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AKTIVITETSKALENDER 2021

Velkommen

Velkommen til vores program for 2021. Her får du et samlet overblik
over alle vores aktiviteter i det kommende år på både Martinus Center
Klint i Odsherred og Martinus Institut i København.
Vi tilbyder som altid en bred vifte af forskellig undervisning i
Martinus’ forfatterskab og hans kosmiske analyser. Der er mange
aktiviteter at vælge imellem for både nye og gamle Martinus-interesserede og flere nye tiltag i programmet.
Studiegrupper

I år introducerer vi eksempelvis et særligt etårigt kursusforløb for dig,
der er interesseret i at formidle Martinus’ analyser til andre. Vi fortsætter også vores satsning på onlineundervisning, som vi har fået mange
gode tilbagemeldinger på i det forløbne år. Endelig har vi øget mulighederne for at tage på refugieophold på Martinus Center Klint både forår
og efterår.
Vi fejrer jubilæumsåret

År 2021 er også et vigtigt jubilæumsår for Martinus-interesserede. I år
er det nemlig 100 år siden, Martinus havde de store, åndelige oplevelser, der gjorde det muligt for ham at beskrive sit åndsvidenskabelige
verdensbillede. Derfor holder vi en jubilæumsdag den 24. marts på
Martinus Institut, og den 30. april – 1. maj holder vi to dages åbent hus
og konference på Martinus Center Klint.
Vi håber, at du vil være med til at fejre jubilæet sammen med os,
og at du tager godt imod de mange undervisningstilbud i kataloget.
Begynd evt. med at kigge bagerst i kataloget, hvor du finder en praktisk
oversigt over alle årets begivenheder.
Hold dig opdateret

Find meget mere information om Martinus og vores aktiviteter på
martinus.dk. Læs også programmet i Martinus-appen, som du kan
downloade i App Store og Google Play. Tilmeld dig vores nyhedsbrev
på martinus.dk/nyhedsbrev.
Vi glæder os til at se dig!

Corona-information: Vi ved ikke, hvordan corona-situationen vil udvikle sig i
løbet af 2021, men alle vores aktiviteter bliver afholdt ud fra Sundhedsstyrelsens
anvisninger. Tryghed for alle er vores højeste prioritet. Vi holder os løbende opdateret og forbeholder os ret til om nødvendigt at ændre i programmet. Du er altid
velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.
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Lær om Martinus på mange måder
– forskellige studieformer
Tag det du kan bruge – og lad resten ligge. Sådan lyder Martinus’ egen
opfordring til alle, der interesserer sig for hans verdensbillede. Interessen for Martinus er nemlig ikke en religion, og der er ingen særlige
leveregler, du skal følge for at kunne lære om hans verdensbillede og
blive inspireret af det. Alle er velkommen til vores kursuscenter Martinus
Center Klint i Odsherred, og til Martinus Instituts lokaler på Mariendalsvej på Frederiksberg, København.
På Martinus Center Klint og i vores lokaler på Frederiksberg er
interessen for Martinus’ verdensbillede centrum for de fleste aktiviteter.
Vi byder hele året rundt på forskellige former for undervisning i Martinus’
forfatterskab og kosmiske analyser.
Der er masser af måder at studere Martinus på. Nogle kommer
for at få en kop kaffe i caféen på Martinus Center og høre et foredrag
om et særligt tema, mens andre fordyber sig i Martinus’ åndsvidenskabelige analyser i uger eller år ad gangen. Vi tilbyder også refugium til
dem, der ønsker at trække sig tilbage fra hverdagslivet i en kortere eller
længere periode for at finde ro og ny inspiration.
Årets mange aktiviteter på Martinus Center Klint og på Martinus
Institut består af:
Foredrag

Hele året tilbyder vi en lang række foredrag om forskellige temaer,
hvor du kan deltage uden tilmelding. Flere af vores foredrag livestreamer vi også online.

Sommeren på Martinus Center Klint består af 6 kursusuger med hvert
sit tema, fra sidst i juni til først i august. De to sidste uger er internationale uger med deltagere fra hele verden. Interesserede fra nær og fjern
fylder campingplads, ferieboliger, kursusfaciliteter, café og restaurant
for at nyde samværet, naturen og de mange forskellige aktiviteter.
Studiegrupper og temasamtaler

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 forår
og efterår både på Martinus Center Klint og på Frederiksberg. I løbet af
sommeren tilbyder vi 6 forskellige studiegrupper hver kursusuge.
På vores temasamtaler tager vi et aktuelt tema op og samtaler
over en kop kaffe eller te. Den første fredag i måneden afholder vi temasamtaler på Frederiksberg, og i perioden oktober til marts i Martinus
Center Klint.
Online undervisning

Vi arbejder løbende på at gøre vores undervisning tilgængelig for så
mange som muligt — ikke mindst via online kanaler, så du kan deltage i undervisningen hjemmefra, når det passer dig. Vi live-streamer
allerede en del af vores fysiske kurser og foredrag via vores Crowdcast-kanal (crowdcast.io/martinusinstitut), og vi arbejder på at udvikle
egentlige undervisningsforløb, som foregår helt eller delvist online.
Læs mere på s. 69.

Konferencer

Vi arrangerer hvert år en eller flere konferencer både på Martinus Center Klint og på Instituttet på Frederiksberg. Formålet med konferencerne er at skabe dialog mellem åndelige og kulturelle strømninger i tiden
og Martinus’ analyser. Konferencerne er et åbent og dialogisk forum,
der henvender sig til alle med interesse for temaet.
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, såvel forår, sommer
som efterår. Kurserne er åbne for alle og kræver normalt ikke noget forudgående kendskab til Martinus’ forfatterskab. De fleste af vores kurser
foregår på Martinus Center Klint, men vi arrangerer også kortere kurser
i vores lokaler på Frederiksberg. Hvis den åndsvidenskabelige verden
er ny for dig, kan du på nogle få timer få en grundlæggende indføring i
Martinus’ verdensbillede.
s. 6

Du kan læse meget mere om alle vores aktiviteter, fysisk og online,
på de følgende sider. Vi forbeholder os ret til, at der kan forekomme
ændringer i programmet.
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Martinus og hans værk
Den danske forfatter Martinus (1890-1981) viede det meste af sit liv til
at skrive og formidle et nyt, åndsvidenskabeligt verdensbillede, som
mange interesserede i Skandinavien og resten af verden i dag lader
sig inspirere af. Hans værk, der består af 6.000 sider og 100 farvelagte
symboler, er baseret på egne oplevelser.
Martinus brugte 60 år af sit liv på at nedskrive og formidle det
verdensbillede, han første gang så for sig under sine åndelige oplevelser som 30-årig. Grundstenen er et kærlighedsbudskab, der går på
tværs af traditionelle religiøse og filosofiske skel og bl.a. rummer tanker
om reinkarnation og et evigt liv under udvikling for alle levende væsener.
Sent i sit liv besluttede Martinus, at det samlede værk – med
Livets Bog, bind 1–7, som hovedværket – skulle bære den overordnede
titel Det Tredje Testamente. Hermed ønskede han at signalere, at en
vigtig del af hans arbejde bestod i at forene kristendommens og andre
religioners budskab om kærlighed og tolerance med en moderne
videnskabelig indstilling. Martinus’ verdensbillede er et tilbud til alle
selvstændigt tænkende mennesker med interesse for det eksistentielle
og åndelige område.

2021 - et jubilæumsår
År 2021 fylder Martinus’ verdensbillede 100 år, og det præger hele året.
De historiske kilder fortæller, at Martinus den 24. marts 1921 sad på sit
værelse på Jagtvej i København, da han havde en gennemgribende
åndelig oplevelse, der gjorde det muligt for ham at se og beskrive, hvordan verdensaltet er indrettet.
I bogen Omkring min missions fødsel omtaler han selv oplevelsen således: “Jeg så ind i en blå lysene himmel, der ligesom blev trukket til side, hvorved en ny og endnu mere lysende himmel kom til syne.
Og således blev det ved med at fortsætte, indtil en himmel kom til syne,
det var af en så overdådigt blændende gyldent lys og af en så hastig
vibrerende materie, at jag følte, at her var jeg på højden eller toppunktet
af, hvad min organisme og bevidsthed kunne tåle … Men i de brøkdele
af en sekund, åbenbaringen varede, oplevede jeg en verden af hellighed, harmoni og fuldkommenhed.”
I hele 2021 fejrer vi derfor 100-året for de oplevelser, der ligger
til grund for Martinus’ livsværk. Vi håber, at så mange som muligt vil
være med til at fejre jubilæet sammen med os på vores jubilæumsdag
den 24. marts i Instituttets lokaler på Frederiksberg i København, og på
åbent hus og jubilæumskonference den 30. april – 1. maj på Martinus
Center Klint i Odsherred. Vi regner med at live-streame vores oplæg.
Læs mere om vores jubilæumsaktiviteter på s. 14 og 59.
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Bliv frivillig
Frivilligt arbejde er grundlaget for de fleste af vores aktiviteter. Du kan
også være med, hvis du deler interessen for Martinus og kan lide at arbejde i en åben og venlig atmosfære. Vi kan altid bruge ekstra hænder
til en bred vifte af opgaver.
Martinus Institut er en idealistisk arbejdsplads, hvor alle opgaver
bliver løst i et teamwork mellem nogle få ansatte og et stort antal frivillige, ulønnede medarbejdere. Arbejdsopgaverne spænder vidt fra helt
praktiske tjanser i køkken og have til specialiserede undervisnings- og
oversættelsesopgaver.
Vi har alle interessen for Martinus’ verdensbillede tilfælles, og det
medvirker til, at samarbejdet sker i en åben og venlig atmosfære, som
vi vægter meget højt. Nogle opgaver kan du arbejde med hjemme, men
ellers foregår arbejdet som regel i Instituttets lokaler på Frederiksberg i
vinterhalvåret og på Martinus Center Klint i Odsherred i sommerhalvåret.
Der er masser af opgaver at tage fat på året rundt, men høj
sæsonen for frivilligt arbejde ligger fra sidst i juni til midt i august, hvor
vi afholder seks intensive kursusuger på kursuscentret i Klint. I den
periode er op mod 100 frivillige sammen om at få det hele til at lykkes.
Indflydelse og frihed

Som frivillig hos os har du stor mulighed for at få indflydelse på dine opgaver. Du vælger også selv, om du vil bruge meget eller lidt tid på arbejdet, når bare du overholder de aftaler, vi laver med hinanden. Nogle af
vores mest aktive frivillige arbejder én eller flere dage om ugen – andre
byder bare ind på mindre opgaver, når de ind imellem har tid.

Læs mere på vores hjemmeside martinus.dk, hvis du vil være frivillig –
eller skriv til: info@martinus.dk.
s. 10
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Martinus Center Klint

Martinus Center Klint ligger i smukke
omgivelser i Odsherred nær Nykøbing
Sjælland. Her grundlagde Martinus allerede i 1935 en feriekoloni, som med tiden
har udviklet sig til et moderne ferieog kursuscenter med både camping
område og et bredt udvalg af større og
mindre ferieboliger til kursister, som har
behov for at overnatte.
På kursuscentret kan du hele året rundt
deltage i forskellige former for undervisning med udgangspunkt i Martinus’ forfatterskab. Vi byder på en bred vifte af kurser,
foredrag og studiegrupper, hvor nogle går
i dybden med Martinus’ værker – og andre
ser på nogle af tidens aktuelle temaer
gennem Martinus’ briller.

