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Det finns väl knappast någon som inte skulle 
hålla med om att vi lever i en utmanande tid. De 
flesta är nog också rätt eniga om vilka de största 
utmaningarna är. Däremot är vi nog inte eniga 
om vilka orsakerna är till de nuvarande kriserna i 
världssamfundet, eller hur vi bäst förhåller oss till 
dem och försöker lösa problemen. 

Hopp och inspiration i utmanande tider
En av de stora avgörande sakerna är 
om man kan föreställa sig möjligheten 
av en andlig verklighet bakom och över 
den fysiska verkligheten – över i den be-
märkelsen att den andliga verkligheten 
styr den fysiska verkligheten. Om man 

– åtminstone teoretiskt eller som ett 
tanke-experiment – kan föreställa sig 
en andlig dimension i sin förståelse av 
verkligheten och av världssituationen, 
så öppnar sig nya och större möjlighet-
er för ett mer hoppfullt, optimistiskt och 
vidare perspektiv på saker och ting.   

En av de grundläggande aspekter-
na i Martinus omfattande verk är att livet 
är ett levande språk, en direkt hänvän-
delse till varje levande väsen från det 
oändliga och allomfattande levande 
väsen som universum eller världsalltet 
utgör. Med detta synsätt har var och en 
av oss möjlighet att utforska vår egen 
upplevelse av vardagen och världs-
situationen: Vad är det livet, universum 

eller Gudomen (vilket begrepp man 
nu föredrar) vill säga mig med den här 
situationen?  

Martinus skulle också gärna argu-
mentera för att det är en god idé – och 
ger mera hopp, livsglädje och djup i 
livet – om man försöker att mer ak-
tivt samtala och samarbeta med det 
oändligt kloka, oändligt kraftfulla och 
oändligt kärleksfulla levande väsen som 
utgör hela världsalltet såväl utanför oss 
som inuti oss. Det är alltid en god idé, 
men den lönar sig särskilt väl i kritiska 
och utmanande tider. 

I Martinus universum står vi i vår 
vardag alltid direkt inför Gudomen. 
Världssituationen och vardagen är detta 
oändliga väsens hänvändelse direkt till 
var och en av oss och vi har alla – i kraft 
av det han kallar bönen – en inbyggd 
organisk förbindelse till detta väsen. 
Genom bönen kan vi hämta kraft, inspi-
ration och tålamod att klara vardagen 
och vägen framåt på bästa möjliga sätt. 

Kära alla!

Foto på framsidan: Marie Rosenkrantz Gjedsted
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Ljuset och värmen blir tydligare i  
mörkret och kylan 
När tiderna blir mörkare och kallare kan 
man lättare se och uppskatta ljuset och 
värmen i naturen, i kulturen och i andra 
människor. 

Några av oss finner stor glädje och 
kraft genom att uppmärksamma na-
turens många förunderliga och vackra 
väsen och detaljer: de livliga, färggranna 
mesarna i vinterträdgården; mossorna 
som lyser grönt i den lågt stående vin-
tersolen eller molnens evigt skiftande 
former på himlen. Alltsammans skän-
ker glädje här och nu, men kan också 
tolkas som tecken på en större plan 
och verklighet bakom den omedelbart 

synliga naturen. För Martinus är naturen 
den stora läromästaren, som trots att 
det verkar osannolikt har saker och ting 
under kontroll och har en plan för allt, 
bland annat den fortsatta vägen framåt 
mot ljusare och lyckligare tider för ofär-
diga väsen som oss.   

Andra finner värme och ljus i kultur-
en där man med lite uppmärksamhet 
kan finna spåren av den väldiga, lysande 
och värmande nya, andliga världsimpuls 
som enligt Martinus strömmar ner över 
jordklotet och inspirerar mottagliga 
människor till att odla och främja mentalt 
lysande och värmande företeelser som 
förståelse, tolerans, humanitet och att 
vilja vara till glädje och gagn för helheten. 

Foto: Fabian Wiktor
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Vi har ett strålande exempel på att 
finna ljus och värme i andra människor, 
i varje julbrev Martinus skrev från 1933 
fram till 1980. År efter år uttrycker han 
sin innerligaste hjärtevärme och tack 
för vad de människor som finner glädje 
och inspiration i hans verk har gjort för 
Saken under årets lopp. Till exempel 
så här: ”Jag vill också gärna här få 
lov att uttrycka mitt innerligaste och 
hjärtligaste tack till alla och envar, som 
på sitt speciella sätt under det gångna 
året har hjälpt till att föra min mission 
och allas vår stora sak i mänsklighet-
ens tjänst vidare framåt och ut i livet 
till glädje och gagn för människor …” 
(Julbrev 1959). 

