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Välkommen till våra kurser och aktiviteter! 

I den här broschyren får du en introduktion till Martinus Center Klint och 
en överblick över våra fysiska och digitala kurser och föredrag. 

Martinus Center Klint är ett centrum för kurser och ferier i det vackra 
landskapet i Odsherred, Själland, Danmark. Här kan du njuta av lugn 
och ro på landsbygden och få sällskap med andra kursdeltagare när du 
fördjupar dig i Martinus andliga världsbild.  

Martinus Center Klint grundades år 1935 av Martinus själv. Det blev 
Danmarks första semesterby och har sedan dess utvecklats till ett 
modernt kurscenter med undervisningslokaler, föredragssal, kafé,  
restaurang, campingplats och charmiga semesterboenden som     
inkluderar både sommarstugor och rum i paviljonger. 

Det finns gott om möjligheter att ta del av inspirerande samtal — till 
exempel på kaféet eller restaurangen — samtidigt som den omgivande 
naturen nära havet inbjuder till gemensamma promenader eller en-
skild reflektion i lugn och ro. Allt detta skapar den unika miljön för din 
vistelse i Klint. Du är också välkommen att hyra in dig året runt för en 
semester- eller retreatvistelse.

Vi fortsätter även i år med satsningen på våra digitala resurser för att 
alla intresserade ska kunna delta online i våra aktiviteter. Vi sänder alla 
våra föredrag live via vår digitala Crowdcast-kanal. Du kan också prenu-
merera på vår tidskrift Kosmos, läsa Martinus verk och lyssna på hans 
egna föredrag på vår hemsida. 

I år anordnar vi också en särskild sommarkonferens med temat ”Tredje 
testamentet — vad betyder det för oss i dag?” lördag 6 augusti, som 
avslutning på sommarsäsongen. På vår hemsida kan du ta del av vårt 
samlade program med föredrag, kurser, studiegrupper och konferenser 
både på Martinus Center Klint och Martinus Institut i Köpenhamn.

Vi ser fram emot att se dig, både fysiskt och online!

Om coronapandemin
Alla våra aktiviteter genomförs enligt den danska Sundhedsstyrel-
sens riktlinjer. Full trygghet för alla är vår högsta prioritet. Vi håller oss 
kontinuerligt uppdaterade och reserverar oss för eventuella ändringar 
i programmet. Du garanteras full återbetalning på din kursavgift om vi 
skulle vara tvungna att ställa in en kurs, och detsamma gäller om du 
själv önskar avboka till följd av coronapandemin. 

In
tr

od
uk

tio
n

https://www.crowdcast.io/martinusinstitut
https://www.martinus.dk/da/onlinebibliotek/foredrag/
https://www.martinus.dk/da-dk/
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Martinus och hans världsbild

I den lilla byn Sindal på norra Jylland föddes den danska andliga förfat-
taren Martinus (1890–1981). Hans mor var ensamstående och hushåller-
ska på Kristiansminde, en stor bondgård. Då han föddes utom äktenska-
pet växte han upp som fosterbarn och omhändertogs av moderns bror 
och svägerska. De hade redan en stor familj, men tog kärleksfullt hand 
om ännu ett barn. Redan som barn hade Martinus ett nära, personligt 
förhållande till Gud. Men hans Gud var kärleksfull, inte sträng och straf-
fande som den lokala, protestantiska prästen hade lärt ut. Martinus 
kände en stark förbindelse med en andlig försyn, men kunde inte se 
någon logik i den tidens tolkning av kristendomen. 

En ny världsbild föds 
I sin ungdom fick Martinus lära sig yrket som mejerist och arbetade 
några år i olika mejerier runt om i landet. 1917 flyttade han till Köpenhamn 
där han bland annat arbetade som kontorist på mejeriet Enigheden. 
Men år 1921 hände något epokgörande för den då 30-åriga mannen. 
Han hade en omvälvande andlig upplevelse som gav honom en per-
manent intuitiv tillgång till livets andliga dimension. Detta förändrade 
hans liv för alltid. Upplevelsen möjliggjorde för honom att beskriva en ny, 
andlig världsbild som han tillbringade resten av livet med att för medla 
till andra. Denna världsbild uttrycker både en tydlig och lagbunden 
förbindelse mellan den fysiska och andliga världen och en positiv, kär-
leksfull vision av evolutionen och hela mänsklighetens framtid.

Stort intresse för Martinus 
Under de följande decennierna arbetade Martinus outtröttligt. Han 
skrev bland annat en serie böcker, varav Livets Bog (Livets bok) är hans 
huvudverk. Martinus kallade sitt samlade verk Tredje testamen tet. En 
allt större krets intresserade människor har sedan dess bidragit både 
praktiskt och finansiellt till att sprida hans verk både i Skandinavien och 
i andra länder.  Detta stöd möjliggjorde för honom att grunda Martinus 
Institut i Frederiksberg, Köpenhamn, och Martinus Center Klint i Ods-
herred, Själland. 

Martinus fortsatte sitt tillbakadragna liv med ett ständigt arbete 
i den andliga vetenskapens tjänst — alltid i nära samarbete med sina 
många vänner och andra människor som intresserade sig för hans verk. 
I dag har Martinus verk översatts till över 20 språk och studeras på 
djupet av tusentals människor över hela världen. Före sin död år 1981 
hade Martinus överlämnat sitt arbete till en stiftelse som med hjälp av 
några få anställda och ett stort antal frivilliga medarbetare fortsätter att 
förvalta och sprida kunskap om hans världsbild.

Foto: Martinus Instituts fotogalleri (martinus.dk)

M
ar
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https://www.martinus.dk/da/onlinebibliotek/fotogalleri/
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Studera Martinus på olika sätt
På Martinus Center Klint är det Martinus världsbild som är utgångs-
punkten för våra aktiviteter. Det finns många olika sätt att studera 
Martinus på, beroende på dina egna önskemål och behov. En del tittar  
in på vårt kafé för att ta en kopp kaffe och för att lyssna på ett föredrag. 
Andra önskar studera Martinus andlig-vetenskapliga analyser på djupet 
under kurser som sträcker sig över veckor eller år. Därutöver finns det 
möj ligheter för retreatvistelser under vår och höst.