Martinus Center Klint er kendt for sin særlige
lyse og imødekommende atmosfære, og i forbindelse med vores kurser og foredrag får du rig
lejlighed for at nyde både stemningen, naturen
og samværet med de andre kursister. Der er
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.
Uden for højsæsonen bliver centrets faciliteter
lejet ud til både enkeltpersoner og foreninger,
hvor stedet danner en hyggelig ramme om både
refugieophold, møder og konferencer.
s. 12
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Nyhed: Refugieophold
Vi tilbyder nu refugieophold i hyggelige og rolige omgivelser på Martinus
Center Klint. Nyd nogle fredfyldte dage eller uger i en skøn natur tæt på
strand og skov.
Refugiet er et tilbud til dig, der ønsker at trække dig tilbage fra hverdagslivet i en kortere eller længere periode for at finde ny inspiration
og ro. Vi tilbyder følgende muligheder for et refugieophold på Martinus
Center Klint:

Café Klint

Caféen på Martinus Center Klint fører plantebaserede varer og er åben
for besøgende i en stor del af sommerhalvåret. Vores café har åbent
for alle i forbindelse med vores 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.

•

Kun bolig (hele året rundt) med adgang til alle centrets faciliteter
(Café Klint og Restaurant Terrassen i forbindelse med vores kurser, fri internet/wifi, pc og printer, tv-stuer, leje af cykel)

•

Bolig inkl. forplejning (plantebaseret let frokost og aftensmad)
med adgang til alle centrets faciliteter (se ovenfor). Gælder perioderne 1. april-26. juni og 8. august-31. oktober 2021.

•

Bolig inkl. forplejning (plantebaseret let frokost og aftensmad)
med adgang til alle centrets faciliteter (se ovenfor) og mulighed
at deltage i aftenforedrag om Martinus’ verdensbillede samt filmevents. Gælder perioderne 9.-22. maj og 5.-18. september 2021.

Vi udlejer boliger i flere størrelser og prislejer. Læs mere om vores
boliger på s. 46 og om priser for refugieophold på martinus.dk.

Restaurant Terrassen

På Restaurant Terrassen kan du købe lækker plantebaseret mad og
spise den i en varm og afslappet atmosfære. Restauranten er åben i forbindelse med vores kurser og foredrag, både for dig som er på centret
som kursist, og for dig som kommer forbi som gæst. I sommerperioden
fra 26. juni til 7. august 2021 har restauranten åben hver aften og vi serverer også varm frokost og morgenmad. 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.
s. 14
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Martinus’ verdensbillede 100 år
– åbent hus og jubilæumskonference
Udefra set var der ikke meget, der tydede på, at Martinus skulle
få en usædvanlig livsbane. I 1921 skete der imidlertid noget skelsættende for den da 30- årige mand.
Under en meditation på Gud oplevede han, at der åbnede sig en kanal
i ham, der gav ham indblik i den åndelige verden, dens love og betydning for alt liv. Han oplevede at blive omsluttet af et gyldent lys, der –
som han senere beskrev det – efterlod ham “... i en tilstand af bevidst
udødelighed og med evne til at se, at kun livet eksisterer, og at mørke
og lidelse kun er camoufleret kærlighed, og at Guds væsen er nærværende i alt og alle”.

Åbent hus
Fredag d. 30. april kl. 11.00-20.00

Vi fejrer 100-året for Martinus’ kosmiske bevidsthed med Åbent hus
og en festlig dag på Martinus Center Klint hele dagen. Vi tilbyder bl.a.
guidede rundture på Centret, udstilling, filmvisning, kagebord og en
musikalsk aften med temaet “Jeg er fremmed - jeg er en pilgrim”.
Fri entré. Et detaljeret program for dagen finder du på vores hjemme
side martinus.dk.

Jubilæumskonference
Lørdag d. 1. maj kl 10.00-16.00
Pris 450 kr.
Kaffe, te og kage i pausen samt frokost er inkluderet i prisen.

Dagens konference er et led i fejringen af 100-året for Martinus’ verdensbillede. Vi sætter spot på Martinus’ mission og betydningen af
hans verdensbillede i dag og for fremtiden. Der vil i dagens løb være
både oplæg, panelsamtale og dialog med inviterede gæster.
Vel mødt til en begivenhedsrig dag, der byder på en bred vifte
af indslag. Et detaljeret program kommer senere på vores hjemmeside
martinus.dk. Konferencier: Jens Christian Hermansen

s. 16

Nyhed: Formidlingskursus 2021
Vi tilbyder i år et nyt kursus i formidling af Martinus Åndsvidenskab, hvor
du på fire weekender får mulighed for at fordybe dig i pædagogiske
aspekter og formidling af Martinus’ analyser. Forløbet er et pilotprojekt,
og erfaringerne herfra vil blive brugt til at udvikle formidlingskurset
fremover. Kurset henvender sig til dem, der er godt inde i analyserne.
Det kan være tilegnet ved at studere værket i studiegrupper i en årrække, eller alternativt via intensivt selvstudium.
Om kurset

Det formidlingsmæssige og pædagogiske indhold trænes ved i praksis
at formidle de kosmiske analyser for hinanden. Vi arbejder eksperimenterende og samskabende, idet vi prioriterer, at deltagernes viden og erfaringer bringes i spil til inspiration for alle. En gennemgående pædagogisk
metode er erfaringspædagogik, hvor vi arbejder med erfaringsdannelse,
erfaringskobling og erfaringstilknytning i varierende kombinationer.
s. 17

Forår

Forløbet tilrettelægges individuelt, så deltagerne hver især kan bidrage med det, de oplever er deres opgave. Derfor vil forløbet forme sig
som en søge-lære-proces. Deltagernes samlede formidlingserfaring
gøres eksplicit og deles, således at hele gruppen udvikler en nuanceret
palet af undervisningsmetoder og pædagogiske værktøjer, ikke blot
teoretisk, men også i praksis. Forløbet fokuserer på individuel træning
og fællesskabets feedback, således at den enkelte har mulighed for at
finde sin egen stil og plads i helheden.
Det pædagogiske indhold, vi kommer ind på, er: didaktik og
undervisningsplanlægning, læringsteori, feedback- og evaluerings
metoder, deltagerforudsætninger, den personlige dimension i undervisningen, formidlings- og undervisningsmetoder, gruppeprocesser og
gruppeledelse, kommunikation og refleksionsmetoder.
Praktisk information

Det er et maks. på 20 deltagere i gruppen. Der læses cirka 30 siders
pædagogisk litteratur pr. weekend. Undervisningsstedet er Martinus
Center Klint og kursisterne indkvarteres i Centrets boliger. Vi tilbyder
en samlet kursuspakke med bolig og følgende måltider inkluderet:
frokost, aftensmad, te/kaffe og snacks (se nedenfor).
Undervisere

Tryggvi Gudmundsson, Marin Hansen og Ingvar Haubjerg Nielsen, evt.
gæstelærere, samt kursisterne selv som led i træning.

4 mødeweekender:
26.-28. marts, 28.-30. maj, 27.-29. august og 5.-7. november
Pris for 4 weekendophold:
Kursus, bolig og mad (frokost, te/kaffe og snacks, aftensmad): 5.000 kr
Kursus med bolig: 4.200 kr
Kursus med mad: 3.000 kr
Kursus: 2.000 kr
Tilmelding:
Tlf.: +45 38 38 01 00 eller e-mail: info@martinus.dk
s. 18
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Lørdagsforedrag

I foråret er der foredrag om åndsvidenskabelige emner seks
lørdag eftermiddage på Martinus Center Klint. Foredragene
starter kl. 14.30, og du behøver ikke at tilmelde dig på forhånd.
Efter foredraget er der fællesspisning for dem, der har lyst.
Alle er velkommen, og foredragene kræver ingen særlige forudsætninger. Foredragene fra Martinus Center Klint live-streames
også på vores Crowdcast-kanal: crowdcast.io/martinusinstitut
Tid: 14.30-16.30
Pris: 90 kr. inkl. kaffe og te i pausen.
Pris spisning: 95 kr.
Pris live-streaming via Crowdcast: 40 kr.

Jordens klima – og vores tankeklimaer
v/ Solveig Langkilde
Lørdag 17. april

Er der solskin i vores sind, eller er der stormvejr med skybrud? Kan
der tænkes en sammenhæng mellem de processer, jordens fysiske
klima gennemgår, og de tankeklimaer, vi jordmennesker går igennem?
Martinus beskriver, at der ikke findes tilfældigheder i kosmos, og at
den forcerede bevidsthedsudvikling i os mennesker er noget, der sker
parallelt med jordens udvikling. Ifølge Martinus vil vi, blandt andet pga.
klimaets udfordringer, i løbet af nogle inkarnationer gradvis opbygge et
kærligt, logisk og fredeligt tankeklima i samklang med jordens tilsvarende forvandling.
Snedriver i sindet og dette at holde hjertet varmt
v/ Søren Olsen
Lørdag 8. maj

På en gåtur i det tidlige forår i Dyrehaven med en nær ven, pegede
Martinus på en overvintret snedrive og fortalte, at sådanne snedriver har
menneskene også i skjulte afkroge af bevidstheden. Han fortæller, at
livet finder udveje for at få de resterende ufærdige sider frem i lyset og
varmen. Hvad kan der ligge bag sådanne overvintrende indre snedriver?

