare som redan har en god
kännedom om Martinus analyser:
Kursvecka 1, 3 och 5: Vägen till ett internationellt fredsrike.
Världssituationen går in i en dramatisk fas, med en stark polarisering
mellan krafter som verkar för fred, hållbarhet och internationalism å
andra sidan och krafter som gynnar nationalismen och den starkares
rätt å andra sidan. I denna grupp fördjupar vi oss i Martinus beskrivning
av mänsklighetens utveckling mot internationalism och samhörighet.
15

Grupp E
Kursvecka 2, 4 och 6: Hur talar Gud till oss?
I denna grupp fördjupar vi oss i hur vi kan lära oss att synliggöra och
förstå Gud. Sett ur den andliga vetenskapens perspektiv möter vi Gud
i allt som vi kan förnímma. Är det möjligt att varje känsla och tanke som
skapas i vårt medvetande är ord ur Guds mun? I så fall är Gud mycket
nära oss i allt som vi gör. Men är det sant, och hur kan detta i så fall bli
närvarande och förståeligt?
Kurskompendier tillhandahålls i receptionen vid anmälan.

Grupp F
Att förmedla den andliga vetenskapen till andra
I denna grupp får du möjlighet att öva dig på att förmedla Martinus
världsbild. Denna studiegrupp vänder sig också till kursdeltagarare
som redan har en god kännedom om Martinus analyser. Vi arbetar
med att presentera symbolerna eller annat material ur Martinus verk
för varandra i gruppen. Överväg gärna på förhand vilka symboler eller
ämnen som du gärna vill presentera.

Grupp X (enbart vecka 4 och 5, föranmälan krävs)
Gemensam forskning i den andliga vetenskapen
Martinus beskriver ”den högsta elden” som en allt genomträngande
strålkraft, livets eviga andedräkt och hjärtfunktion och det kosmiska
näringssystemet. I denna studiegrupp strävar vi efter att nå fram till en
djupgående förståelse av den sexuella principens innersta kraftkälla
genom att se på hur Martinus beskriver ”den högsta elden” i sitt verk.
Gruppen vänder sig till deltagare som redan har en mycket god kännedom om Martinus analyser. Som deltagare förväntas du förbereda dig i
förväg genom att läsa ett kompendium med utvalda texter. Du är också
välkommen att ta med andra, kompletterande texter och eventuellt
förbereda en presentation som inspiration till gruppen.
Kursledare: Anne Külper och Rune Östensson
Kurskompendier tillhandahålls per mail till deltagarna. Det är samma
kursinnehåll både vecka 4 och vecka 5. Språk: skandinaviska.
Föranmälan ska ske per e-post till info@martinus.dk senast 24/6 2020.
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Martinus festdag
Lördag 8 augusti kl.13.00– 17.00
Sommarsäsongen avslutas med en festlig sammankomst på Martinus
Center Klint där vi firar Martinus kosmologi. Samtidigt firar vi Martinus
födelsedag som är den 11 augusti.
Programmet för dagen kommer att vara fastlagt runt den 1 juli.
Punkterna består bland annat av information från rådet på Martinus
Institut, olika tal samt musikalisk underhållning i föredragssalen. Det blir
också te, kaffe och rikligt med tårtor och kakor på restaurang Terrassen.
Pris: 165 dkr. .
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Sommarvecka 1
Lördag 27 juni – fredag 3 juli
TEMA: En kärleksfull livsåskådning
De förställningar vi har om livet, kärleken och döden har ett avgörande
inflytande på hur vi upplever och formar våra liv. Den materialistiska
världsbilden ger inte näring till en högre mening med livet och ser
döden som en absolut avslutning. Ur ett andlig-vetenskapligt perspektiv är livet i stället en evig resa och vårt medvetande befinner sig i en
evig utveckling. Meningen med lidandet är här att den gradvis väcker
vår medkänsla och vår kärleksförmåga till liv.