På Martinus Center Klint har vi aktiviteter av många olika slag för 
skandinavisktalande intresserade hela året runt. En stor del av våra 
aktiviteter äger rum på sommarhalvåret, där vår högsäsong utgörs av 
sex sommarkurser från slutet av juni till början av augusti. Under dessa 
veckor erbjuder vi också tolkning till svenska av alla föredrag samt 
studiegrupper på svenska. Vi har även utvecklat möjligheterna för att 
kunna delta i våra evenemang online. Dessa aktiviteter inkluderar: 

Föredrag (fysiska och online)
Under hela året och under sommarsäsongen sänder vi föredrag både 
från Martinus Center Klint och från Martinus Institut live på vår Crowd-
cast-kanal. Vi har också ett antal gratis föredrag och kurser (både på 
danska och svenska) på vår YouTube-kanal. 

Studiegrupper 
Under hela året och under sommarkurserna anordnar vi studie grupper 
som vänder sig både till nybörjare och till de som har en fördjupad kun-
skap om Martinus verk. På s. 18—19 ser du utbudet under sommaren för 
studiegrupper på skandinaviska.

Symbolförklaringar 
Martinus tecknade 100 symboler som utgör ett viktigt element i hans 
samlade beskrivning av sin andliga världsbild. De flesta av hans sym-
boler förklaras under sommarkurserna i symbolgenomgångar på efter-
middagarna med dialog och frågestund. Symbolgenomgångarna tolkas 
till svenska vid behov. 

På vår svenska hemsida kan du också se Martinus symboler och läsa 
delar av hans verk online.  

https://www.crowdcast.io/martinusinstitut
https://www.crowdcast.io/martinusinstitut
https://www.youtube.com/user/MartinusInstitut
https://www.martinus.dk/sv/startsida/index.html
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Vår- och höstkurser på Martinus Center Klint

Vår största kursverksamhet äger rum under våra sex sommarveckor (se 
sid. 16). Vi anordnar dock föredrag och kurser året om och om du vill för-
djupa dig mer i ett särskilt tema är du varmt välkommen att anmäla dig 
till en av de många kurser som vi håller under året. 

Kurserna är öppna för alla och kräver i normala fall inte några förkun-
skaper i Martinus författarskap. Utgångs punkten är oftast en utvald del 
av Martinus verk, t.ex. en del av Livets Bog. Vi erbjuder också studie-
grupper både under våren och hösten. Språket är normalt danska om 
ingenting annat anges, men många av våra kurslärare är också för-
trogna med de övriga skandinaviska språken och kan över sätta viktiga 
ord och begrepp vid behov.

Nedan ser du en översikt över vår- och höstkurserna på Martinus 
Center Klint. Detaljerade kursprogram återfinns på vår hemsida. 
På våra veckokurser i maj och september bor och äter du på Martinus 
Center Klint, fördjupar dig i texten med gruppen på för middagarna och 
deltar i ett gemensamt program med temasamtal, filmvisning, utflykter 
och föredrag på eftermiddagar och kvällar. 

Vi erbjuder ett samlat kurspaket till ett fördelaktigt pris med boende och 
följande måltider inkluderade: lunch, te/kaffe, snacks och middag. Se 
priser och praktisk information på sid. 15. Det ges en kursrabatt om du 
bokar två veckokurser. 

Weekendkurs: Naturen som läromästare — kunskap, 
välmående och vidunderliga detaljer
Fredag 8 — söndag 10 april, med Ingvar H. Nielsen

I den andliga vetenskapen är naturen den största läromästaren. 
Livet är djupast sett en korrespondens mellan oss och den levande 
naturen. Naturens tal är undervisning, underhållning och kärlek riktad 
mot varje enskild människa. Under kursen utforskar vi genom föredrag, 
samtal och naturupplevelser hur vi kan använda den andliga veten-
skapen för att få mer kunskap och välmående genom kontakten med 
naturen. 

4 veckokurser: Livets Bog, del 1 — maj och september 
med Solveig Langkilde — kursrabatt för 2 veckor

             Vecka 1: Söndag 8 — lördag 14 maj
Vecka 2: Söndag 15 — lördag 21 maj
Vecka 3: Söndag 4 — lördag 10 september
Vecka 4: Söndag 11 — lördag 17 september

Välkommen til 4 veckokurser med fördjupning i Martinus huvudverk, 
Livets Bog, del 1. Man kan delta i en eller flera veckor allt efter möjlighet 
och intresse. 
Livets Bog, del 1, är den första av de 7 delarna av Martinus stora huvud-
verk. Det ger en inledning och en inblick i de följande analyserna av 
världsalltets eviga struktur. Martinus kallar sitt verk, Tredje testamentet, 
en andlig vetenskap, för att hans analyser rymmer kunskaperna om 
Gudomens och de levande väsendenas medvetande och eviga liv.
I st. 19 skriver Martinus: ”Där okunskapen avlägsnas, upphör det så 
kallade ’onda’ att existera.” 

2 veckokurser: Bibeln och den andliga vetenskapen
med Lene Jeppesen — kursrabatt för 2 veckor

Vecka 1: Söndag 8 — lördag 14 maj
Vecka 2: Söndag 15 — lördag 21 maj

Du kan delta en eller två veckor. Förkunskaper i Martinus andliga 
vetenskap krävs. För den andliga forskare som får näring av Martinus 
analyser kan det väcka förvåning att Martinus tar in Bibelns till synes 
föråldrade terminologi i sitt verk. Men på detta sätt lyfter han forntidens 
pedagogiska uttryck in i nutiden, för att härigenom skapa den linje av 
sammanhang och logik mellan de olika tidsepoker, som han förklarar 
att vi allihopa har varit en del av. Lene håller föredrag varje förmiddag 
med möjlighet till frågor och dialog.

http://martinus.dk
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PIngstreträtt: Bön och fördjupning
med Tryggvi Gudmundsson, Marin Hansen 
och Eigil Kristensen
Fredag 3 — måndag 6 juni

Livet innebär ett otal utmaningar, både goda och besvärliga. Det är ofta 
svårt att se hur vi ska förhålla oss i dessa situationer. Vad är det rätta att 
göra, hur kan vi uppnå det vi önskar, eller det som är mest kärleksfullt 
och ändamålsenligt? Och hur kan vi få hjälp när vi tvivlar eller är i nöd? 
Martinus rekommenderar bön som den direkta kommunikationsformen 
med Gudomen. På pingstreträtten kommer vi att arbeta med hur bön 
och bönhörelse fungerar, och hur man kan fördjupa sig i livet och bli 
klokare av de utmaningar man möter. 
Kursen består av föredrag, dialog och övningar. 