Håbet om en bedre verden
v/ Eigil Kristensen
Lørdag 13. marts

Vi lever i en urolig verden med stress, angst og bekymringer, blandt
andet som følge af coronavirus. Åndsvidenskaben kan hjælpe os til
at få et større kosmisk perspektiv på livet og dermed hjælpe os ud af
sjæleligt mørke. Hvordan kan vi holde fast i håbet om en lysere fremtid
og en bedre verden?
Individets møde med fællesskabet
v/ Lene Jeppesen
Lørdag 27. marts

Flokbevidsthed afløses langsomt af selvstændig nuanceret tænkning.
Fællesskaber udvikler sig i takt hermed fra ensrettet flokadfærd til en
samling af selvstændigt tænkende mennesker, der hver især bidrager
med sine specifikke talenter til glæde for helheden. Hvordan hænger det
sammen med vores opnåelse af balance mellem følelse og intelligens?
s. 20

Bønnens kraft
v/ Inger Sørensen
Lørdag 22. maj

Mange mennesker forbinder bøn med noget gammeldags religiøst og
kan have svært ved at bede i dag. En anden opfattelse kan være, at når
alt er såre godt, er bøn unødvendig. Martinus forklarer derimod bønnen
som videnskab - og en måde at samarbejde med livet på.
Den globale krise – en ny epokes fødsel
v/ Ole Therkelsen
Lørdag 12. juni

Det enkelte menneske, verdenssamfundet og hele jordkloden som
levende væsen er under en dramatisk forvandling, der er indledningen
til en ny verdensepoke. Erfaringerne fra alle lidelser og fejltagelser
afføder en ny humanitet og en helt ny verdenskultur.
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Kurser

I løbet af foråret byder vi på flere kortere og længere kurser, der
fokuserer på forskellige aspekter af Martinus Åndsvidenskab.
I maj ligger desuden de første to ud af fire kursusuger, hvor du
i år kan fordybe dig i Martinus’ bog Grand Kursus (der tilbydes
rabat på kursusprisen for 2 ugekurser, se nedenfor). Detaljerede kursusprogrammer for de enkelte kurser finder du på vores
hjemmeside martinus.dk.
Nyhed: I forbindelse med vores forårs- og efterårskurser på
Martinus Center Klint tilbyder vi i år en samlet kursuspakke til
en fordelagtig pris med bolig og følgende måltider inkluderet:
frokost, te/kaffe, snacks og aftensmad. Se vores priser nedenfor.
Du kan tilmelde dig alle kurser på tre måder:
Online: martinus.dk
Telefon: 38 38 01 00, mandag-torsdag kl. 9.00-12.00.
E-mail: info@martinus.dk

Kursuspriser

I forbindelse med vores forårs- og efterårskurser på Martinus Center
Klint tilbyder vi i år en samlet kursuspakke til en fordelagtig pris med bolig
og følgende måltider inkluderet: frokost, te/kaffe, snacks og aftensmad.
Kursus

+ mad

+ bolig

+ bolig og mad
(fordelagtig pris)

525 kr

600 kr *

900 kr

970 kr *

Weekendkursus 1.050 kr

1.300 kr **

1.650 kr

1.850 kr **

Pinseretreat
(3 dage)

1.375 kr

1.750 kr **

2.420 kr

2.700 kr **

Ugekursus

1.800 kr

2.500 kr **

3.500 kr

4.000 kr **

2 ugekurser
(rabat)

2.880 kr

4.000 kr **

5.600 kr

6.400 kr **

Endagskursus

* Inkl. frokost, te/kaffe og snacks
** Inkl. frokost, te/kaffe, snacks og aftensmad
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Endagskursus: Introduktion til Martinus Åndsvidenskab
v/ Tryggvi Gudmundsson og Inger Sørensen
Lørdag d. 20. marts kl. 10-16

Vi lever i dag med mange omvæltninger – ikke mindst pga. coronavirus
– som medfører problemer i økonomi, politik og klima i samfundet, men
også personlige udfordringer. Hvorfor ser vi disse udfordringer? Og
kan vi håndtere dem? Martinus Åndsvidenskab giver os nogle bud på,
hvordan vi hver især kan skabe en væremåde, der giver positiv respons,
fordi den er baseret på livets evige principper og åndelige grundstrukturer. På kurset får vi dybere indsigt i, hvad et menneske er og hvad
bevidsthed er.
Weekendkursus: Naturen som læremester
– viden, velvære og vidunderlige detaljer
v/ Ingvar Hauberg Nielsen
Fredag 9. – søndag 11. april

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 stilet mod hvert enkelt
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.
Ugekursus: At forstå livets helhed – hvem er vi egentlig?
v/ Sören Grind
Søndag d. 9. – lørdag d. 15. maj

Forståelsen af vores forbundenhed med naturen, med hinanden og en
åndelig verden vokser. Ifølge Martinus udgør vores liv en væv af skæbnetråde der synliggør et kosmisk spejlprincip, hvor alle tanker, følelser
og handlinger er led i en evolutionær plan. Vi er på vej at vågne op til en
dyb helhedsforståelse af livet, som vil forandre vores måde at organisere vores samfund på. Selvindsigt og forståelsen for livets helhed skaber
fundamentet for en verden i fred og venskab.
Program

Mandag 10/5:
Tirsdag 11/5:
Onsdag 12/5:
Torsdag 13/5:
Fredag 14/5:

Den usynlige verden v/ Sören Grind
Evolutionen – en del af en helhedsplan v/ Ole Therkelsen
Et kosmisk spejlprincip v/ Eigil Kristensen
Religion og videnskab som forener verden
v/ Jens Christian Hermansen
Kan man samtale med helheden? v/ Inger Sørensen
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4 ugekurser: Grand Kursus – maj og september 2021
(kursusrabat for 2 uger)
v/ Solveig Langkilde

Velkommen til 4 ugekurser med fordybelse i Martinus’ bog Grand Kursus.
Man kan deltage i én eller flere uger alt efter muligheder og interesse.
Uge 1: Søndag d. 9. – lørdag d. 15. maj
Pensum: Grand Kursus, kap. 1-4
Uge 2: Søndag d. 16. – lørdag d. 22. maj
Pensum: Grand Kursus, kap. 5-8
Anden halvdel af Grand Kursus læses i 2 uger i september, læs mere
på side 41.
Martinus Institut udgav i 2018 bogen Grand Kursus. Den består
af 15 foredrag, som Martinus afholdt i vinterhalvåret 1955-56, og som
blev optaget på bånd. Martinus udtrykker i et brev: “Denne gennemgang bliver således det største og fuldkomneste kursus, jeg endnu
mundtligt har givet af livets totale analyse og er således et virkeligt Grand Kursus, der kommer til at fylde hundreder af bogsider med
sin tekst og sine billeder.”
I denne bog viser Martinus, at han kan udtrykke de kosmiske
analyser på en let tilgængelig måde, samtidig med at beskrivelserne
rummer dybderne i åndsvidenskaben. Derfor kan bogen være velegnet for såvel nye interesserede som de, der i forvejen har kendskab til
Martinus’ værk.
Pinseretreat: Indre fred
v/ Tryggvi Gudmundsson, Marin Hansen og Eigil Kristensen
Fredag d. 21. – mandag d. 24. maj

Vi lever i en urolig verden. Politisk og økonomisk er der mørke skyer
horisonten rundt. Stress, angst og bekymringer plager befolkningen i en
grad, vi ikke har set før. I en sådan tid er det vigtigere end nogensinde, at
vi kan bevare en indre fred og balance, så vi bedre kan klare de udfordringer, vi møder.
Martinus kan hjælpe os med at forstå årsagerne til denne tilstand
og med at forstå meningen med de lidelser, de medfører: “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)
Vi vil på retræten arbejde med, hvordan vi ved hjælp af den indsigt i os selv og verden omkring os kan styrke følelsen af indre fred.
s. 24

Weekendkursus: Antiinflammatorisk, plantebaseret kost
og Martinus Åndsvidenskab
v/ Ulla-Mir Renöfält og Anne Pullar
Fredag 28. – søndag 30. maj

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.
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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.

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.

Gruppe 1
Grand Kursus
Mandage kl. 13.00-14.30
v/ Lene Jeppesen
Pris: 2 x 600 kr.

12 mandage i foråret: 4/1-22/3 og 12 mandage i efteråret: 13/9-6/12
undtagen 18/10 (efterårsferie)
Gruppe 2
Artikelsamling 1
Tirsdage kl. 10.30-12.00
v/ Lene Jeppesen
Pris: 2 x 600 kr.

12 tirsdage i foråret: 5/1-23/3 og 12 tirsdage i efteråret: 14/9-7/12
undtagen 19/10 (efterårsferie)
Gruppe 3
Livets Bog, bind 2
Tirsdage kl. 13.00-14.30
v/ Lene Jeppesen
Pris: 2 x 600 kr.

12 tirsdage i foråret: 5/1-23/3 og 12 tirsdage i efteråret: 14/9-7/12
undtagen 19/10 (efterårsferie)

•

Om litteraturen

Livets Bog er på ca. 3.000 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.

•

Grand Kursus består af 15 foredrag, som Martinus afholdt i
vinterhalvåret 1955-56, og som blev optaget på bånd. Bogen er
velegnet for såvel nye interesserede som de, der i forvejen har
kendskab til Martinus værk.

•

Artikelsamling 1 indeholder 45 Martinus-artikler, der tidligere har
været offentliggjort i tidsskriftet Kosmos i perioden 1933 til 1983.
Artiklerne giver et interessant indblik i den første pionertid og
den måde, Martinus introducerede sit verdensbillede på.
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Gruppe 4
Livets Bog, bind 5
Hver anden torsdag kl. 16.00-17.30
v/ Solveig Langkilde
Pris: 300 kr. pr. sæson (6 gange)

12 torsdage i 2020, datoerne er endnu ikke fastlagt. Mere information
på e-mail: info@martinus.dk.
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Sommer

Seks indholdsrige sommeruger
Lørdag 26. juni – lørdag 7. august 2021

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 til engelsk, tysk og hollandsk. Vi
forbeholder os ret til, at der kan forekomme ændringer i programmet.

Praktisk om sommerugerne
Sommerugerne løber fra lørdag d. 26. juni til lørdag d. 7. 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 (270 kr)
eller en uge ad gangen. Prisen er 1.350 kr. for en uge (med bolig på
Centret) og 1.500 kr for en uge med egen bolig. Prisen for et enkelt
foredrag er 90 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
boliger og overnatningsmuligheder på s. 46. Morgenmad, frokost og
aftensmad kan købes på Restaurant Terrassen og Café Klint. Du kan
også købe ugepension med alle måltider. Se vores priser på martinus.dk.
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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 2021 udbyder vi seks forskellige studiegrupper alle uger.
I uge 6 tilbyder vi desuden en esperanto-uge med undervisning i esperanto kl. 14.00-15.00 på Terrassen.
Tilmelding:
Du tilmelder dig i receptionen på Martinus Center Klint senest
kl. 20.15 hver lørdag aften inden gruppestart eller per e-mail til
info@martinus.dk. Tilmeldingen gælder for én uge ad gangen.
Valg af gruppe:
Du kan få studievejledning hver lørdag eftermiddag i sommer
ugerne fra kl. 15.00-17.00 på Terrassen.

Gruppe A
Det nye verdensbillede

Gennem spørgsmål og dialog indføres den studerende i Martinus’
verdensbillede og de hertil hørende kosmiske principper.
Ingen forberedelse.
Gruppe B
Bog- og artikelgruppe
Uge 1, 3 og 5: Menneskehedens skæbne (småbog 1)
Uge 2, 4 og 6: Artiklerne “Freden” og “Den mentale treenighed”
(Artikelsamling 1)

Vi læser og samtaler ud fra artikler eller bøger. Du skal derfor læse som
forberedelse til hver dag. Bogen Menneskehedens skæbne kan købes i
receptionen. Artikelkompendium afhentes i receptionen.
Gruppe C
Dagens foredrag

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: Sundhed og livsglæde
Med et kærligt tankeklima kan vi skabe sundhed og livsglæde for os
selv, vores organer og vores celler. Ja, vi kan skabe livsglæde for hele
vores mikrokosmos, der også er et univers. Så kan vi også lære at udstråle livsglæde til vores medmennesker, til dyrene, og til den uendelige
kærlighedens ophav – til Guddommen.
Temafordybelse uge 2, 4 og 6: Natbevidstheden - vores indre kraftkilde
Martinus beskriver natbevidstheden som en “vågentilværelse” under
søvnen og døden. I de åndelige verdener bæres natbevidstheden af
vores følelseslegeme. For jeg’et er natbevidstheden dog meget mere
end søvn og drømme. Den danner pladsen for vores automatfunktioner
i “et spil bag ‘kulisserne’, udenfor jegets dagsbevidste vilje og kontrol”
(Livets Bog 3, stk. 949).
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.
Esperanto-uge

I uge 6 (31. juli - 7. august) tilbyder vi undervisning i esperanto kl.14-15 på
Terrassen. Morgen- og aftenforedrag vil efter behov også blive simultantolket til esperanto.