Morgonföredrag 9.30 Symbolföredrag 16.00 Kvällsprogram 19.00
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Sön.
28. juni

Från dödsåskådning
till livsåskådning
Ole Therkelsen

Jaget och den treeniga principen
Symbol 6, 100, 8-10, 11

Från mystik till
andlig vetenskap
Tryggvi Gudmundsson

Mån.
29 juni

Vi består av
stjärnstoff
Poul Dyrholm

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

Martinus Center
Klint 85 år –
tillbakablick och
framtidsvisioner
Willy Kuijper

Tis.
30 juni

Finns det en högre
moral?
Lene Jeppesen

Livslagarna och
kärleksförmågan
Symbol 13, 16, 35-36,
44

Livets direkta tal
Marin Hansen

Ons.
1 juli

Vad lär vi oss av
sjukdomar?
Lars Malmgren

Lidandets mening
Symbol 18-20, 25, 23

Konstafton

Tors.
2 juli

Mänskliga
relationer
Inger Sørensen

Tolerans och människans utvecklingssteg
Symbol 12, 21, 3, 39, 5

Frågestund
Ole Therkelsen

Fre.
3 juli

En världsbild som
förenar världen
Solveig Langkilde

Mänsklighetens
utveckling
Symbol 1, 2, 4, 24,
26-27

Underhållning

Sommarvecka 2
Lördag 4 juli – fredag 10 juli
TEMA: Att förstå sig själv
Självkännedom blir allt viktigare för vår livskvalitet och vår förmåga att
skapa goda relationer – i privatlivet såväl som i arbetslivet. Från ett
kosmiskt perspektiv är alla erfarenheter en värdefull spegling av hur vi
själva fungerar. Livet och samvaron med våra medväsen kan ses som
en korrespondens som möjliggör fortsatt mänsklig utveckling. När vi
känner oss själva, förstår vi andra bättre och när vi förstår varandra, blir
tolerans och fred en naturlig konsekvens.

Morgonföredrag 9.30 Symbolföredrag 16.00 Kvällsprogram 19.00

Sön.
5 juli

Vem är det som
reinkarnerar?
Alex Riel

Tanke bakom allt
Symbol 45, 46, 49-57,
48, 47

Tacksamhet
Lars Malmgren

Mån.
6 juli

Kosmisk kemi
Tryggvi Gudmundsson

Tankekraft och hälsa
Symbol 58-66

Aktuell video

Tis.
7 juli

Att växa som människa och samhälle
Jens Christian
Hermansen

Den livgivande födan
Symbol 100, 67A, 67,
38, 68-70

Att förstå sig själv
Karl Jørgensen

Ons.
8 juli

Den högsta elden
Olav Johansson

Talangers uppbyggnad och nedbrytande
Symbol 11, 8-10, 71-77

Konstafton

Tors.
9 juli

Vem behöver Gud?
Eigil Kristensen

Jordklotets och människans medvetande
Symbol 86, 78-85,
87-89

Frågestund
Olav Johansson

Fre.
10 juli

Fred med världen
– fred med sig själv
Sören Grind

Vad händer när vi
dör?
Symbol 98, 90, 91,
93-96

Underhållning
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Sommarvecka 3
Lördag 11 juli – fredag 17 juli
TEMA: Den mänskliga gemenskapen
Vår historia är full av erfarenheter där gemenskaper byggs upp så att vi
kan stå starka när det uppstår konflikter med andra – familjer, grupper
eller nationer. Hur ser vägen ut fram emot en mänsklig gemenskap där
fred och samhörighet inkluderar alla? Vilka förändringar i våra relationer och samhällsförhållanden kan öppna upp för en gemenskap som
omfattar allt liv och all världens medborgare?