Skandinavisk veckokurs: 
Den andliga världen — vårt sanna hem
med Anne Külper, Rune Östensson och Sören Grind
Söndag 4 — lördag 10 september

Mellan våra fysiska liv får vi en paradisupplevelse i den andliga världen. 
Det är en värld som består av andlig materia eller elektriska medvetan-
defält, där vi får våra högsta drömmar uppfyllda. Många människor som 
har haft en näradödenupplevelse berättar om möten med ”nära och 
kära” som redan har gått vidare till det andliga planet, men också om 
mötet med ett strålande kärleksfullt ljus, något som liknar en kosmisk 
glimt. Vi ser på några näradödenupplevelser och läser utvalda delar ur 
Martinus verk. 

Veckokurs: Symbolerna i kosmologin
med Marin Hansen
Söndag 11 — lördag 17 september

Martinus tecknade 100 symboler över olika element i den andliga 
veten skapen. För människor som tycker om visuella uttryck och därför 
lär sig bäst genom att se bilder och symboler, är dessa en stor hjälp 
för att förstå den andliga vetenskapen. Denna kurs tar med dig på 
en resa genom utvalda symboler, så att du får en överblick över hur 
Martinus använder sitt symbolspråk och vad symbolerna visar. Kursen 
är uppbyggd runt huvudteman i den andliga vetenskapen, med ett urval 
symboler som säger något om dessa teman: det levande väsendets 
utveckling, energier och tänkande, karma och öde, vad händer när vi 
dör?, samt hälsa och föda. 

Weekendkurs: Livets teater
med Søren Olsen och Ingolf Plesner
Fredag 23 — söndag 25 september

Har du tänkt tanken att livet är iscensatt? Att du improviserar en huvud-
roll i livets teater? Att din roll utvecklar sig över tid, som i varje god bok? 
Att allt har ett syfte? På teateraffischen skulle det kunna stå: Livs-
scenens teater uppför från evighet till evighet det världskända dramat 
”ÖDET” eller den fria viljans möjligheter — med de kända och älskade 
skåde spelarna  ”Det levande väsendet” och ”Vår Herre” i huvudrollerna. 
Följ med i denna fantastiska uppsättning som bjuder på allt från krigets 
rädsla till den gudomliga kärlekens extatiska upplevelser. Priset är Livet. 
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Praktisk information för vår- och höstkurserna

Ankomst och avresa
Om du övernattar på Martinus Center Klint är det check-in i receptionen 
från kl. 15, där du får nycklar och kursmaterial. 
Om du kommer senare än kl. 18 ombeds du kontakta receptionen på 
telefon +45 30 35 62 8. Sänglinne och handdukar kan du ta med själv 
eller hyra i receptionen. Du ska efterlämna ditt rum i städat skick till 
nästa gäst. Städning kan beställas i receptionen vid ankomsten. 

Kursstart
Alla kurser inleds kl. 19 med välkomst på restaurang Terrassen, där 
vi också bjuder på te och kaffe. Det serveras växtbaserad middag på 
ankomstdagen kl. 17. 30. 

Mat och övernattning
I förbindelse med våra vår-och höstkurser på Martinus Center
Klint erbjuder vi ett samlat kurspaket till ett fördelaktigt pris med 
boende och följande måltider inkluderade: lunch, te/kaffe, snacks och 
middag. Maten är växtbaserad och så långt möjligt tillagad av ekologis-
ka råvaror. I kaféet (öppet dagligen kl. 12—16) kan du köpa matvaror till 
frukost, samt kaffe, te, kalla drycker och snacks. 

Anmälan
Du kan anmäla dig till kurserna på tre olika sätt:
Online på vår hemsida: martinus.dk
Per telefon: +45 38 38 01 00, måndag-torsdag kl. 9.00-12.00.
Per e-post: info@martinus.dk

Kurspriser
Weekendkurs inklusive mat och boende: 1 950 dkr 
Weekendkurs inklusive mat (utan boende): 1 300 dkr

Veckokurs inklusive mat och boende: 4 000 dkr
Veckokurs inklusive mat (utan boende): 2 500 dkr

2 veckokurser inklusive mat och boende: 6 400 dkr — rabatt
2 veckokurser inklusive mat (utan boende): 4 000 dkr — rabatt

Pingstreträtt inklusive mat och boende: 2 700 dkr
Pingstreträtt inklusive mat (utan boende): 1 750 dkr

Alla priser är angivna i danska kronor.

Weekendkurs: Resan genom döden
med Ole Therkelsen
Fredag 4 — söndag 6 november

Döden är själva förutsättningen för livet och vår vidare utveckling. Vi 
måste lära oss att se döden som en vän, och förstå att varje människa 
dör på den tidpunkt som är mest kärleksfull, djupast sett. För sjuka och 
gamla är döden en befrielse från lidande. Hur påverkas vår upplevelse 
av dödsprocessen och resan genom döden genom de andliga världar-
na av den livsinställning och de tankeklimat som vi har? Kursen baseras 
på en ny bok, Genom döden, bestående av föredrag som Martinus höll 
under åren 1949, 1958, 1961 och 1966. På fredag kväll blir det en intervju 
med Eigil Kristensen: ”Min syn på döden”.

http://online.techotel.dk/webbooking/Course/ShowCourseList/18353/da
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So
m

m
ar Sommarveckorna i Klint 2022

Lördag 25 juni — lördag 6 augusti
Sommaren på Martinus Center Klint består av 6 kursveckor med
olika teman. Du kan anmäla dig enligt egen önskan de dagar eller
veckor som passar dig bäst. De två sista veckorna är internationella
veckor med deltagare från hela världen. De sex sommarveckorna är
högsäsong för aktiviteterna på Martinus Center Klint, där intresserade
från när och fjärran kommer och bor på campingplatsen, i paviljonger-
na och i sommarhus.  

Varje morgon kan du höra föredrag utifrån veckans tema och varje 
eftermiddag finns det särskilda symbolföredrag med fokus på Martinus 
visuella symbolvärld. Utöver detta har du möjlighet att delta i studie-
grupper, där några är särskilt anpassade för nya intresserade.

På följande sidor finner du information om studiegrupper och kurs-
programmen för var och en av de 6 veckorna.  Alla sommarföredrag
simultantolkas till danska resp. svenska, och under de sista två veckor-
na finns det också tolkning till engelska, tyska och nederländska. Vi
förbehåller oss rätten till ändringar i programmet. 