Spørgsmål og dialog ud fra dagens foredrag. Ingen forberedelse ud
over foredragene.
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Sommeruge 1

Sommeruge 2

Lørdag 26. juni – lørdag 3. juli 2021

Lørdag 3. juli – lørdag 10. juli 2021

TEMA: Reinkarnation – en logisk og kærlig udvikling

Flere og flere mennesker fornemmer, at de har levet flere liv. De føler,
de har erindringer, tanker og talenter, som får en dybere mening og
forklaring i lyset af reinkarnation. Ifølge Martinus er reinkarnation en
forudsætning for at forstå, hvordan vore livsveje er en del af en logisk
og kærlig udvikling. Hvad kan vores nuværende liv fortælle os om vores
tidligere udvikling, og hvad kan reinkarnationsperspektivet lære os om
livets mening og kærlighed?

Morgenforedrag
9.30

Symbolforedrag
16.00

Aftenprogram
19.00

Søn.
27. juni

Reinkarnation
giver livet mening
v/ Inger Sørensen

Vores evige jeg
og skæbnen
Symbol 6, 8-10, 11,
16, 20

Religion og
videnskab
v/ Tryggvi
Gudmundsson

Man.
28. juni

Hvad fortæller
opvæksten om
vores udvikling?
v/ Lasse Malmgren

Karma og vores
talenter
Symbol 4, 12, 18, 25,
72, 74, 88

Martinus og
hans kosmiske
bevidsthed –
historiske aspekter
v/ Willy Kuijper

Sundhed i
såvel krop,
psyke som ånd
v/ Ole Therkelsen

Livsenhedsprincippet og mikrokosmos
Symbol 7, 1, 40, 38,
45-48

Vejen til indvielse
v/ Mary McGovern

Kønsidentitet i
forvandling
v/ Tryggvi
Gudmundsson

Den seksuelle
polforvandling
og fremtidens
mennesker
Symbol 18-20, 25, 23

Kunstaften

At arbejde
bevidst med
sig selv
v/ Lene Jeppesen

Samvittighed, bøn
og tolerance
Symbol 21, 22, 22A,
3, 19, 23

Spørgetime
v/ Ole Therkelsen

Vores vej til lyset
gennem mørket
v/ Marin Hansen

Menneskets kærlighedsevne og livets
mysterium
Symbol 100, 5, 37,
24, 26

Underholdning

Tirs.
29. juni

Ons.
30. juni

Tors.
1. juli

Fre.
2. juli
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TEMA: På vej mod international samhørighed

Verden i dag er præget af menneskets længsel efter samhørighed,
fred og et stabilt, globalt samfund. Samtidig ser vi en begrænsning i
menneskets frihed og rettigheder og en øget nationalisme i store dele
af verden. Martinus mener, at udviklingen bevæger sig i retning af en
forenet menneskehed, og at åndsvidenskaben kan hjælpe os med at
skabe et kærligt og retfærdigt samfund, der bringer velstand, frihed og
fællesskab til alle uden undtagelse.

Morgenforedrag
9.30

Symbolforedrag
16.00

Aftenprogram
19.00

Søn.
4. juli

At lære sin næste
at kende
v/ Eigil Kristensen

Al livs grundanalyse
Symbol 41, 8-11, 4

Sandhed – tro eller
viden
v/ Lars Malmgren

Man.
5. juli

Fra grænser til
fællesskab
v/ Pernilla Rosell

Reinkarnation, arv
og miljø
Symbol 6, 34, 9, 7175, 48, 47

Aktuel video

Tirs.
6. juli

Jordens og
menneskets indre
opgør
v/ Sören Grind

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

Bønnens mysterium
v/ Karl Jørgensen

Ons.
7. juli

Vores krops
organiske
kommunisme
v/ Olav Johansson

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

Kunstaften

Tors.
8. juli

Religion og
videnskab som
forener verden
v/ Jens Christian
Hermansen

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

Spørgetime
v/ Lene Jeppesen

Fre.
9. juli

Fredens og livsglædens kilde
v/ Solveig
Langkilde

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

Underholdning
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Sommeruge 3

Sommeruge 4

Lørdag 10. juli – lørdag 17. juli 2021

Lørdag 16. juli – lørdag 24. juli 2021

TEMA: Skabelsen af indre balance og sundhed

I vores længsel efter en lykkelig skæbne er viden om, hvordan vi skaber
psykisk og fysisk sundhed, afgørende. I dag viser flere og flere viden
skabelige opdagelser, at vores tanker har stor betydning for sundhed og
vitalitet. Martinus’ analyser giver os værktøj til at forstå, hvordan vores
tanker og adfærd afspejles i vores skæbne. Ved bevidst at udforske
vores indre verden og praktisere de kosmiske analyser kan vi på sigt
skabe den balance og sundhed, der giver frihed og livskraft både til os
selv og hinanden.

Morgenforedrag
9.30

Symbolforedrag
16.00

Aftenprogram
19.00

At finde indre ro
og mening i en
stormfuld verden
v/ Mary McGovern

Tanker bag alt
Symbol 45, 46, 4957, 48, 47

Martinus og
hans kosmiske
bevidsthed –
historiske aspekter
v/ Willy Kuijper

Man.
12. juli

Tanken og vores
livskraft
v/ Lene Jeppesen

Tankekraft og
sundhed
Symbol 58-66

Aktuel video

Tirs.
13. juli

Kan mennesket og
naturen helbrede
hinanden?
v/ Ingvar H. Nielsen

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

Tilgivelsens gaver
v/ Marin Hansen

Ons.
14. juli

Balance for
helheden – såvel
dyr, mennesker
som kloder
v/ Edly Grape

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

Kunstaften

At balancere
det feminine og
maskuline
v/ Karin Jansson

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

Spørgetime
v/ Solveig Langkilde

At give og få frihed
v/ Inger Sørensen

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

Underholdning

Søn.
11. juli

Tors.
15. juli

Fre.
16. juli
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TEMA: At finde sin plads i universet

Mennesket har længe set ligheder mellem det store og det små og
søgt sammenhæng mellem stjernehimlen og vores egen verden. I vor
tid har det materialistiske syn reduceret livet omkring os til livløse processer. Martinus’ analyser viser os en måde til at udforske det levende
liv bag alle forandringer i såvel menneskehedens som jordklodens
udvikling. Hvordan kan vi bruge disse tanker til at skabe harmoni i vores
forhold til omverdenen og universet?

Morgenforedrag
9.30

Symbolforedrag
16.00

Aftenprogram
19.00

Søn.
18. juli

Er universet venligt
indstillet?
v/ Rune Östensson

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

Er der en højere
moral?
v/ Lene Jeppesen

Man.
19. juli

Rejsen til Jeget –
livets faste punkt
v/ Solveig Langkilde

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

Aktuel video

Tirs.
20. juli

Menneskeheden
og Jorden i forvandling
v/ Ulf Sandström

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

Samarbejdsstrukturen og den
ny verdensmoral
v/ Ole Therkelsen

Ons.
21. juli

Tankens kraft
i vores indre
stjernehimmel
v/ Anne Külper

Den seksuelle
polforvandling og
den højeste ild
Symbol 11,35, 22, 66

Kunstaften

Tors.
22. juli

At forstå meningen
med sit liv
v/ Tryggvi
Gudmundsson

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

Spørgetime
v/ Rune Östensson

Fre.
23. juli

Bønnen som
kraftkilde
v/ Ole Therkelsen

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

Underholdning

s. 35

Sommeruge 5

Sommeruge 6

Lørdag 24. juli – lørdag 31. juli 2021

Lørdag 31. juli – lørdag 7. august 2021

TEMA: Søgen efter vores inderste identitet

Hvem er jeg? Er der en højere magt? Disse spørgsmål har filosoffer og
mystikere søgt svar på gennem alle tider. Samme spørgsmål engagerer
i dag flere og flere mennesker. Gennem studiet af Martinus’ kosmiske
analyser kan vi finde en ny, videnskabelig måde at forstå vores inderste
identitet på, og hvordan vi er forbundet med helheden i tilværelsen. En
dybere forståelse af livets evige dimension kan bringe livskraft og større
tillid til livet.

Morgenforedrag
9.30

Symbolforedrag
16.00

Aftenprogram
19.00

Søn.
25. juli

Den usynlige
verden
v/ Sören Grind

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

The Road to
Initiation
v/ Mary McGovern

Man.
26. juli

Fra vredens til
kærlighedens Gud
v/ Ingvar H. Nielsen

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

Threads of Destiny
v/ Karin Jansson

Tirs.
27. juli

Skytsenglenes
opgaver
v/ Anne Külper

Mennesket og
livsmysteriet
Symbol 2, 37, 32

Kunstaften

Ons.
28. juli

Tillid til sig selv
og livet
v/ Karin Jansson

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

Nature as a Divine
Sanctuary
v/ Pernilla Rosell

Tors.
29. juli

Mikrokosmos verdensaltets
livsenheder
v/ Rune Östensson

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

I - the Fixed Point
in the Middle of the
Universe
v/ Anne Külper

Fre.
30. juli

Vejen til Selvet og
til Gud
v/ Eigil Kristensen

De dyriske og
menneskelige
tankeklimaer
Symbol 33, 66

Underholdning

s. 36

TEMA: En kultur bygget af menneskelig kærlighed

Vores kønsroller er under hurtig udvikling og forandring. Mange mennesker finder nye måder til at udtrykke deres kærlighed og individualitet
på. Stadig flere oplever behov for at forlade traditionelle overbevisninger
og floktænkning. Martinus’ analyser viser, at vi står ved en evolutionær
korsvej med større frihed, når det gælder køn, identitet og familie
konstellationer. Hvordan skal vi forstå disse ændringer og menneskets
fremtidige udvikling?