Morgonföredrag 9.30 Symbolföredrag 16.00 Kvällsprogram 19.00
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Sön.
12 juli

Från djur till
människa
Lene Jeppesen

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

Martinus Center
Klint 85 år –
tillbakablick och
framtidsvisioner
Willy Kuijper

Mån.
13 juli

Är det bråttom på
väg till evigheten?
Ingvar Haubjerg
Nielsen

Allt går i kretslopp
Symbol 98, 16, 28, 14,
76, 77

Aktuell video

Tis.
14 juli

Familjer i förändring
Marin Hansen

Livsenhetsprincipen
och vår föda
Symbol 7, 13, 67, 38,
68-70

Framtidens språk
Ole Therkelsen

Ons.
15 juli

En skola för tolerans
och förlåtelse
Solveig Langkilde

Den sexuella
polförvandlingen och
den högsta elden
Symbol 11, 35, 33, 66

Konstafton

Tors.
16 juli

En mänsklig
samhällsordning
Ulf Sandström

Livet och döden
Symbol 36, 17, 91,
22A, 22

Frågestund
Solveig Langkilde

Fre.
17 juli

Det gudomliga
något i allt och alla
Mary McGovern

Mänsklighetens
utveckling
Symbol 1, 2, 4, 24,
26-27

Underhållning

Sommarvecka 4
Lördag 18 juli – fredag 24 juli
TEMA: Den osynliga världens närvaro
Vi förnimmer en fysisk värld, men använder dagligen en osynlig värld
av elektriska och magnetiska krafter i maskiner, mobiltelefoner, datorer
m.m. Bakom all rörelse finns osynliga krafter som styr. I den kosmiska
världsbilden är vårt övermedvetande den eviga kraftkälla som upprätthåller kropp, känslor och tankar. Det är den ursprungliga orsaken till
vårt öde. Det gäller inte endast för oss människor, utan för allt levande
– hela världsalltet

Morgonföredrag 9.30 Symbolföredrag 16.00 Kvällsprogram 19.00

Sön.
19 juli

Världsalltet - en
ocean av ljus!
Rune Östensson

Världsimpulser och
människans
tillblivelse
Symbol 1, 87, 39, 89,
3, 23

Tankens makt
Lene Jeppesen

Mån.
20 juli

Ödets trådar
Karin Jansson

Grundenergierna och
vår hälsa
Symbol 12, 46, 59-66

Aktuell video

Tis.
21 juli

Var är de döda?
Ole Therkelsen

Människan och
livsmysteriet
Symbol 2, 37, 32

Illusioner
Bo Edvinsson

Ons.
22 juli

Vem leder ledarna?
Edly Grape

Ett internationellt
världsrike
Symbol 27, 81, 24-26,
42

Konstafton

Tors.
23 juli

Tankens helande
kraft
Anne Külper

Gennem döden
och medvetandets
utveckling
Symbol 6, 90, 93-96

Frågestund
Ole Therkelsen

Fre.
24 juli

Att samarbeta med
en osynlig makt
Solveig Langkilde

De djuriska och
mänskliga
tankeklimaten
Symbol 33, 66

Underhållning
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Sommarvecka 5
Lördag 25 juli – fredag 31 juli
TEMA: Livets mening
Att finna meningen med livet har en avgörande betydelse för vårt
välbefinnande. Meningen kan för tillfället finnas i arbete, familjeliv eller
intressen. Men när vi möter utmaningar, vare sig det är i privatlivet, i
samhället eller i världssituationen, är det en källa till livsmod och inre
styrka att se en mening med själva livet och inte minst med lidandet.
I den världsbild som Martinus presenterar för oss har allt en mening,
också de stora omvälvningarna som nu sker i det lokala såväl som det
globala samhället.

Morgonföredrag 9.30 Symbolföredrag 16.00 Kvällsprogram 19.00
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Sön.
26 juli