Praktisk information

Sommarveckorna äger rum från lördag 25 juni till lördag 6 augusti. 
Lördag är ankomst- och avresedag och de övriga dagarna är kurs-
dagar med föredrag, caféseminarium och studiegrupper.

Priser:
Som kursdeltagare kan du köpa ett studiekort som gäller för en vecka
eller en dag. Priset är 1 350 dkr för en vecka och 270 dkr för en dag. 
Priset för ett enskilt föredrag är 90 dkr.

Kaféseminarium:
Vi inleder varje kursvecka med ett kaféseminarium kring veckans tema
söndag kl. 11—12.30 på restaurang Terrassen.

Kost och logi
Du kan hyra en av våra kursbostäder eller bo på campingplatsen. Se
hela urvalet av övernattningsmöjligheter och priser på s. 32 ff. Frukost, 
lunch och middag kan köpas som helpension eller som enstaka målti-
der på restaurang Terrassen. Kakor, glass, snacks och varma och kalla 
drycker finns att köpa på Café Klint. 
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Varje vecka under sommarsäsongen har du möjlighet att
välja mellan olika studiegrupper där du tillsammans med an-
dra kursdeltagare kan fördjupa dig i utvalda teman och texter.
Under sommaren 2022 erbjuder vi 6 olika studiegrupper var-
je vecka i Klint. Under vecka 6 erbjuder vi dessutom under-
visning i esperanto för nybörjare. 

Anmälan till studiegrupperna på Martinus Center Klint

Du anmäler dig till studiegrupperna i receptionen på en särskild blan-
kett som lämnas in senast kl. 20.15 varje lör dag före kursstarten. 

Anmälan gäller för en vecka åt gången. Du kan också göra ditt val i 
förväg genom att skicka din anmälan per e-post till: studiegrupper@
martinus.dk.

Du kan få studievägledning inför studiegruppsvalet varje lördag efter-
middag under sommarveckorna mellan kl. 15—17.

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

St
ud

ie
gr

up
pe

r Grupp B — Bok- och artikelgrupp
I denna grupp läser och samtalar vi utifrån Martinus artiklar ur hans
mindre böcker.  Deltagarna läser ett stycke som förberedelse till varje 
dag. Följande texter läses under 2022: 

Vecka 1, 3 och 5: Genom döden (Ny bok som utkommer april 2022 
bestående av Martinus föredrag från 1949, 1958, 1961 och 1966.)
Vecka 2, 4 och 6: Artiklarna ”Människan och hennes livskraft” och ”Äk-
tenskapet och allkärleken”

Boken Genom döden kan köpas i receptionen eller på Världsbild förlag. 
Texterna till vecka 2, 4 och 6 tillhandahålls som kompendium vid an-
mälan i receptionen.

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

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

Grupp E — Temafördjupningsgrupp
Här fördjupar vi oss i texter av Martinus utifrån ett överordnat tema. 
Denna studiegrupp vänder sig till kursdeltagare som redan har en god 
kännedom om Martinus analyser. 

Fördjupningstema vecka 1, 3, 5: Den högsta elden
Martinus skriver att allt som vi upplever är en form för sexualism eller     

”den högsta elden”, djupast sett. ”Den högsta elden” är drivkraften 
bakom all utveckling och all vår längtan. Den är själva skaparkraften 
bakom transformationen av vår sexualitet och utvecklingen av den 
mänskliga kärleken. Vi fördjupar oss i utvalda texter där Martinus be-
lyser olika aspekter av den högsta elden som en kosmisk urkraft. 

Fördjupningstema vecka 2, 4, 6: Bönens psykiska kraft
Enligt Martinus är bönen en vidunderlig magisk kraft som är medfödd 
i alla väsen. Den kan bli en avgörande källa till psykisk kraft och styrka 
och ge oss vägledning på livets väg. Med hjälp av den andliga veten-
skapen utforskar vi bönens art och funktion i vår vardag, och hur vi kan 
utveckla bönen till ett medvetet samtal med Gudomen. 

https://www.varldsbild.se/
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Sommarvecka 2
Lördag 2 juli — lördag 9 juli

TEMA: En ny samlevnadskultur
I dag ser vi allt fler variationer av hur människor väljer att leva sina liv. 
De traditionella familjemönstren ersätts av nya samlevnadsformer i 
sökandet efter att kunna förena individuell livsutveckling med öppnare 
former av samhörighet och gemenskap. Martinus visar hur fundamen-
tet för vår sympatiförmåga förändras och att vi nu befinner oss i en 
brytningstid — en tid där den tidigare parningskärleken sakta ersätts 
av mänsklig kärlek. Med utvecklingen av osjälviskhet växer känslan av 
kos misk samhörighet och upplevelsen av närhet och enhet med Gud.

Morgonföredrag 
9.30

Symbolförklaringar  
16.00

Kvällsprogram 
19.00

Söndag      
3 juli

Sexualitetens roll 
och förvandling
Eigil Kristensen

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

Att söka               
sanningen
Lasse Malmgren

Måndag
4 juli

Övermedvetandet  
— utvecklingens 
moder
Olav Johansson

Tankekraft och hälsa
Symbol nr 58—66

Aktuell video

Tisdag
5 juli

Två världsimpulser i 
kollision
Ole Therkelsen

Den livgivande födan
Symbol nr 100, 67A, 
67, 38, 68—70

Livsmysteriets 
lösning
Karl Jørgensen

Onsdag
6 juli

Självkännedom
Solveig Langkilde

Talangers uppbygg-
nad och nedbrytande
Symbol nr 11, 8—10,
71—77

Konstafton

Torsdag
7 juli

Bönens betydelse 
Jens Christian Her-
mansen

Jordklotets och män-
niskans medvetande 
Symbol nr 86, 78—85, 
87—89

Frågestund 
Lene Jeppesen

Fredag
8 juli

Moral och frihet
Sören Grind

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

Underhåll ning

Sommarvecka 1
Lördag 25 juni — lördag 2 juli

TEMA: Med framtiden i sikte 
Vem är vi egentligen och vart är vi på väg? Mänskligheten har samlat en 
mängd vetande om fysiska företeelser, men är fortfarande frågande inför 
människans inre natur och hur vi kan förstå vårt öde. Martinus andliga världs-
bild ger oss inblick i universums struktur och visar hur den vilar på universell 
kärlek. Med dess logiska förklaring till människans utveckling blir alla våra 
erfarenheter, såväl ljusa som mörka, steg på vägen mot en ljusare framtid. 
Världsbilden inspirerar oss till framtidstro och en längtan att utveckla en 
mentalitet som vilar på kärlek till allt levande. 