Morgenforedrag
9.30

Symbolforedrag
16.00

Aftenprogram
19.00

At lade flokken
bag sig
v/ Kenneth Ibsen

Tanke bag alt
Symbol 45, 46, 4957, 48, 47

The Inner
Struggle of Earth
and Mankind
v/ Sören Grind

Man.
Kvinder og mænd
2. august ved udviklingens
skillevej
v/ Micael
Söderberg

Tankekraft og
sundhed
Symbol 58-66

Co-Operation and the
New World Morality
v/ Ole Therkelsen

Tirs.
Hvilken rolle
3. august har jeg i livets
forvandling?
v/ Søren Olsen

Den livgivende føde
Symbol 100, 67A, 67,
38, 68-7

Kunstaften

Ons.
Kærlighed til
4. august næsten - dyrene
og mikrokosmos
v/ Ole Therkelsen

Talenters opbygning
og nedbrydning
Symbol 11, 8-10, 71-7

Friendship in a
Cosmic Perspective
v/ Anne Pullar

Tors.
På vej mod et
5. august samfund baseret
på menneskelig
kærlighed
v/ Ingemar Fridell

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

Understanding
the Meaning of
Your Life
v/ Tryggvi
Gudmundsson

Fre.
Vores samhørig6. august hed med altet
v/ Lene Jeppesen

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

Underholdning

Søn.
1. august

s. 37

Lørdag 7. august kl. 13.00-17.00
Sommersæsonen afsluttes med en festlig sammenkomst på Martinus
Center Klint, hvor vi fejrer Martinus’ verdensbillede – og hans fødselsdag,
som var den 11. august.
Program for dagen ligger endeligt fast ca. 1. juli, og indeholder
bl.a. information fra Rådet, taler og underholdning i foredragssalen – og
te, kaffe og kagebord på Restaurant Terrassen.

s. 38

Efterår

Martinus Festdag

s. 39

Lørdagsforedrag

I efteråret er det foredrag om åndsvidenskabelige emner fem
lørdag eftermiddage på Martinus Center Klint. Foredragene
starter kl. 14.30, og du behøver ikke at tilmelde dig på forhånd.
Efter foredraget er der fællesspisning for dem, der har lyst.
Alle er velkommen, og foredragene kræver ingen særlige forudsætninger. Foredragene fra Martinus Center Klint live-streames
også på vores Crowdcast-kanal: crowdcast.io/martinusinstitut
Tid: 14.30-16.30
Pris: 90 kr. inkl. kaffe og te i pausen.
Pris spisning: 95 kr.
Pris live-streaming via Crowdcast: 40 kr.

Bønnens kraft og meditationens indsigt
v/ Ingvar Hauberg Nielsen
Lørdag d. 2. oktober

I den tid vi lever i, stilles der store krav til det enkelte menneske, og mange af os er på udkig efter viden og værktøjer, som kan støtte og hjælpe
os. Foredraget er ment som en inspiration til, hvordan bønnens kraft
og meditationens indsigt kan bruges til at få mere kraft, inspiration og
mod ind i hverdagslivet for mennesker, der har lyst til at prøve at arbejde
åndsvidenskabeligt med disse på én gang ældgamle og topmoderne
mentale værktøjer.
Bønnens mysterium og skytsenglenes funktion
v/ Lene Jeppesen
Lørdag d. 16. oktober

Martinus forklarer, at bønnen har stor betydning for det moderne menneske, samt hvorfor og hvordan den virker. Han forklarer, hvordan den
brugt rigtigt kan hjælpe os til at opnå indsigt og balance, så vi kan være
til glæde for vores omgivelser. Særligt gør han opmærksom på, hvordan Gud eller Universet kommunikerer med os via skytsengle, der, lige
som vi selv, er de organer, hvormed Gud eller Universet konkret møder
alle levende væsener - lige der, hvor de er.

Samarbejdsstrukturen og verdensmoralen
v/ Ole Therkelsen
Lørdag d. 4. september

De sidste 10 år af sit liv talte Martinus meget om samarbejdsstrukturen
ved møderne på Martinus Institut. “Strukturen” skulle bruges i samarbejdet indenfor Instituttets rammer, og den skulle danne grundlag for
en ny verdensmoral.

Jesus Kristus set i lyset af Martinus Åndvidenskab
v/ Søren Olsen
Lørdag d. 13. november

At være religiøst forskrækket går ikke, hvis man vil trænge i dybden
af Martinus åndsvidenskab, men det handler ikke om at tro på Jesus
Kristus eller Gud. Livsmysteriet lader sig ikke løse uden at erkende
religionernes rolle i udviklingen. Alt peger i retning af, at Jesus Kristus
ikke var troende, men vidende på et så højt niveau, at vi stadig knap
kan forstå ham.

Fra forelskelse til venskab
v/ Sören Grind
Lørdag d. 18. september

Der foregår en evolution i os alle mod større selvstændighed. Mange
lever i dag frivilligt eller ufrivilligt som singler. Alternative familieformer
vokser. Ifølge Martinus’ analyser vokser i hver kvinde en maskulin pol
og i hver mand en feminin pol, og de to poler er i ethvert individ på
vej mod ligevægt. Hvordan kan vi orientere os i denne forvandling af
vores behov af tilknytning, nærhed og intimitet? Hvordan kan vi udvikle gode venskaber og frie fællesskaber?
s. 40

s. 41

Kurser

I løbet af efteråret byder vi på flere kortere og længere kurser,
der fokuserer på forskellige aspekter af Martinus Åndsvidenskab. I september ligger to ugekurser og de sidste to ud af fire
kursusuger, hvor du i år kan fordybe dig i Martinus’ bog Grand
Kursus (der tilbydes rabat på kursusprisen for 2 ugekurser, se
nedenfor). Detaljerede kursusprogrammer for de enkelte kurser
finder du på vores hjemmeside martinus.dk.
Nyhed: I forbindelse med vores forårs- og efterårskurser på
Martinus Center Klint tilbyder vi i år en samlet kursuspakke til
en fordelagtig pris med bolig og følgende måltider inkluderet:
frokost, te/kaffe, snacks og aftensmad. Se vores priser nedenfor.
Du kan tilmelde dig alle kurser på tre måder:
Online: martinus.dk
Telefon: 38 38 01 00, mandag-torsdag kl. 9.00-12.00.
E-mail: info@martinus.dk

Martinus beskriver et holografisk univers, der udelukkende består af liv
inde i liv. Vores organisme og vores bevidsthed åbner sig som et indre
univers, et gigantisk ansvarsområde, hvor vores tanker, følelser og leve
vis har afgørende indflydelse og betydning. Med udviklingen af vores
kærlighedsevne og et bevidst forhold til vores indre verden kan vi lære
at skabe sundhed og velvære - ikke kun for os selv, men også for et helt
univers fyldt med medarbejdere.
2 ugekurser: Grand Kursus – september 2021
(kursusrabat for 2 uger)
v/ Solveig Langkilde

Velkommen til de 2 sidste ugekurser med fordybelse i Martinus’ bog
Grand Kursus. Man kan deltage i én eller flere uger alt efter muligheder
og interesse. I 2 uger i september læses anden halvdel af Grand Kursus:
Uge 3: Søndag d. 5. – lørdag d. 11. september
Pensum: Grand Kursus, kap. 9-12, stk. 445

Kursuspriser

I forbindelse med vores forårs- og efterårskurser på Martinus Center
Klint tilbyder vi i år en samlet kursuspakke til en fordelagtig pris med bolig
og følgende måltider inkluderet: frokost, te/kaffe, snacks og aftensmad.
Kursus

+ mad

+ bolig

+ bolig og mad
(fordelagtig pris)

525 kr

600 kr *

900 kr

970 kr *

Weekendkursus 1.050 kr

1.300 kr **

1.650 kr

1.850 kr **

Nytårskursus
(4 dage)

2.100 kr

2.650 kr **

3.550 kr

3.920 kr **

Ugekursus

1.800 kr

2.500 kr **

3.500 kr

4.000 kr **

2 ugekurser
(rabat)

2.880 kr

4.000 kr **

5.600 kr

6.400 kr **

Endagskursus

Ugekursus (skandinavisk): Kærligheden til vores indre verden
v/ Sören Grind, Anne Külper og Rune Östensson
Søndag d. 5. – lørdag d. 11. september

Uge 4: Søndag d. 12. – lørdag d. 18. september
Pensum: Grand Kursus, kap. 12, stk. 446 - kap. 15
Første halvdel af Grand Kursus læses i 2 uger i maj, læs mere på side 22.
Martinus Institut udgav i 2018 bogen Grand Kursus. Den består af 15
foredrag, som Martinus afholdt i vinterhalvåret 1955-56, og som blev
optaget på bånd. Martinus udtrykker i et brev: “Denne gennemgang
bliver således det største og fuldkomneste kursus, jeg endnu mundtligt har givet af livets totale analyse og er således et virkeligt Grand
Kursus, der kommer til at fylde hundreder af bogsider med sin tekst og
sine billeder.”
I denne bog viser Martinus, at han kan udtrykke de kosmiske analyser på en let tilgængelig måde, samtidig med at beskrivelserne rummer
dybderne i åndsvidenskaben. Derfor kan bogen være velegnet for såvel
nye interesserede som de, der i forvejen har kendskab til Martinus’ værk.

* Inkl. frokost, te/kaffe og snacks
** Inkl. frokost, te/kaffe, snacks og aftensmad

s. 42
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Weekendkursus: Næstekærlighedens tilsynekomst
v/ Søren Olsen og Ingolf Plesner
Fredag d. 24. – søndag d. 26. september

Ifølge Martinus Åndsvidenskab er vi alle under udvikling mod næstekærlig væremåde. Uanset hvad et menneske tror eller tænker; uanset
hvor ukærligt det måtte handle, er det på den samme udviklingsrejse
som alle andre. Medfølelse og næstekærlighed udvikles umærkeligt i
os gennem mange livs modgang og lidelse. I årtusinder har vi gennem
tro forsøgt at efterfølge Kristus’ bud her i Vesten, og i årtusinder har
selvopholdelsesdrift og egoisme spændt ben. Med en dyb indsigt i livs
mysteriet vil man se, at vi er godt på vej mod målet, selvom verdens
dramaet har en tilsyneladende kaotisk retning.
Endagskursus: Martinus Åndsvidenskab – et nyt verdensbillede
v/Tryggvi Gudmundsson og Inger Sørensen
Lørdag d. 9. oktober kl. 10.00-16.00

Religionernes tid er forbi, vil mange mennesker mene. 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
evigt Forsyn, kan få styrke og vejledning.
Ugekursus: At være i livet
v/ Marin Hansen
Søndag d. 12. – lørdag d. 18. september

Livet byder på et utal af oplevelser – gode, sjove, besværlige, sørgelige
osv. Det kan være en kunst at bevare sin balance midt i alt dette. Ofte
spørger vi os selv, hvad meningen er med det, der sker. Vi kan komme
i tvivl om, hvem vi egentlig er, eller hvad vi ønsker af livet. Ja, nogle
ønsker ligefrem ikke længere at være i livet. På dette ugekursus vil vi
sammen undersøge, hvordan kosmologien kan hjælpe os til at være
midt i det, vi nu engang oplever, og til at se det fra nye og overraskende perspektiver.

Endagskursus: Hvem er jeg?
v/ Sören Grind og Eigil Kristensen
Lørdag d. 6. november kl. 10.00-16.00

Selverkendelse er afgørende for skabelsen af et godt liv med gode relationer. Med udgangspunkt i forståelsen af reinkarnation og livets spejlprincip, karma, finder vi redskaber til forståelse af os selv og hinanden.
Den kosmiske sandhed: “Kend dig selv, og du kender hele verden” bliver
synlig i vores hverdag. Åndsvidenskaben åbner for en højere forståelse
af vores individuelle jegs evige eksistens og “mystiske” forening med
helheden, med Guddommen.