Vårt förhållande till
lidandet
Kenneth Ibsen

Tanke bakom allt
Symbol 45, 46, 49-57,
48, 47

The Divine Something in Everything
and Everyone
Mary McGovern

Mån.
27 juli

Livet – ett
samarbete mellan
tre kosmos
Rune Östensson

Tankekraft och hälsa
Symbol 58-66

Understanding the
Signs of Our Times
Karin Jansson

Tis.
28 juli

Vi är alla unika och
enastående
Ingvar Haubjerg
Nielsen

Den livgivande födan
Symbol 100, 67A, 67,
38, 68-7

Konstafton

Ons.
29 juli

Föräldraglädje och
skaparglädje
Anne Külper

Talangers uppbyggnad och nedbrytande
Symbol 11, 8-10, 71-7

Walking Your Own
Cosmic Path
Pernilla Rosell

Tors.
30 juli

En inre röst
Eigil Kristensen

Jordklotets och människans medvetande
Symbol 86, 78-85,
87-89

The Inner Temple
Anne Külper

Fre.
31 juli

Om kärlek är
svaret?
Karin Jansson

Vad händer när vi
dör?
Symbol 98, 90, 91,
93-96

Underhållning

Sommarvecka 6
Lördag 1 augusti – fredag 7 augusti
TEMA: Från mystik till andlig vetenskap
I många religiösa och filosofiska traditioner har det funnits mystiska inriktningar där man har sökt vägar för att uppnå enhet med det gudomliga på psykisk väg. Dessa grupper har ofta varit exklusiva och hemliga.
Martinus menar att nutidens och framtidens väg till invigning och
enhetsupplevelse går genom en utveckling av ett logiskt och kärleksfullt handlingssätt i vardagen. Den andliga vetenskapen ger vägledning
och är helt öppen och fritt tillgänglig för alla intresserade.

Morgonföredrag 9.30 Symbolföredrag 16.00 Kvällsprogram 19.00

Sön.
2 aug.

Livets mysterium
och världsalltets
struktur
Lene Jeppesen

Allt livs grundanalys
Symbol 41, 8-11, 4

Being at Peace
with the World and
Yourself
Sören Grind

Mån.
3 aug.

Vardagen – vägen
till invigning
Pernilla Rosell

Reinkarnation, arv
och miljö
Symbol 6, 34, 9, 71-75,
48, 4

The Future of
Esperanto
Ole Therkelsen

Tis.
4 aug.

Skapelse ur ett
kosmiskt perspektiv
Poul Dyrholm

Karma och förlåtelse
Symbol 15, 16, 98, 18,
20, 19, 23

Konstafton

Ons.
5 aug.

Intellektets
fallgropar och välsignelser
Søren Olsen

Jordklotets medvetandeutveckling
Symbol 12, 78, 79, 85,
80, 8284, 29, 30

Exploring and
Embracing Your
Inner World
Anne Pullar

Tors.
6 aug.

Kan den andliga
vetenskapen bidra
till världsfreden?
Ingemar Fridell

Människan – ett
universum
Symbol 45, 5, 6, 46, 7,
14, 65, 66

From Mysticism to
Spiritual Science
Tryggvi Gudmundsson

Fre.
7 aug.

Vägen till den stora
födelsen
Ole Therkelsen

Vårt förhållande till
Gud
Symbol 1, 2, 21, 22

Underhållning
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Om Martinus

Martinus och hans verk
I den lilla byn Sindal på norra Jylland föddes den danska författaren Martinus (1890–1981) utanför äktenskapet av en hushållerska på den stora
gården Kristiansminde och växte upp som fosterbarn hos sin moster
och morbror. De hade redan en stor barnaskara, men tog kärleksfullt
hand om ännu ett barn. Redan som barn upplevde Martinus att han
hade ett nära, personligt förhållande till Gud. Men hans Gud var kärleksfull – inte sträng och straffande som den lokala, protestantiska prästen
hade lärt ut. Martinus kände därför en stark förbindelse till en andlig
försyn, men kunde inte förlika sig med den tidens tolkning av kristendomen.
En ny världsbild föds
Som ung blev Martinus mejerist och arbetade en rad år på några olika
mejerier runt om i landet. År 1917 flyttade han till Köpenhamn där han
bland annat fick en anställning på kontor på mejeriet Enigheden. Men år
1921 skedde en omvälvande händelse för den dåvarande 30-åriga Martinus. Han fick en genomgripande andlig upplevelse som öppnade för
en permanent intuitiv tillgång till livets eviga dimension. Detta ändrade
hans liv för alltid. Upplevelsen gjorde det möjligt för honom att utforma
en ny, andlig världsbild som han ägnade resten av sitt liv åt att förmedla. Martinus andlig-vetenskapliga världsbild uttrycker såväl en klar och
lagbunden förbindelse mellan den fysiska och andliga världen som en
positiv kärleksvision för hela mänsklighetens utveckling och framtid – en
alltigenom optimistisk livssyn.