Morgonföredrag 
9.30

Symbolförklaringar  
16.00

Kvällsprogram 
19.00

Söndag      
26 juni

Freden kommer 
inifrån
Inger Sørensen

Vårt eviga liv och 
världens utveckling 
Symbol 5, 6, 8—10, 11, 
4, 27

Sommarmed-
vetande
Ingvar H. Nielsen

Måndag
27 juni

Syftet med kosmis-
ka analyser
Ole Therkelsen

Ödet — en väg till 
självförståelse
Symbol 16, 18, 20, 
19, 23

Martinus Insti-
tuts ekonomiska 
förhållanden — 
historiska och kos-
miska perspektiv
Willy Kuijper

Tisdag
28 juni

En kosmisk vår
Lasse Malmgren

Grundenergierna och 
världsalltets helhet
Symbol 12, 7, 14, 40, 
44, 45, 1

Den känsliga män-
niskan
Mary McGovern

Onsdag
29 juni

Den idealiska 
födan
Lene Jeppesen

Andlig näring
Symbol 21, 22, 22A, 56, 
57, 65, 66

Konstafton

Torsdag
30 juni

Från ”han” och 
”hon” till helkön
Marin Hansen

Medvetandets ut-
veckling 
Symbol 93—96, 39, 
3, 44

Frågestund 
Ole Therkelsen

Fredag
1 juli

Individens ansvar 
och samhällets 
ansvar  Tryggvi 
Gudmundsson

Mot ett kommande 
fredsrike 
Symbol 13, 2, 24—25, 
26, 42

Underhåll ning
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Sommarvecka 4
Lördag 16 juli — lördag 23 juli

TEMA: Livskonst
”Detta att leva, är i allra högsta grad en konst” skriver Martinus. Livet 
som konstart praktiseras i dag på många olika sätt. Några för oss in 
i sjukdom och konflikter, andra i harmoni och livsglädje. Kan vi själva 
medvetet träna oss i att leva i samklang med livet för att skapa en 
fredlig och kärleksfull värld? Kan naturen och livets tal hjälpa oss att 
praktisera sann livskonst? Genom en gradvis utveckling av tankesätt 
och livsföring i kärlekens och logikens tecken får vi inblick i Guds 
skapelseprocesser som livets största konstverk.

Morgonföredrag 
9.30

Symbolförklaringar  
16.00

Kvällsprogram 
19.00

Söndag      
17 juli

Livet — en 
kärleks träning
Tryggvi Gudmunds-
son

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

Salomos tempel
Lene Jeppesen

Måndag
18 juli

Naturens språk
Rune Östensson

Tankekraft och hälsa
Symbol 58—66

Aktuell video

Tisdag
19 juli

Att bli medveten i 
sitt mikrokosmos 
Anne Külper

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

När livet gör ont
Marin Hansen

Onsdag
20 juli

Att balansera plikt 
och inspiration
Sören Grind

Talangers uppbygg-
nad och nedbrytande
Symbol 11, 8—10,
71—77

Konstafton

Torsdag
21 juli

Konsten att leva — 
konsten att dö
Ulf Sandström

Jordklotets och män-
niskans medvetande 
Symbol 86, 78—85, 
87—89

Frågestund 
Rune Östensson

Fredag
22 juli

Hur kan man tala 
med Gud?
Eigil Kristensen

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

Underhåll ning

Sommarvecka 3
Lördag 9 juli — lördag 16 juli

TEMA: Världshändelserna och vår karma
Hur ska vi förstå det som händer på vår jord? Politiska omvälvningar, pan-
demi, oro för miljön och ekonomisk ojämlikhet skapar oro och ovisshet. 
Många människor längtar efter en varaktig fred med en human livssyn och 
en gemensam etik. Med Martinus analyser ses världshändelserna som en 
kosmisk undervisning. Vi håller alla på att lära oss vilka tankar och hand-
lingssätt som leder till olyckor och lidanden, och vilka som skapar lycka och 
fred. De kosmiska analyserna synliggör en vägledande försyn som garan-
terar mänsklighetens utveckling, såväl individuellt som i världssamfundet.

Morgonföredrag 
9.30

Symbolförklaringar  
16.00

Kvällsprogram 
19.00

Söndag      
10 juli

Hur skapas vårt 
öde?
Mary McGovern

Allt livs grundanalys
Symbol 41, 8—11, 4

Martinus Insti-
tuts ekonomiska 
förhållanden — 
historiska och kos-
miska perspektiv
Willy Kuijper

Måndag
11 juli

Försynens närvaro i 
våra liv
Ingvar H. Nielsen

Reinkarnation, arv 
och miljö
Symbol 6, 34, 9, 
71—75, 48, 47

Aktuell video

Tisdag
12 juli

Vegetarism — miljö, 
etik och fred
Karin Jansson

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

”Att känna smärta 
i livet”  — och ändå 
känna glädje över 
att finnas till 
Kristian Vedel

Onsdag
13 juli

Pengarna eller 
livet?
Edly Grape

Jordklotets med-
vetandeutveckling
Symbol 12, 78, 79, 85, 
80, 82—84, 29, 30

Konstafton

Torsdag
14 juli

Jordklotet,            
skyddsänglar och 
mänskligheten
Lene Jeppesen

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

Frågestund 
Solveig Langkilde

Fredag
15 juli

Ljusets växande 
kraft
Pernilla Rosell

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

Underhåll ning
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Sommarvecka 6
Lördag 30 juli – lördag 6 augusti

TEMA: Intuitionen och evigheten
Många människors öden präglas av lidanden som sjukdomar, rela-
tionsproblem, krig och konflikter. Martinus beskriver hur lidandet i ett 
reinkarnationsperspektiv är förutsättningen för utvecklingen av med-
känsla och kärlek. Med den gradvisa humana utvecklingen liv efter liv 
växer en ny förmåga fram, intuitionen, som till sist kommer att leda oss 
alla till kosmiskt medvetande. Denna permanenta intuition är en kun-
skapskälla som gör oss medvetna i de andliga världarna och i världs-
alltets eviga struktur. Med en förståelse av de kosmiska principerna 
om reinkarnation, karma och odödlighet kan vi träna oss i att förnimma  
evighetens stilla närvaro och Gudomens kärleksfulla omsorg om allt liv.