Program

Mandag 13/9: Hvem er livet? v/ Ole Therkelsen
Tirsdag 14/9: Når livet gør ondt - eksistentielle udfordringer på livets vej
v/ Marin Hansen
Onsdag 15/9: Hvad kan jeg give til andre på min livsvej?
v/ Inger Sørensen
Torsdag 16/9: Hvordan kan jeg lære at være i livet? v/ Søren Olsen
Fredag 17/9: En hyldest til livet v/ Eigil Kristensen
s. 44

s. 45

28. december 2021 - 1. januar 2022

Traditionen tro fejrer vi nytåret med 4 dage i Martinus Center Klint, en
festlig nytårsaften og slutter af med brunch nytårsdag. Kurset starter
den 28. december, hvor man kan ankomme fra kl. 15. Vi begynder kl. 19
med velkomst og foredrag. Kurset slutter nytårsdag kl. 12.
Om kurset:

Naturens skønhed og visdom strømmer os i møde alle vegne. Hvordan
skal vi forstå kilden til denne kunstneriske og intellektuelle genialitet
– og hvordan påvirker det os? Bag den fysiske verdens utallige udtryk
findes åndelige verdener med deres umådelige skaberkraft og kærlige
omsorg. Hvordan kan vi se og forstå den åndelig verdens nærvær og
kærlighed i en verden midt i en global politisk, økonomisk og klimamæssig krise?
Kursusdagene er tilrettelagt som dagene på et weekendkursus,
og for kursusprisen får man 4 overnatninger, kaffe og te i pauserne,
aftensmad den 28.–30. december samt fest med spisning nytårsaften
og brunch-hygge nytårsdag.

s. 46

Boliger & overnatning

Nytårskursus: Livets forunderlige verden

s. 47

Sommerhuse

- tæt på stranden med plads til familier
I vores sommerhuse er der plads til flere og mulighed for hyggelige aktiviteter for grupper og familier. De fleste sommerhuse har eget køkken,
toilet og bad. Nogle ligger tæt på stranden med havudsigt, og nogle er
beliggende tæt på Centret.

Vores kursusboliger og
overnatningsmuligheder
På Martinus Center Klint finder du de ideelle betingelser for ferieophold
i en skøn natur tæt på strand og skov og med mulighed for et åndsvidenskabeligt perspektiv. Kom som enkeltperson, familie eller gruppe.
Centret råder over en lang række hyggelige boliger, som vi både forår,
sommer og efterår udlejer til vores kursister og gæster.
Vi har boliger i flere kategorier og prisklasser, både huse, lejligheder og enkeltværelser med og uden eget køkken og bad samt en
campingplads med køkken- og toiletfaciliteter.
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
(læs mere på s. 13).

Pris:

På de efterfølgende sider finder du nogle eksempler på overnatningsmuligheder. Se hele udvalget af boliger og priser på martinus.dk.

Prisen for overnatning afhænger af den valgte bolig. Se alle kursus
boliger og priser på vores hjemmeside: martinus.dk

s. 48

Fra 2.700 kr./uge til 4.500 kr./uge.

s. 49

Værelser og lejligheder
- til en eller flere personer

Vi tilbyder mange værelser og lejligheder med eget eller fælles køkken,
toilet og bad. Pavillonerne har også moderne værelser med eget bad
og toilet, tekøkken og køleskab, kablet internet samt fælles tv-stue.

Pris:

Hyggelig campingplads
- med afslappet atmosfære

Vores hyggelige lille campingplads er åben fra 1. maj til 31. august 2021.
Man kan medbringe eget telt eller bo i campinghytter, og der er fælles
køkken, toilet og bad. Der skal reserveres plads, og da den er populær i
sommerperioden, er det en god idé at reservere i god tid.

Fra 1.500 kr./uge til 4.400 kr./uge.

Prisen for overnatning afhænger af den valgte bolig. Se alle kursus
boliger og priser på vores hjemmeside: martinus.dk
s. 50

s. 51

Praktisk information
om boliger og overnatning
Tilmelding

Du kan tilmelde dig kurser og leje boliger på tre måder:
Online: martinus.dk
Telefon: +45 38 38 01 00, mandag-torsdag kl. 9.00-12.00.
E-mail: info@martinus.dk
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.
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 på Terrassen hver lørdag kl. 15.00-17.00.
Priser

Lavsæson
(1. maj-25. juni og
8.-31. august 2021)

Højsæson
(sommerkurserne,
26. juni-7. august 2021)

Pr. uge

Pr. nat

Pr. uge

Voksne (18+)

500 kr

100 kr

800 kr

Børn (under 5 år gratis)

250 kr

50 kr

400 kr

Tillæg autocamper
og campingvogn

500 kr

100 kr

500 kr

Campinghytte – enkelt

1.150 kr

200 kr

Campinghytte – dobbelt

1.600 kr

275 kr

Campinghytte – barn

Halv pris

Campinghytterne
kan ikke bookes i høj
sæsonen, da vi bruger
dem til vores frivillige
medarbejdere

Overnattende gæster betaler gæstepris på kr. 140 pr. overnatning

s. 52

Boligpriserne er angivet pr. uge og inkluderer ikke det studiekort, der
er obligatorisk i forbindelse med ophold i de seks sommeruger (se s.
27). 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.
Betalingsbetingelser

Du skal betale mindst 1/3 af beløbet senest 14 dage efter tilmelding.
Resten senest 14 dage før kursus eller lejestart.
Afmelding og ændringer

Du har ret til at afmelde dig og få din indbetaling refunderet op til 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.
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.

s. 53

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.
Rengøring – gør det selv eller tilkøb 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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Nyttige telefonnumre

Receptionen Klint: +45 38 38 01 00 (man-tors. 9.00-12.00)
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
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Lej dig ind på Martinus Center Klint
Vil du holde ferie, kursus eller måske en hel konference? Så tilbyder
vi dig gode og hyggelige rammer på Martinus Center Klint, hvor vi har
plads til både små og store grupper og arrangementer.
Martinus Center Klint ligger i et naturskønt område ud til Kattegat ved den lille by Klint, kun få kilometer fra Nykøbing Sjælland. Stedet
byder både på en række hyggelige ferieboliger i forskellige størrelser,
egen campingplads og et kursuscenter med alle moderne faciliteter og
plads til 200 gæster.
Centret er kendt for sin lyse og fredfyldte stemning, sin økologiske, plantebaserede café og restaurant – og ikke mindst sine smukke
grønne omgivelser helt tæt på hav og strand. Du kan leje dig ind på
Martinus Center Klint året rundt til rimelige priser, dog ikke i skolernes
sommerferie, hvor centret er booket til egne aktiviteter.
Ferie og refugium

Nyd nogle fredfyldte dage eller uger i hyggelige og rolige omgivelser på
Martinus Center Klint. Vi udlejer boliger i flere størrelser og prislejer – vi
har alt fra små enkeltværelser med adgang til fælleskøkken til feriehuse
med eget køkken og plads til en hel familie.
Gruppearrangementer

Afhold dine kurser og møder i stemningsfulde og professionelle rammer
på Martinus Center Klint. Vi udlejer lokaler i forskellige størrelser, som
passer til dine formål, både med og uden overnatning og forplejning.
Konferencer

Planlægger du en større konference eller lignende med op til 200 deltagere? Så har du mulighed for at leje hele Martinus Center Klint – evt.
inklusive overnatning for deltagerne. Vores café og restaurant tilbyder
økologisk, plantebaseret forplejning under hele dit arrangement.
Restaurant og café

På Martinus Center Klint sørger vi gerne for forplejningen til dit møde,
dit kursus eller din konference. Vi har egen café og restaurant, som serverer økologisk, plantebaseret mad og drikkevarer, tilberedt fra bunden
af vores dygtige køkkenchef.
Læs meget mere på martinus.dk → Om os → Udlejning

s. 56

s. 57

Martinus Institut

Martinus Institut har siden 1943 haft til
huse i de smukke lokaler på Mariendalsvej på Frederiksberg, hvor Martinus
også selv boede og arbejdede i næsten
40 år frem til sin død i 1981. I dag rummer
huset bl.a. dele af Instituttets administration, bogsalg og forlag, som også udgiver
magasinet Kosmos på flere sprog. Huset
er også et lille kursuscenter, hvor der bliver afholdt foredrag, kurser, konferencer
og studiegrupper.
Martinus Institut blev grundlagt af Martinus med det formål at formidle hans
åndsvidenskab. Martinus overdrog Instituttet ansvaret og hele ophavsretten til sit
samlede værk Det Tredje Testamente og
fastlagde de opgaver, Instituttet skal varetage. Opgaverne er at bevare, oversætte
og udgive Martinus’ værk samt oplyse om
og undervise ud fra værket.

Alle interesserede er meget velkommen til at
kontakte og besøge Instituttets lokaler på
Frederiksberg, som har åbent fire dage om ugen.
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Jubilæumsdag – Martinus’
verdensbillede 100 år
24. marts 2021 kl 11.00-17.00

Onsdag d. 24 marts fejrer vi hundredårsdagen for Martinus’ kosmiske bevidsthed
i Instituttets lokaler på Mariendalsvej på
Frederiksberg. Vi håber at så mange som
muligt vil være med til at fejre jubilæet
sammen med os, med bl.a. guidede rundture, udstillinger, oplæg og filmfremvisning.
Et detaljeret program for dagen finder du på vores hjemmeside
martinus.dk. Vi live-streamer også dagen på vores Crowdcast-kanal
(crowdcast.io/martinusinstitut ).
Ifølge de historiske kilder sad Martinus i sin kurvestol på sit værelse på Nørrebro, Jagtvej 52A, 1. tv. Det var sandsynligvis skærtorsdag
den 24. marts 1921. Her havde han en dyb åndelig oplevelse – eller som
han selv beskriver det i bogen Omkring min missions fødsel:

Martinus’ mindestuer - museum
I næsten 40 år (1943-1981) boede og arbejdede Martinus i sin lejlighed
på 1. sal på Martinus Institut. Lejligheden er bevaret som et lille museum,
så du kan se de omgivelser, hvor Martinus tilbragte mange timer med at
skrive sine kosmiske analyser, holde møder med sine medarbejdere og
modtage besøg af interesserede fra ind- og udland m.m.
Lejligheden er bevaret, som den så ud i 1981 med Martinus’
skrivemaskine, møbler og inventar samt nogle af hans symboler på
væggene. Der er åbent for fremvisning efter aftale og på foredrags
lørdage (efter spørgetimen ca. kl. 17.30).

– Jeg så ind i en blå lysende himmel, der ligesom blev trukket til side,
hvorved en ny og endnu mere lysende himmel kom til syne. Og således
blev det ved med at fortsætte, indtil en himmel kom til syne, der var af
et så overdådigt blændende gyldent lys og af en så hastig vibrerende
materie, at jeg følte, at her var jeg på højden eller toppunktet af, hvad min
organisme og bevidsthed kunne tåle. … Men i de brøkdele af et sekund,
åbenbaringen varede, oplevede jeg en verden af hellighed, renhed,
harmoni og fuldkommenhed. Jeg befandt mig i et hav af lys. ... Jeg så
det solskin, der kan smelte isen og fjerne kulden i ethvert sind, omdanne
håbløshedens og pessimismens golde ørkener til frugtbare, solrige
egne i bevidstheden, varme hjertet, inspirere forstanden, og derved få
individet til at tilgive uretten, elske fjenden og forstå forbryderen. Jeg
ligesom hvilede ved den almægtige Guddoms bryst. Jeg dvælede i
alkærlighedens udspring, så den guddommelige fuldkommenhed, så
jeg var ét med vejen, sandheden og livet, var ét med den store Fader.