Tack och upplysningar från rådet 
Vi i rådet vill också gärna uttrycka vår 
stora glädje och tacksamhet för allt det 
intresse, praktiskt och ekonomiskt stöd 
Saken har fått från så många människor 
under årets lopp – från både frivilliga 
medarbetare och andra intresserade. 
Utan er värme, uppbackning och stöd 
på alla möjliga sätt, kunde det andliga 
ljus och den värme som Martinus har 
sått genom ett långt livsverk på vårt 
ganska mörka klot, inte bevaras, spira 
och växa till gagn och glädje i världen 
här och nu, anno 2022, och på längre 
sikt för dem som följer efter oss. 

Vad gäller framtiden, så har vi i rådet 
haft ett strategiseminarium i september 

Martinus och Grethe Brinkhard i Martinus lägenhet, 1960 - 1969
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där vi arbetade med utveckling av idéer 
och visioner för hur Martinus Center 
Klint och Martinus Institut skulle kunna 
se ut om 1, 5 och 15 år. Vi hade en myck-
et inspirerande helg där vi bland annat 
beslutade att få mer liv och aktivitet på 
Martinus Institut i Frederiksberg, t.ex. 
genom att skapa en varm och inbjudan-
de cafémiljö som det första man möter 
när man kommer in i byggnaden. Vi 
önskar också att i anknytning till detta 
inrätta ett litet bibliotek där folk kan kom-
ma förbi och läsa böcker av eller om 
Martinus, få lite att äta och dricka och 
kanske även delta i ett filosofiskt samtal. 

Det var första gången det nya rådet 
var samlat; Anne Pullar har inträtt som 
suppleant och Pernilla Rosell har läm-
nat rådet. Ingvar Haubjerg Nielsen in-
trädde som suppleant i rådet den 9 juni 
och är nu efter Pernillas utträde ordina-
rie ledamot. Utöver de redan nämnda 
består rådet nu av: Willy Kuijper, Jens 
Christian Hermansen, Micael Söder-
berg och Kenneth Ibsen. 

Pernilla är nu en del av den dagliga 
ledningen tillsammans med Lasse Vo-
gelsang och Jens Christian Hermansen. 

Den dagliga ledningen arbetar 
bland annat med att föra rådets över-
ordnade idéer ut i livet t.ex. genom 
strategiplaner. Något av detta kommer 
man att kunna se på Martinus Institut 
och på Martinus Center under det 
kommande året. 

Om man kommer förbi Klint kan 
man redan se att ett nytt kontor blivit 
färdigställt i byggnaden bakom recep-
tionen. Vi beslutade att bygga om så 
att den året runt kan fungera som ett 
praktiskt, fint och behagligt kontors-
landskap för den dagliga ledningen och 
andra fasta och frivilliga medarbetare 
att arbeta i. 

Vad gäller medarbetarstaben har vi 
valt att anställa Mathias Dalmose som 
frivillig koordinator och medarbetare 
på receptionen och efter nyår kommer 
Finn Elmegaard-Flammild att överta 
ansvaret för merparten av det praktiska 
arbetet med underhållet av byggna-
der på Martinus Center, eftersom vår 
inspektör genom många år, Eigil Kris-
tensen, går i pension 1 maj. Slutligen 
tillträder Irene Lundbjerg Larsen som 
ny kock på Martinus Center 1 februari. 

Vi hoppas att vi därmed har ett 
nytt starkt team av medarbetare som 
tillsammans med de många frivilligas 
oumbärliga insatser kan föra arbetet 
och Saken vidare på ett betryggande 
sätt. Från rådets sida är vi mitt i en för-
nyelseprocess för att stärka hela den 
organisation som också utgör Saken, 
med avsikt att stå väl rustad att hantera 
de många möjligheter, utmaningar, lag-
liga krav m.m. som vi på bästa möjliga 
sätt ska förhålla oss till. 