Morgonföredrag 
9.30

Symbolförklaringar  
16.00

Kvällsprogram 
19.00

Söndag      
31 juli

Visdomens och 
kärlekens källa
Inger Sørensen

Världsimpulserna och 
människans utveck-
ling Symbol 1, 87, 39, 
89, 3, 23

Morality and 
freedom
Sören Grind

Måndag
1 augusti

Från materialism till 
livsvetenskap 
Kenneth Ibsen

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

Friendship in a 
cosmic perspec-
tive
Anne Pullar

Tisdag
2 augusti

Genom tanke-
världens skugg- och 
ljusregioner
Micael Söderberg

Människan och 
livsmysteriet
Symbol 2, 37, 32

Konstafton

Onsdag
3 augusti

Samspelet mellan 
vår inre och yttre 
värld
Ingemar Fridell

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

Our eternal inter-
connectedness
Pernilla Rosell

Torsdag
4 augusti

Människan — en 
sårad flykting       
mellan två riken
Søren Olsen

Genom döden och 
medvetandets 
utveckling Symbol 6, 
90, 93—96

Life as a practice 
of love 
Tryggvi 
Gudmundsson

Fredag
5 augusti

Guds närvaro
Ole Therkelsen

De djuriska och 
mänsk liga tanke-
klimaten Symbol 33, 
66

Underhåll ning

Sommarvecka 5
Lördag 23 juli – lördag 30 juli

TEMA: Reinkarnation och utveckling
Förståelsen av reinkarnationen och ödeslagen är avgörande för att se 
mening och rättvisa i livet. Med reinkarnationsprincipen öppnas en andlig 
horisont som visar på mörkrets betydelse för vår utveckling och hur kärleken 
ligger till grund för all upplevelse av livet. När vi ser alla erfarenheter, såväl 
behagliga och obehagliga, som läromaterial och förstår ödets spelregler, 
kan vi lära oss hantera vardagens utmaningar på ett mer medvetet och 
livgivande sätt. 

Morgonföredrag 
9.30

Symbolförklaringar  
16.00

Kvällsprogram 
19.00

Söndag      
24 juli

Bakom kulisserna
Solveig Langkilde

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

How do we create 
our fate?
Mary McGovern

Måndag
25 juli

Vad händer när vi 
dör?
Lene Jeppesen

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

Trust in yourself 
and in life 
Karin Jansson

Tisdag
26 juli

Trådarna mellan 
våra liv 
Rune Östensson

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

Konstafton

Onsdag
27 juli

Att smälta isen i 
vårt inre landskap
Anne Külper

Den sexuella 
polförvandlingen och 
den högsta elden 
Symbol 27, 81, 24—26, 
42

Heredity and en-
vironment, talents 
and repetition
Ole Therkelsen

Torsdag
28 juli

Från svartsjuka till 
allkärlek
Ingvar H. Nielsen

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

Our guardian angels
Anne Külper

Fredag
29 juli

Bönen som red-
skap i vardagen
Karin Jansson

Tankekraft och 
mikrokosmos Sym-
bol 45, 49—55, 58, 56, 
57, 3, 31, 88, 44

Underhåll ning
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Sommarkonferens på Martinus Center Klint:             

Tredje testamentet — vad betyder det för      

oss i dag?
    Lördag 6 augusti kl. 10:00–16:30

Som avslutning på sommarsäsongen anordnar vi en sommarkonferens 
som vänder sig till alla Martinus-intresserade i Skandinavien och resten 
av världen. Konferensen är tänkt som ett tillfälle att samlas en gång om 
året kring ett aktuellt och relevant tema. 
Temat för i år är ”Tredje testamentet” och vad det betyder för oss i dag. 
Det kommer att bli föredrag, frågestunder och dialog med inbjudna 
gäster. Ett detaljerat program kommer att finnas tillgängligt senare på 
vår hemsida. Tolkning till svenska erbjuds vid behov.  
Moderator: Jens Christian Hermansen

Pris: 400 dkr. Lunch, kaffe, te och tårta ingår i priset. 
Konferensen sänds även online via Crowdcast.

https://www.martinus.dk/sv/startsida/index.html
https://www.crowdcast.io/martinusinstitut
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Restaurang Terrassen

På Martinus Center Klint kan du köpa läckra växtbaserade rätter på 
restaurang Terrassen och avnjuta dina måltider i restaurangens mysiga 
och avslappade atmosfär. 

Vi använder oss företrädesvis av organiska och biodynamiska produk-
ter och lagar all mat från grunden. Maten är växtbaserad och avspeglar 
Martinus tankar om den idealiska födan i relation till kärleken till djuren, 
vår egen hälsa och vårt gemensamma ansvar för vår planet. 

Café Klint
Kaféet på Martinus Center Klint säljer också växtbaserade produkter 
och är öppet för besökare varje dag under sommaren. Kaféet har även 
öppet i samband med kurser, föredrag och andra evenemang på Marti-
nus Center Klint året runt. 

Vi säljer varma och kalla organiska drycker, frukt, snacks och 
kakor. På kursdagar och vid andra evenemang kan du också köpa 
lunchsmörgåsar och kakor från restaurangens kök i kaféet.  

M
at

en
 i K

lin
t
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Frivilligt arbete
Frivilligt, oavlönat arbete spelar en viktig roll på Martinus Center Klint.
Som frivillig arbetar du med uppgifter som du själv har valt. Du får
också ett rabatterat pris på kurserna och tid som du kan ägna åt att
bli delaktig i en unik och levande mötesplats. 

Ett särskilt kännetecken för Martinus Center Klint är att det mesta av 
arbetet sker med hjälp av frivillig, obetald arbetskraft. Det finns alltid 
en mängd uppgifter som behöver göras, till exempel undervisning, ad-
ministration, städning, matlagning, trädgårdsarbete och underhåll. Det 
finns arbetsuppgifter för alla önskemål och kompetenser och det finns 
en lika stor variation bland våra medarbetare som det finns arbets-
uppgifter.
 

Du har mycket inflytande på ditt arbete
Som frivillig medarbetare har du ett stort inflytande över vilka upp-
gifter du vill arbeta med. På samma gång bidrar du till att skapa den 
speciella stämning och den kärleksfulla atmosfär som kännetecknar 
centret. På centret arbetar vi på att ge varandra — kursdeltagare, 
gäster och medarbetare — en fin och berikande upplevelse och 
därmed är vi alla med om att göra Martinus Center Klint till den allde-
les speciella plats som den är.