Alle er velkomne. Gratis adgang.
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Lørdag d. 20. nov. kl. 10.00-16.30
Pris 400 kr.
Forfriskninger i pausen og frokost er inkluderet i prisen.
Studier viser, at religiøsitet eller åndelighed kan påvirke vores psykiske
velbefindende, humør osv. Men kan tro også flytte bjerge?
Dagens konference ser på forholdet mellem bøn, mirakler og
helbredelse. Vi stiller spørgsmål som: Hvordan påvirker vores åndsliv
det fysiske helbred? Virker bøn? Og hvordan kan vi forklare de såkaldte
spontane helbredelser eller mirakelhelbredelser?
Vi kommer både omkring videnskabelige studier, der åbner op
for en mere holistisk sundhedsmodel, men ser også på, hvad Martinus siger om emnet. Dagen byder på et varieret program med oplæg,
dialog og spørgsmål. Inviteret gæst er Hanne Bess Boelsbjerg, der er
forsker ved Institut for Klinisk Medicin, Interacting Minds Centre (IMC),
Aarhus Universitet.
Konferencier: Jens Christian Hermansen. Vel mødt til en dag med nye
perspektiver på sundhedsområdet!

Lørdagsforedrag

1-dags konference:
Bøn, mirakler og helbredelse

Forår og efterår er det foredrag om åndsvidenskabelige
emner på lørdag eftermiddage i Instituttets lokaler på
Frederiksberg. Foredragene starter kl. 15.00, og du behøver
ikke at tilmelde dig på forhånd. Alle er velkomne, og foredragene kræver ingen særlige forudsætninger.
Tid: 15.00-17.00
Pris: 90 kr. inkl. kaffe og te i pausen.

Forår 2021
Hvad sanser du, og hvad oplever du?
v/ Kenneth Ibsen
Lørdag d. 23. januar

Vi sanser vores fysiske omgivelser med vores fysiske sanser. Men hvad
er den fysiske verden egentlig, og hvad er det vi sanser? Martinus fortæller, at den fysiske verden udelukkende består af bevægelser og intet
andet. Så når vi oplever eller bliver bevidst om vores omgivelser, så
foregår det via en transformation af de sansede bevægelser til det, vi
oplever i vores indre. Foredraget vil fortælle om denne transformation
fra sansning til bevidsthed, og ikke mindst om hvordan vi som levende
væsener både har en fysisk side og en åndelig side.
Verdenssamfundets fødselsveer
v/ Lene Jeppesen
Lørdag d. 13. februar

Flere og flere oplever dagligt, at hele den menneskelige sameksistens
rykker mod nogle værdier, som de fleste af os troede, hørte fortiden til.
Dette er ikke kun tilfældet, når vi kigger ud i verden, men også tæt på
hos os selv her i det kølige Skandinavien. Hvad er det, der sker, og hvorfor? Hvad har Martinus sagt om en eventuel verdensomspændende uro
eller fremtidig urolig epoke?
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Fra kulturkunst til kosmisk kunst
v/ John Klemens
Lørdag d. 27. februar

Helt tilbage til neanderthalerne og andre urfolk der levede i huler, er
der eksempler på trangen til at afbilde indtryk, følelser, frygt og fascination. Denne iboende trang og evnen til at udtrykke disse tilstande
har igennem hele historien haft flere faser med forskellige temaer
helt frem til nutiden, hvor Martinus symboler kan karakteriseres som
kosmisk kunst.
Mennesket er et besynderligt dyr
v/ Søren Olsen
Lørdag d. 20. marts

Vi er formentlig det eneste dyr, der ved, at vi er dyr. Vi er dyr, der igennem religioner i årtusinder har forsøgt at blive ikke-dyr eller mere menneskelige. Denne udvikling er ikke tilfældig. Tværtimod er den nøglen til
en dyb åndsvidenskabelig indsigt i grundlaget for alt livs eksistens og
vores sære ønske om at blive noget andet og smukkere, end vi er.

At forstå meningen med sit liv
v/ Tryggvi Gudmundsson
Lørdag d. 15. maj

Formålet med vores evolution fra dyr til menneske er udviklingen af
næstekærlighed. Dog er det enkelte menneskes udviklingsvej forskellig, afhængig af vores livserfaringer, både fra dette og tidligere liv.
Derfor kan vi til tider opleve, at det kan være svært at forstå meningen
med sit liv. Martinus Åndsvidenskab viser os dog, at alt, hvad vi oplever,
er baseret på logik og en kilde til erfaring.
Martinus’ kosmiske verdensbillede - 100 år
v/ Willy Kuijper
Lørdag d. 29. maj

Marts 1921 fandt en skelsættende begivenhed sted. - En religiøs revolution med historiske aspekter og fremtidsperspektiver for mennesket,
menneskeheden og jorden. Foredraget vil fortælle om vores 100-års
jubilæum for de oplevelser, der ligger til grund for Martinus’ livsværk.

At tænke selvstændigt
v/ Sören Grind
Lørdag d. 10. april

Martinus mener, at mange “går hellere i følge med flokken på en forkert
vej, end de går alene på den rigtige vej”. Vi lever i en brydningstid, hvor
vi hver især må søge en indre styring i forhold til bombardementet af
information fra medier, reklamer og sociale medier. Hvad er sandt, og
hvad er falsk? Hvordan finder vi den viden, der giver os styrke til at
følge vores indre idealer, også når de afviger fra flokkens? Findes der et
stabilt ståsted?
At være åndsforsker
v/ Ole Therkelsen
Lørdag d. 24. april

Skal man tro på alt det, som Martinus skriver? – Nej, en sand åndsforsker må selv studere og nøje efterprøve de kosmiske analyser på basis
af egne erfaringer. Livets Bog er en håndbog i at iagttage livet samt en
hjælp til at forstå livets egen direkte tale og undervisning.

Efterår 2021
Ondt i eksistensen og næstekærligheden
v/ Søren Olsen
Lørdag d. 28. august

Åndsvidenskabeligt set udvikles vi både gennem medgang og modgang, men modgang er en større udfordring, ikke mindst hvis man
oplever modgangen som tilfældig, meningsløs og uretfærdig. Kun ved
at nære den tanke, at også lidelse er meningsfuld, kan vi komme på
sporet af, at selve livet er dybt meningsfyldt.
Mod en ny verdenskultur
v/ Inger Sørensen
Lørdag d. 25. september

Vi lever i en verden med mange forandringer, en turbulent tid i er forceret tempo. Gennem Martinus’ kosmiske analyser forklares de mange
omvæltninger og kriser som fødselsveer - en ny kultur er ved at opstå.
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Hvorfor kalder Martinus vores tanker og følelser for tankeklimaer? Hvad
har de med jordens klima at gøre? Hvordan kan vi hver især blive herre
over vores eget tankeklima? Hvilken betydning har vores daglige tankeklima for vores fremtidige liv og skæbne?
Reinkarnation og kontakten til den åndelige verden
v/ Ole Therkelsen
Lørdag d. 23. oktober

Vi lærer og udvikler os i den fysiske verden, og efter døden får vi
et skønt ophold i den åndelige verden. Der er forskellige former for
kontakt til den åndelige verden f.eks. ved mediumisme, clairvoyance,
psykiske evner, intuition, meditation og bøn.
Når frygten banker på døren
v/ Solveig Langkilde
Lørdag d. 27. november

Vi lever i turbulente tider. Det betyder meget mørke og lidelse på kort tid
– noget, der i de fleste af os bringer frygten frem. I Martinus Åndsvidenskab findes forklaringer på, hvorfor alt dette sker og vejledning til at bemestre frygten. Fra at være styret af den egoistiske selvopholdelsesdrift
vokser længslen efter at være til glæde for sine medmennesker – og
når dette ønske kombineres med indsigten om Guddommens og den
åndelige verdens absolutte støtte i dette projekt, kan vi gradvis erstatte
frygten med tillid til livets kærlige struktur.
Vejen til indvielse
v/ Mary McGovern
Lørdag d. 4. december

Vi er alle på vej over mange liv til en personlig indvielse i livsmysteriets
løsning. En fuldstændig fjernelse af egoistiske tanker fra ens bevidsthed er en vigtig forudsætning for opnåelse af denne tilstand. Vi kigger
på indvielsen i mikrokosmos, mellemkosmos og makrokosmos, og
hvordan det åbner op for en forklaret tilværelse.
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Introduktionskurser

Tankeklimaer
v/ Lene Jeppesen
Lørdag d. 9. oktober

Vi arrangerer to introduktionskurser kl. 13-16.
Alle er velkomne uanset forudsætninger.
Indholdet i kurset er det samme begge datoer.
Tilmelding anbefales og skal ske til info@martinus.dk
(husk navn, adresse og telefonnummer) eller på telefon:
+45 38 38 01 00 (mandag til torsdag kl. 9-12).
Pris 150 kr. inkl. kaffe og the i pausen.

Hvem var Martinus?
- En introduktion til hans åndsvidenskab
v/ Søren Olsen og Inger Sørensen (20. februar),
og Søren Olsen og Tryggvi Gudmundsson (11. september)
Lørdag d. 20. februar kl. 13.00-16.00 og
Lørdag d. 11. september kl. 13.00-16.00

Med Martinus’ forklaring af reinkarnation og karma bliver det muligt at
se, at der er en mening i det liv og den skæbne, vi hver især oplever.
Gennem evolutionen vokser vores bevidsthed i humanitet og intellek
tualitet. De mørke erfaringer er i dette perspektiv en nødvendig baggrund for vores voksende ønske og evne til at skabe en verden med
alkærlighed og fred. Ved at indleve os i dette både logiske og lyse
perspektiv på livet finder vi et fundament for et optimistisk livssyn og
oplevelsen af en dybere mening med livet.
Introduktionskurset er egnet for nye interesserede og for dig,
der vil have indblik i nogle grundlæggende symboler og analyser fra
Det Tredje Testamente. Vi ser gerne, at du tilmelder dig, så vi ved, hvor
mange der kommer, men det er ikke et krav.
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Studiegrupper
— forår og efterår

I studiegrupperne fordyber deltagerne sig i Martinus’ litteratur. Grupperne mødes 12 gange i vinterhalvåret og ledes
af en underviser.

Tilmelding til info@martinus.dk (husk navn, adresse og
telefonnummer) eller på telefon: +45 38 38 01 00 (mandag
til torsdag kl. 9.00-12.00).

Gruppe C
Det Evige Verdensbillede (Symbolbog), bog 5
Onsdage kl. 19.10-20.40
v/ Lene Jeppesen
Pris: 2 x 600 kr.

12 onsdage i foråret: 6/1-24/3 og 12 onsdage i efteråret: 15/9-8/12
undtagen 20/10 (efterårsferie)
Gruppe D
Det Evige Verdensbillede (Symbolbog), bog 5
Torsdage kl. 15.30-17.00
v/ Lene Jeppesen
Pris: 2 x 600 kr.