Vi vill gärna uttrycka vårt varmaste 
tack till Eigil och Charlotte som haft sin 
dagliga gärning som centrala medar-
betare på Martinus Center i över 20 
år. Varmt tack också till Per Jan Ne-
ergaard som gick i pension 1 oktober. 
Och naturligtvis ett stort tack till alla 
de medarbetare som utför ett ytterst 
viktigt och värdefullt arbete på institutet 
och centret i Klint samt på Martinus 
barndomshem i Sindal. 
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Inspiration och stöd inför det nya året
I december 1933 skrev Martinus en 
längre julhälsning till läsarna av Kos-
mos där han, med följande ord, bland 
annat uppmuntrar de människor som 
arbetar för att främja kärlek och fred 
mitt i dessa mörka tider:

”Det är högtid, något storslaget 
överjordiskt över dessa julens toner 
eller vibrationer, något förmildrande 
även för det mest robusta och hårda 
sinnet. Det skapar en längtan i alla att 
vara goda, att ge gåvor, att sända häls-
ningar till när och fjärran. Men all denna 
godhet, all denna gudomliga stämning 
som oundvikligen når in i nästan alla 
sinnen, är inte så underlig, för julens 
vibrationer har trots allt, efter hand, fått 
så mycket makt att de för den kosmiska 
synen rent av utgör några få timmars 
besök av intet mindre än den verkligt 
stora ’Freden på jorden’. För en kort 
stund från julklockornas klämtande 
till en stund efter midnatt på julafton, 
gästas världen verkligen av något 
av den stora freden. Under dessa få 
timmar har en högre världs atmosfär 
verkligen kommit närmare. Denna 
överjordiska atmosfär omfamnar, 
genomtränger och inspirerar alla som 
har ett öppet och kärleksfullt sinne, alla 
som är i kontakt med den gamla och 
den nya världs impulsen arbetar på att 
omskapa jorden till en permanent plats 
för kärleken, för freden, för den sanna 
harmonin. Även om denna atmosfär 
inte är direkt synlig för det fysiska ögat, 
så är det dock den som är identisk med 
den verkliga och sanna ’julstämningen’ 
i varje rättmässigt andligt inställt sinne, 
likaväl som den också utgör den un-
derbara stämning som på julafton kan 
kännas vilande över stad och land” (En 
julhälsning till läsarna, Kosmos 1933).  

Under det nya året ser vi fram 
emot – förutom att se och möta Sakens 
många intresserade i Klint, på institutet, 
i Martinus barndomshem och på nätet 

– nya bokutgivningar, att få använda 
de många spännande sakerna och 
dokument vi fick från Mischa julen 2021, 
samt en lång rad föredrag och kurser 
som förhoppningsvis på många sätt 
kan uppmuntra, upplysa och intressera 
de många människor som efter hand får 
intresse för den andliga vetenskapen. 

Det finns flera sätt på vilka intres-
serade kan stödja institutets fortsatta 
arbete: genom att ge ett ekonomiskt 
bidrag, delta i kurser, köpa böcker och 
abonnera på tidskriften Kosmos, samt 
genom att hjälpa till i samband med in-
stitutets och centrets många aktiviteter. 
Läs mer om att vara frivillig medarbeta-
re på ”Støt sagen” på martinus.dk.

Vi önskar er alla en God Jul och ett Gott 
Nytt År 2023! 

Rådet för Martinus Institut:
Willy Kuijper,

Jens Christian Hermansen,
Kenneth Ibsen, 

Micael Söderberg,
Ingvar Haubjerg Nielsen,

Anne Pullar
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Martinus Institut
Mariendalsvej 94
2000 Frederiksberg

+45 38 38 01 00  
info@martinus.dk
www.martinus.dk

Gåvor till Martinus Institut
Om du önskar att stödja stiftelsen Martinus Åndsvidenskaplige Institut ber vi 
dig att använda vår nya donationssida på martinus.dk. Där kan du betala med 
alla typer av betalkort. Det är också enkelt att upprätta automatiska månads-
betalningar som också betyder mycket för vår ekonomi idag. 

Du finner sidan här: martinus.dk/da-dk/giv-et-bidrag. Du är också välkom-
men betala som hittills enligt nedan:

Danmark:  

Sverige:

Norge:

Internationellt:

Betalkort / MobilePay

MobilePay nr. 931514
Bankkonto 3565-0016913170

Plusgirokonto 7 40 39-9

Bankkonto 81 110 775 105

IBAN: DK07 3000 0016 9131 70 
BIC/SWIFT: DABADKKK

martinus.dk/da-dk/giv-et-bidrag
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