Bli frivillig!
Skulle du vilja arbeta som frivillig eller få mer information?  
Kontakta Martinus Center Klint per e-post: klintfrivillig@martinus.dk
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Övernattning och boende

Martinus Center Klint förfogar över en rad trevliga boenden som vi
hyr ut till kursdeltagare och retreatgäster, både vår, sommar och höst.
Under sommarsäsongen har du också möjlighet att övernatta på
centrets campingplats. Kursdeltagare kan alltid hyra en av bostäderna
på centret. Under högsäsongen på sommaren är både bostäderna och
campingplatsen reserverade för kursdeltagare och det är nödvändigt
att boka boende i förväg. Utanför högsäsongen har vi också plats för
retreatgäster som önskar fördjupa sig i livets stora ämnen eller som
bara har behov av ett avbrott från vardagen.

Olika boendeformer på Martinus Center Klint
Vi har flera olika kategorier av boenden till olika priser på centret,
både sommarhus, lägenheter och enkelrum med och utan eget
kök och badrum, samt en campingplats med tillgång till kök, dusch
och toalett. Boendepriserna anges per vecka (danska kronor) och 
inkluderar inte det studiekort som är obligatoriskt att köpa i samband 
med de sex sommarveckorna (se s. 17). Övernattande gäster (utöver 
det antal sängar som anges i varje bostad) betalar ett gästpris per 
övernattning. Du kan ta med sänglinne själv eller hyra det i recep-
tionen.

Ankomst och avfärd
Sommarkurserna löper från lördag till lördag. Vid ankomsten har du till-
gång till din bostad från kl. 14 på lördagen. Vid avresan måste du lämna
ditt boende senast kl. 11 på förmiddagen då du också lämnar in nyckeln
och eventuellt sänglinne med mera till receptionen.

Städning – städa själv eller mot avgift
Städning är inte inkluderat i priset, så kursdeltagarna ombeds vänligen
att själva städa sina bostäder före avfärd. Som alternativ kan man
betala för städning i receptionen i Martinus Center Klint. Städning
kostar 400 dkr för enkelrum och 500 dkr för ett sommarhus eller ett
dubbelrum. Om du inte städar din bostad före avfärd kommer vi att
debitera en avgift på 600 dkr.

Boka dina kurser online här eller per e-post: info@martinus.dk
Telefon: +45 38 38 01 07 (mån – tors kl. 9.00–12.00)

https://www.martinus.dk/da-dk/online-booking/
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Rum i paviljonger med eget badrum och kök

Rum med modern standard med egen dusch och toalett samt eget 
kök. Det finns internet via kabel på alla rum samt i det gemensamma 
tv-rummet. 

Paviljong A
Rum för 1 person    3 400 dkr
Rum för 2 personer   4 550 dkr

Paviljong C
Rum för 1 person    3 400 dkr

Rum med eget kök, gemensam dusch och toalett 

Paviljong B
Eget kök, gemensam toalett
och gemensam dusch.
Rum för 1 person    2 150 dkr
Lägenhet för 2 personer    2 250 dkr

Paviljong 1
Eget kök, gemensam toalett
och gemensam dusch.
Lägenhet för 2 personer    2 450 dkr

Svenskhusen 
Nyrenoverade 2019. Gemensam dusch 
och toalett i angränsande byggnad.
Lägenhet för 1 person med
eget kök     2 550 dkr

Alla priser är angivna i danska kronor och gäller per vecka. 
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Blockhusen  (timmerstugor)

Det finns olika typer av timmerstugor. Gästerna använder gemensam 
dusch som ligger bredvid Bondehuset. 

Blockhus A
3 rum med egen toalett och eget kök.  
1 säng, 2 våningssängar och 
2 sängar i annex.    3 450 dkr

Blockhus B
2 rum med egen toalett och eget kök.  
2 sängar     3 200 dkr

Blockhus C
2 rum med egen toalett och eget kök.  
1 säng och 1 våningssäng    3 200 dkr

Blockhus E
2 rum med egen toalett och eget kök.  
1 bäddsoffa and 3 sängar   3 450 dkr

Campingplats — gemensamt kök, gemensam toalett och dusch

Vuxna (18+)     800 dkr
Barn (5+)     400 dkr
Barn under 5 år    Gratis
Husvagnar och husbilar   500 dkr

Alla priser är angivna i danska kronor och gäller per vecka. 

Rum med gemensamt kök, gemensam dusch och toalett  

Bondehuset
Gemensamt kök. Toaletter och 
dusch i angränsande byggnad.
Rum för 1 person    1 700 dkr
Rum för 2 personer   2 200 dkr
Rum för 2 personer på övervåningen 2 550 dkr

Svinget
Gemensamt kök och gemensam toalett.
Dusch i angränsande byggnad.
Rum för 1 person    1 700 dkr
Rum för 3 personer   2 400 dkr

Stora lägenheter — med eget badrum och kök

Lägenheterna består av 2 rum med eget kök, egen toalett och dusch. 

Lägenhet N
Lägenhet för 4 personer   4 650 dkr

Lägenhet O
Lägenhet för 4 personer   4 650 dkr
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Sommarstugor  — centralt på Martinus Center Klint

Vendelbo
Eget kök, egen toalett och dusch. 
2 rum med 3 sängar och 1 säng  
i annex     4 400 dkr

Stidsens hus
Eget kök, egen toalett och dusch. 
2 rum med 4 sängar        4 900 dkr

Gyvelbo
Eget kök, egen toalett och dusch. 
2 rum med 3 sängar och 3 sängar
i annex     4 900 dkr

Lodsens Hus    
Eget kök, egen toalett och dusch. 
3 rum med 4 sängar och 3 sängar
i annex     4 900 dkr

Alla priser är angivna i danska kronor och gäller per vecka. 