12 torsdage i foråret: 7/1-25/3 og 12 torsdage i efteråret: 16/9-9/12
undtagen 21/10 (efterårsferie)
Gruppe E
Livets Bog, bind 2
Torsdage kl. 17.30-19.00
v/ Lene Jeppesen
Pris: 2 x 600 kr.

12 torsdage i foråret: 7/1-25/3 og 12 torsdage i efteråret: 16/9-9/12
undtagen 21/10 (efterårsferie)

Gruppe A
Livets Bog, bind 3
Onsdage kl. 15.30-17.00
v/ Lene Jeppesen
Pris: 2 x 600 kr.

12 onsdage i foråret: 6/1-24/3 og 12 onsdage i efteråret: 15/9-8/12
undtagen 20/10 (efterårsferie)
Gruppe B
Bisættelse
Onsdage kl. 17.30-19.00
v/ Lene Jeppesen
Pris: 2 x 600 kr.

12 onsdage i foråret: 6/1-24/3 og 12 onsdage i efteråret: 15/9-8/12
undtagen 20/10 (efterårsferie)
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Gruppe F
Det Evige Verdensbillede (Symbolbog), bog 6
Torsdage kl. 19.10-20.40
v/ Lene Jeppesen
Pris: 2 x 600 kr.

12 torsdage i foråret: 7/1-25/3 og 12 torsdage i efteråret: 16/9-9/12
undtagen 21/10 (efterårsferie)
Gruppe G
Logik
Hver anden mandag kl. 18.00-19.30
v/ Mary McGovern
Pris: 2 x 300 kr.

6 mandage i 2021: 27/9, 11/10, 25/10, 8/11, 22/11, 6/12.
6 mandage i 2022: 10/1, 24/1, 7/2, 21/2, 7/3, 21/3.
Læs til første gang d. 27/9: Indledningen og kap. 1-4.
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Online undervisning
Temasamtaler

Første fredag i måneden kl. 15.30-17.30
Pris: 50 kr inkl. kaffe/te og kage.
Den første fredag i hver måned fra september til juni inviterer vi til
temasamtale på Martinus Institut kl. 15.30-17.30. Vi begynder med et
kort, fælles oplæg om et tema belyst ud fra Martinus’ verdensbillede og
forsætter derefter samtalerne i mindre grupper.
Tilmelding er ikke nødvendig – alle er velkommen.

Vi tilbyder løbende forskellige former for online undervisning
med udgangspunkt i Martinus’ verdensbillede.
Vi arbejder løbende på at gøre vores undervisning tilgængelig
for så mange som muligt. Ikke mindst via online kanaler, så du
kan deltage i undervisningen hjemmefra, når det passer dig.
Vi live-streamer allerede en stor del af vores fysiske kurser og
foredrag og arbejder på at udvikle egentlige undervisningsforløb, som foregår helt eller delvist online. I forbindelse med
vores online-kurser og studiegrupper har deltagerne adgang
til digitale grupperum på vores side learning.martinus.dk,
mens andre undervisningsaktiviteter foregår via Zoom.

Hør foredrag via crowdcast
Pris: 40 kr. pr. foredrag.

En lang række foredrag fra sommerens kursusuger på Martinus Center
Klint kan ses online via vores crowdcast-kanal: crowdcast.io/
martinusinstitut. Foredragene handler f.eks. om reinkarnation, kærlighed,
døden og tankens helende kraft, og der kommer løbende nye foredrag til.
Deltag i vores online kurser

Vi er begyndt at live-streame en del af de foredrag og oplæg til kurser,
vi holder på Martinus Center Klint. Arbejdet med at gøre flere af vores
kursusaktiviteter tilgængelige online udvikler sig løbende. På sigt ønsker
vi også at tilbyde flere online studiegrupper.
Nyhed: To internationale hybrid-kurser (online og fysisk)

Julereception

Lørdag 11. december kl. 13.00-17.00
Gratis adgang.
Vi inviterer til julereception med julehygge, underholdning og meget
mere i Instituttets lokaler på Mariendalsvej på Frederiksberg. Alle er
velkomne. Nærmere information udsendes i nyhedsbrev og kan findes
på martinus.dk.
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I 2021 tilbyder vi også to internationale weekendkurser i juni og oktober
med mulighed for fysisk og online deltagelse (hybrid-kurser). Sprog:
engelsk. Alle er velkommen. Se på vores webside martinus.dk, hvilke
kurser og andre aktiviteter du kan deltage i online, og hvad det koster.
Følg vores spontane indslag

Vi tager så ofte som muligt aktuelle temaer op via vores online kanaler. Det kan f.eks. dreje sig om interaktive spørgetimer eller spontane
live-sendinger. Når det sker, bliver det annonceret på martinus.dk og
på sociale medier.
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Besøg Martinus’ barndomshjem
Martinus tilbragte sine første leveår i den lille, nordjyske by Sindal nær
Hjørring, hvor han boede sammen med sine plejeforældre.
Hans barndomshjem “Moskildvad” er bevaret i oprindelig stand
fra tiden omkring år 1900 og åbent for besøgende hele året. Efterfølgende omtalte han altid sin barndom i huset Moskildvad som lykkelig
og sine plejeforældre som gode og kærlige mennesker.
Huset er bevaret som et lille museum, hvor alt er indrettet efter
Martinus’ egne tegninger og beskrivelser af stedet fra tiden omkring år
1900, hvor han boede der.
Kig forbi og oplev stedets helt særlige atmosfære – og nyd den
smukke omgivende natur. Museet er åbent året rundt. Du kan få en
rundvisning og se film om Martinus’ barndom, liv og værk.

Huset er åbent hele året efter aftale.
Adresse: Ulstedbovej 15, 9870 Sindal
Entré:
40 kr. pr. person. Gratis for børn under 12 år.
Kontakt: Tlf. 22 24 74 77 eller mail: moskildvad@martinus.dk
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Postkort af Moskildvad
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Magasinet Kosmos
Kosmos er et åndsvidenskabeligt magasin, der tager udgangspunkt i
Martinus’ verdensbillede. Det udkommer fire gange om året og udgives
af Martinus Institut.
Magasinet Kosmos udkom første gang i 1933 med det formål
at formidle Martinus’ åndsvidenskabelige verdensbillede og analyser,
både gennem hans egne tekster, men også gennem artikler, hvor skribenter med interesse for Martinus ser på relevante udviklingstendenser i det moderne samfund.
I dag udkommer Kosmos i et moderne magasinformat, men
stadig med udgangspunkt i de oprindelige grundtanker og formål. Det
behandler hver gang et nyt tema, som eksempelvis døden, køn og seksualitet, digitalisering eller vegetarisk livsstil.

Kosmos udgives af Martinus Institut,
Mariendalsvej 94-96, 2000 Frederiksberg
Ansvh. chefredaktør:
Jens Christian Hermansen
redaktion@martinus.dk
Abonnement service:
www.martinus.dk
info@martinus.dk
Personlig betjening:
Mandag – torsdag 9.00-12.00, tlf. +45 38 38 01 00
Abonnement:
420 DKK for 4 numre (marts, juni, september, december).
Abonnementet inkluderer digitalt magasin.
Løssalgspris:
99 DKK.
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Forlag
Martinus Institut har den særlige opgave at sørge for, at de tusinder af
tekstsider, som udgør Martinus’ samlede værk, bliver bevaret og publiceret i betryggende form.
Instituttet har sit eget forlag, som udgiver Martinus’ værk på
originalsproget dansk og en række andre sprog. Bøgerne kan købes i
Instituttets netboghandel, hos landets boghandlerne eller ved henvendelse til Instituttet. Læs mere på martinus.dk.

Tilmelding til nyhedsbrev
Hold dig orienteret om, hvad der sker på og omkring Martinus Center
Klint og Martinus Institut. På vores hjemmeside martinus.dk kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev, som udkommer fire-seks gange om året.
Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet igen ved at følge linket,
som du finder nederst i nyhedsbrevet, eller ved at rette henvendelse til
Martinus Institut på info@martinus.dk.
Du kan også følge Martinus Institut på Facebook og på Instagram.

Støt vores arbejde
Fonden Martinus Institut har til formål at bevare og formidle Martinus’
åndsvidenskabelige værk. Arbejdet bliver dels finansieret gennem
bogsalg og kurser – dels gennem arv og gaver. Nogle få ansatte og en
stor stab af frivillige medarbejdere sørger for, at pengene strækker så
langt som muligt.
Du kan også hjælpe til. Støtten betyder, at vi kan videreføre aktiviteterne på Martinus Center Klint og Martinus Institut på Frederiksberg.
Læs mere på martinus.dk.

Alle fotos i programmet er taget af Marie Rosenkrantz Gjedsted, med
mindre andet er angivet.
Martinus Institut

Martinus Center Klint

Mariendalsvej 94-96

Klintvej 69

Åbningstider:

Telefon: 38 38 01 00

Telefon: 38 38 01 00

Mandag - torsdag 9.00-12.00

2000 Frederiksberg

mandag - torsdag kl. 10.00-16.00
Telefontid:

Mandag - torsdag kl. 9.00-12.00

4500 Nykøbing Sjælland

Telefontid:

Mail: info@martinus.dk

Mail: info@martinus.dk

CVR-nummer: 19961486
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Aktivitetskalender 2021
JANUAR

Martinus Center Klint
Martinus Institut

4-5

Start af studiegrupper

Mandage, tirsdage og torsdage

6-7

Start af studiegrupper

Mandage, onsdage og torsdage

8

Temasamtale

Aktuelt tema

23

Foredrag

Hvad sanser du, og hvad oplever du?

FEBRUAR
5

Temasamtale

Aktuelt tema

13

Foredrag

Verdenssamfundets fødselsveer

20

Introduktionskursus

Hvem var Martinus? - En introduktion

27

Foredrag

Fra kulturkunst til kosmisk kunst

27-28

Treårsforløb - kursusweekend

Livets Bog, bind 1-7 (2020-2023)

5

Temasamtale

Aktuelt tema

13

Foredrag (live-streames)

Håbet om en bedre verden

20

Introduktionskursus

Introduktion til Martinus Åndsvidenskab

20

Foredrag

Mennesket er et besynderligt dyr

24

Jubilæumsdag (live-streames)

Martinus’ verdensbillede 100 år

26-28

Formidlingskursus, modul 1

Formidlingskursus i Martinus’ analyser

27

Foredrag (live-streames)

Individets møde med fællesskabet

27-4

Arbejdsuge

Frivilligt arbejde

2

Temasamtale

Aktuelt tema

10

Foredrag

At tænke selvstændigt

9-11

Weekendkursus

Naturen som læremester

17

Foredrag (live-streames)

Jordens klima – og vores tankeklimaer

24

Foredrag

At være åndsforsker

30

Åbent hus

Jubilæum: Martinus’ verdensbillede 100 år

1

Jubilæumskonference

Martinus’ verdensbillede 100 år

7

Temasamtale

Aktuelt tema

8

Foredrag (live-streames)

Snedriver i sindet

8

Treårsforløb - endagskursus

Livets Bog, bind 1-7 (2020-2023)

MARTS

APRIL

MAJ
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