
Yderligere information
Læs mere om Martinus’ verdensbillede på martinus.dk. Her 
finder du også information om de foredrag og andre under-
visningsaktiviteter, som Martinus Center Klint og Martinus 
Institut på Frederiksberg tilbyder både fysisk og online.

Et helt frit studium
Tag hvad 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 eller trosretning, og den er ikke forbundet 
med nogen form for kirke, forening eller medlemskab.

Hvem var Martinus?
Martinus var en dansk forfatter, der blev født i 1890 og vok-
sede op under fattige forhold i den lille nordjyske by Sindal.

Udefra set var der ikke noget, der tydede på, at Mar-
tinus skulle få en usædvanlig livsbane. Men i 1921 skete 
der noget skelsættende for den da 30-årige mand. Af en 
bekendt havde Martinus lånt en bog med anvisninger på, 
hvordan man kunne meditere på Gud. Han fulgte bogens 
anvisninger – og oplevede at blive omsluttet først af et 
meget stærkt hvidt og dernæst gyldent lys, der – som han 
senere beskrev det – efterlod ham “... i en tilstand af be-
vidst udødelighed og med evne til at se, at kun livet eksiste-
rer, og at mørke og lidelse kun er kamufleret kærlighed, og 
at Guds væsen er nærværende i alt og alle”.

Oplevelserne – som han senere beskrev som en 
“kosmisk indvielse” – var så skelsættende, at han følte sig 
tilskyndet til at nedskrive de livets dybeste sammenhæn-
ge, han nu så for sig.

Det er i år 100 år siden. Martinus døde i 1981, og ud-
over sine bøger efterlod han sig et meget stort materiale 
af artikler, tegnede symboler, breve og indspillede fore-
drag. Og Martinus’ sag, som han kaldte den, er siden vok-
set støt. Værkerne er oversat til over 20 sprog og læses 
og studeres i dag af tusindvis af mennesker – fortrinsvis i 
Skandinavien men også i mange andre lande.

Martinus Center Klint
Klintvej 69, Klint
4500 Nykøbing Sj.

Mail: info@martinus.dk  
Tlf. +45 38 38 01 00 
Der er telefontid mandag – 
torsdag kl. 9.00-12.00  

06.08 - 08.08.21

Åbent Hus og konference på 
Martinus Center Klint

Sålænge der findes en blomst,  
kan erindringen om en højere verden 

ikke slettes ud. – Martinus



  Formiddag                                                                

10.00-10.10  Introduktion v/ Jens Christian Hermansen

10.10-11.00  Martinus og hans mission v/ Solveig Langkilde

11.00-11.30  Pause

11.30-12.20  Martinus og den ny verdenskultur v/ Alex Riel

12.30-13.30  Frokost på Restaurant Terrassen

  Eftermiddag   

13.30-14.00  Indefra og udefra – Martinus set med en reli-
gionsforskers øjne v/ inviteret gæst Karen Swartz (engelsk)

14.00-14.20  Et møde med evigheden v/ Micael Söderberg 
(svensk)

14.30-15.15  Panelsamtale om betydningen af Martinus’ 
verdensbillede i dag og i fremtiden v/ Jens Christian Her-
mansen, Alex Riel, Solveig Langkilde og Micael Söderberg

15.20-16.15  Afslutning med kaffe, te og kage på Restau-
rant Terrassen

Konferencen tolkes til dansk, svensk og engelsk.  
Konferencier: Jens Christian Hermansen. Tilmelding 
nødvendig.

  Fredag 6. august                                                                      

14.00-14.30  Officiel start på Åbent Hus i foredragssalen 
på Martinus Center Klint

15.00-16.00  Rundvisning på centret

17.00  Plantebaseret buffet på Restaurant Terrassen (100 kr.)

19.00-20.00  Jubilæumsunderholdning i foredragssalen

20.00-21.00   Kaffe, te og kage på Restaurant Terrassen 
(se priser på stedet)

  Lørdag 7. august      

10.00-16.15  Konference: Martinus Verdensbillede 100 år 
(foredragssalen, se programmet til højre)

17.30  Aftensmad på Restaurant Terrassen (100 kr.)

19.00-20.00  Ny film: Martinus – Liv og Verdensbillede  
med kort introduktion af instruktør Lennart Pasborg  
(foredragssalen)               

                             

  Søndag 8. august       

10.30  Brunch på Restaurant Terrassen (50 kr.)

Alle aktiviteter er gratis undtagen konferencen om  
lørdagen samt mad og drikke på Restaurant Terrassen og 
i caféen.

Udstilling: Et indblik i Martinus’ liv og værk
Udstillingen byder på en rejse i Martinus’ liv – fra barndom 
i Sindal i 1890’erne til bisættelseshøjtidelighed i Tivolis 
Koncertsal i 1981. Oplev et udvalg af Martinus’ originale 
malerier, tegnede symboler, manuskripter, fotos og meget 
andet. Udstillingen er åben alle dagene (studierum 7 og 8 
på Restaurant Terrassen).

Besøg en af standene
Kom forbi en af standene og få en snak med en af vores 
medarbejdere om Martinus’ verdensbillede, bøgerne, 
magasinet Kosmos, undervisningen eller andre aspekter af 
Martinus’ sag. Åben fredag eftermiddag.

Gå selv på opdagelse i området
Martinus grundlagde i 1935 Kosmos Ferieby, som var 
Danmarks første feriekoloni og tiltænkt som mødested 
om sommeren for det stigende antal interesserede i hans 
arbejde. Stedet har siden udviklet sig til et moderne kursus- 
og feriecenter – gå selv på opdagelse i det store område.

Åbent Hus
I år fylder Martinus’ verdensbillede 100 
år, og det fejrer vi med Åbent Hus på 
Martinus Center Klint den 6.- 8. august. 
Alle er hjertelig velkommen!

Konference:
Martinus Verdens-
billede 100 år
Lørdag den 7. august kl. 10.00-16.15. Pris 450 kr. inkl.  
frokost samt kaffe, te og kage. Online deltagelse 150 kr.