Stort intresse för Martinus
Under de följande årtiondena arbetade Martinus outtröttligt och skrev
bland annat en rad böcker, varav huvudverket är Livets Bog (Livets
bok). Martinus kallade sitt samlade verk för Tredje testamentet. En allt
bredare krets av intresserade människor bidrog både praktiskt och
ekonomiskt till att sprida verket i Danmark och utomlands. Uppbackningen möjliggjorde bland annat att Martinus Institut kunde inrättas
på Frederiksberg och Kosmos Ferieby, senare Martinus Center Klint,
i Odsherred. Martinus fortsatte oförtröttligt sitt tillbakadragna och
arbetsamma liv i den andliga vetenskapens tjänst – alltid i nära samarbete med sina många vänner och andra Martinus-intresserade. I dag
har Martinus verk översatts till över 20 språk och studeras flitigt av
tusentals människor världen över. Före sin död år 1981 överlät Martinus
sitt livsverk till en stiftelse (Fonden Martinus Åndsvidenskabelige Institut) som fortfarande med hjälp av några få anställda och ett stort antal
frivilliga medarbetare upprätthåller intresset för hans världsbild och
förmedlingen av den.
25
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Prakrisk information

Frivilligt arbete
Frivillligt, oavlönat arbete spelar en viktig roll i Martinus Center Klint.
Som frivillig arbetar du med uppgifter som du själv har valt. Du får
också ett rabatterat pris på kurserna och tid som du kan ägna åt att
bli delaktig i en unik och levande mötesplats. Ett särskilt kännetecken
för Martinus Center Klint är att det mesta av arbetet sker med hjälp av
frivillig, obetald arbetskraft. Det finns alltid en mängd uppgifter som
behöver göras, till exempel undervisning, administration, städning,
matlagning, trädgårdsarbete och underhåll. Det finns arbetsuppgifter
för alla önskemål och kompetenser och det finns en lika stor variation
bland våra medarbetare som det finns arbetsuppgifter
Du har mycket inflytande på ditt arbete
Som frivillig medarbetare har du ett stort inflytande över vilka uppgifter du vill arbeta med. På samma gång bidrar du till att skapa den speciella stämning och den kärleksfulla atmosfär som kännetecknar centret. På centret arbetar vi på att ge varandra – kursdeltagare, gäster
och medarbetare – en fin och berikande upplevelse och därmed är vi
alla med om att göra Martinus Center Klint till den alldeles speciella
plats som den är.

Kontakta oss!
Kontakta oss! Vill du arbeta som frivillig eller få mer information?
Kontakta Martinus Center Klint per e-post:
klintfrivillig@martinus.dk

Foto: Marie Rosenkrantz Gjedsted
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Övernattning och boende för kursdeltagare,
gäster och retreatgäster
Martinus Center Klint förfogar över en rad trevliga boenden som vi
hyr ut till kursdeltagare och retreatgäster både vår, sommar och höst.
Under sommarsäsongen har du också möjlighet att övernatta på
centrets campingplats. Kursdeltagare kan alltid hyra en av bostäderna
på centret. Under högsäsongen på sommaren är både bostäderna och
campingplatsen reserverade för kursdeltagare och det är nödvändigt
att boka boende i förväg. Utanför högsäsongen har vi också plats för
retreatgäster som önskar fördjupa sig i livets stora ämnen eller som
bara har behov av ett avbrott från vardagen.
Olika boendeformer på Martinus Center Klint
Vi har flera olika kategorier av boenden till olika priser på centret,
både sommarhus, lägenheter och enkelrum med och utan eget
kök och badrum, samt en campingplats med tillgång till kök, dusch
och toalett. Boendepriserna anges per vecka och inkluderar inte
det studiekort som är obligatoriskt att köpa i samband med de sex
sommarveckorna. Se hela utbudet med priser på mcklint.dk. Övernattande gäster (utöver det antal sängar som anges i varje bostad)
betalar ett gästpris på 140 dkr per övernattning. Du kan ta med sänglinne själv eller hyra det i receptionen.
Ankomst och avfärd
Sommarkurserna löper från lördag till lördag. Vid ankomsten har du tillgång till din bostad från kl. 14 på lördagen. Vid avresan måste du lämna
ditt boende senast kl.11 på förmiddagen då du också lämnar in nyckeln
och eventuellt sänglinne med mera till receptionen.
Städning – gör det själv eller köp den
Städning är inte inkluderat i priset, så kursdeltagarna ombeds vänligen
att själva städa sina bostäder före avfärd. Som alternativ kan man
betala för städning i receptionen i Martinus Center Klint. Städning
kostar 400 dkr för enkelrum och 500 dkr för ett sommarhus eller ett
dubbelrum. Om du inte städar din bostad före avfärd kommer vi att
debitera en avgift på 600 dkr.
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Se hela utbudet av boendemöjligheter och priser på:
mcklint.dk/boliger
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Du kan anmäla dig till kurser och hyra
boende per e-post eller telefon:
E-post: info@martinus.dk
Telefon: +45 38 38 01 00
(Mån – tors 9.00-12.00).