Sommarstugor — precis bakom Terrassen

Drivhuset
Eget kök, egen toalett och dusch. 
2 rum med 4 sängar    4 300 dkr

Svalereden
Eget kök, egen toalett och dusch. 
2 rum med 4 sängar  
och 2 sängar i annex    4 800 dkr

Sommarstugor — nära stranden

Maries hus
Eget kök, egen toalett och dusch. 
2 rum med 2 sängar och 
2 våningssängar      3 100 dkr

Marens hus
Eget kök, egen toalett och dusch. 
1 rum med 3 sängar   3 600 dkr

Klokken
Eget kök, egen toalett och dusch. 
2 rum med 3 sängar     4 400 dkr

r
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1 Paviljong 1
2 Paviljong A
3 Paviljong B
4 Paviljong C
5 Föredragssal
6 Verkstad
7 Svenskhusen
8 Lägenheter N+O
9 Reception och Café Klint
10 Campingplats
11 Bondehuset
12 Restaurang Terrassen
13 Drivhuset
14 Maries hus
5 Marens hus

16 Klokken
17 Blockhus C
18 Blockhus B
19 Blockhus E
20 Svalereden
21 Blockhus A
22.   Lodsens Hus
23 Annexet
24 Vendelbo
25 Stidsens hus
26 Gyvelbo
27 Villa Rosenberg
28 Martinus hem (Villa Rosenberg)
29 Fyrrebakken

43
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Du kan anmäla dig till kurser och boka
boende per e-post eller telefon:
E-post: info@martinus.dk
Telefon: +45 38 38 01 07
(Mån – tors 9.00–12.00).

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

Avbokning och ändring
Du har rätt att avboka och få din
inbetalning tillbaka upp till 14 dagar
efter bokningen. Efter det är anmälan
bindande. Dock kan du mot en avgift
på 250 dkr avboka eller ändra din
bokning fram till 14 dagar före kursstart
resp. uthyrningsperiodens start. Om
avbokning sker efter detta datum sker
i normala fall ingen återbetalning av
avgiften. (Se dock s. 5.)

Check in
Du checkar in i receptionen där du får
dina nycklar och information om andra
praktiska detaljer kring din vistelse.
Under sommaren finns det också
studievägledning i receptionen varje
lördag kl.15.00-17.00. 

Reseinformation
Använd www.journeyplanner.dk
Ta tåget till Nykøb. Sj. station eller Høj-
by station. Därifrån får man ta en taxi 
eller ordna skjuts enligt nedan.

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

Om du behöver skjuts från färjan vid
Sjællands Odde eller Rørvig, kontakta
receptionen på Martinus Center Klint.

Viktiga telefonnummer:  
Receptionen i Klint: +45 38 38 01 07 
Højby Taxi. +45 42 73 40 06
Leifs Taxi, Klint: +45 40 21 09 35
Nykøbing Taxi: +45 59 91 41 41

Gratis internet och wifi
Det finns fritt internet med kabel bland
annat i paviljong A och C.
Det finns fri wifi på området i och runt
restaurang Terrassen och receptionen.
Det finns också ett internetkafé med
två datorer och en skrivare i restaurang
Terrassen. 

https://www.rejseplanen.dk/webapp/index.html?language=da_DA#!P|TP!histId|0!histKey|H13930
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 Läs Martinus böcker
 

Martinus Institut har till uppgift att bevara, översätta och ge ut Martinus 
samlade verk, Tredje testamentet. Alla Martinus böcker kan köpas på 
olika språk i receptionen på Martinus Center Klint eller i Martinus Insti-
tuts webbshop.
De svenska översättningarna av Martinus verk kan även köpas på 
Världsbild förlag. Läs mer på förlagets hemsida. 
En stor del av Martinus verk finns också tillgängligt gratis på vår hemsi-
da. Du kan läsa och söka i verket här.

 Tidskriften Kosmos

Tidskriften Kosmos tillhandahåller information om Martinus och hans 
världsbild. Kosmos innehåller både artiklar som har skrivits av Martinus 
själv — eller är baserade på hans föredrag — och artiklar som skrivits av 
andra med intresse för hans arbete. Tidskriften analyserar och diskuter-
ar hur en ny human världskultur håller på att få större inflytande i män-
niskors dagliga liv och på alla områden av livet såsom naturvetenskap, 
teknologi, ekonomi, konst, filosofi, religion och litteratur. 

Kosmos kommer ut på danska och svenska 4 gånger om året. Du kan 
läsa mer och beställa en prenumeration här. 

 Besök Martinus Institut i Köpenhamn

Du är välkommen att besöka Martinus Institut på Mariendalsvej, Fred-
eriksberg, Köpenhamn. Här anordnas föredrag, temasamtal och konfe-
renser, och här kan du också besöka Martinus historiska lägenhet som 
har bevarats som ett museum. 

Besökare inbjuds att uppleva den omgivning där Martinus tillbringade 
den mesta av sin tid med att skriva sina kosmiska analyser, ha möten 
med medarbetare, ta emot gäster från Danmark och utomlands, etc. 
Lägenheten har bevarats i samma form som när Martinus levde med 
skrivmaskin, möbler och annan utrustning. Några av hans originalsym-
boler hänger på väggarna. Besökande ombeds kontakta institutet i 
förväg för att boka tid för besök per e-post: info@martinus.dk, eller på 
telefon: +45 38 38 01 00. 

Se vårt samlade program för 2022 på vår hemsida. 

 Stötta vårt arbete

Martinus Center Klint och Martinus Institut är i stor utsträckning          
beroende av frivilliga gåvor. Varje år tar vi emot ett stort antal gåvor, 
både i form av frivilligt arbete och i form av pengagåvor och arv. Gåvor-
na möjliggör för oss att fortsätta och utveckla våra många aktiviteter 
och uppgifter, som t. ex. publicering av Martinus verk på originalspråket 
och i översättningar, information, undervisning, digitalisering av verket, 
underhåll av byggnader, förnyande av möblemang och annan utrust-
ning, etc.

Läs här hur du kan stötta oss genom pengagåvor såväl som genom 
donationer och arv. 

https://www.martinus.dk/da-dk/martinus-forfatterskab/webshop/
https://www.varldsbild.se/
https://www.martinus.dk/sv/tt/index.php
https://www.martinus.dk/sv/tidskriften-kosmos/
https://www.martinus.dk/da-dk/kurser-og-foredrag/
https://www.martinus.dk/sv/martinus-institut/gaavor-och-arv/
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Martinus Center Klint
Klintvej 69, Klint
DK – 4500 Nykøbing Sjælland
Danmark

+45 38 38 01 00
Tel: Mån – tors 9.00–12.00

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

Föredrag och kurser
Studiegrupper
Semester och retreat
Kafé och restaurang

Följ oss på Facebook och
YouTube

Alla fotografier i programmet har tagits av Marie 
Rosenkrantz Gjedsted, om ingenting annat anges.

https://da-dk.facebook.com/MartinusCenter
https://www.youtube.com/user/MartinusInstitut