Travel information
Använd www.journeyplanner.dk
Ta tåget till Nykøbing Sjælland Station
eller Højby Station. Därifrån får man ta
en taxi eller ordna skjuts enligt nedan.

Betalningsvillkor
Minst 1/3 av den totala avgiften ska
betalas in senast 14 dagar efter
bokningen. Efter det datumet är din
bokning bindande. Den återstående
summan ska betalas in senast 14 dagar
före kurstart resp. uthyrningsperiodens
start.

För förfrågan om transport från tåget
eller samåkning:
info@martinus.dk

Avbokning och ändring
Du har rätt att avboka och få din
inbetalning tillbaka upp till 14 dagar
efter bokningen. Efter det är anmälan
bindande. Dock kan du mot en avgift
på 250 dkr avboka eller ändra din
bokning fram till 14 dagar före kursstart
resp. uthyrningsperiodens start. Om
avbokning sker efter detta datum sker
i normala fall ingen återbetalning av
avgiften.
Check in
Du checkar in i receptionen där du får
dina nycklar och information om andra
praktiska detaljer kring din vistelse.
Under sommaren finns det också
stuidevägledning i receptionen varje
lördag kl.15.00-17.00.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
30

Paviljong 1
Paviljong A
Paviljong B
Paviljong C
Föredragssal
Workshop
Svenskhusen
Lägenheter N+O
Reception och Café Klint
Campingplats
Bondehuset
Restaurang Terrassen
Drivhuset
Maries hus
Marins hus

Om du behöver skjuts från färjan vid
Sjællands Ode eller Rørvig, kontakta
receptionen på Martinus Center Klint.
Viktiga telefonnummer:
Receptionen i Klint: +45 38 38 01 00
Højby Taxi.
+45 42 73 40 06
Leifs Taxi, Klint:
+45 40 21 09 35
Nykøbing Taxi:
+45 59 91 41 41
Gratis internet och wifi
Det finns fritt internet med kabel bland
annat i paviljong A och C.
Det finns fri wifi på området i och runt
restaurang Terrassen och receptionen.
Det finns också ett internetkafé med
två datorer och en skrivare i restaurang
Terrassen.

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Klokken
Blockhus C
Blockhus B
Blockhus E
Svalereden
Blockhus A
Lodsens hus
Annexet
Vendelbo
Stidsens hus
Gyvelbo
Villa Rosenberg
Martinus hus
Fyrrebakken
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5

7

6

8
9

11

10

12
13

18

14

15

16

20
21

17

19
22

23
24
25

26

27
28
29

31

Föredrag och kurser
Studiegrupper
Semester och retreat
Kafé och restaurang

Martinus Center Klint
Klintvej 69, Klint
DK-4500 Nykøbing Sjælland
Danmark
+45 38 38 01 00
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Tel: Mån – Tors
9.00 – 12.00
info@martinus.dk
martinus.dk
shop.martinus.dk

