
Naturens skønhed og visdom strøm-
mer 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? 

Traditionen tro fejrer vi nytåret med 4 
dage i Martinus Center Klint, en festlig 
nytårsaften og afslutning med brunch 
nytårsdag.

Praktisk information

Kurset afholdes på Martinus Center Klint. Der er check-in 
i receptionen fra kl. 15, hvor du får udleveret nøgle og kur-
susmateriale. Ankommer du senere end kl. 18, bedes du 
kontakte receptionen på telefon +45 30 35 62 80.

Kurset indledes med aftensmad på ankomstdagen kl. 
17.30 på Restaurant Terrassen. Kl. 19.00 er der velkomst og 
introduktion.

Sengelinned og håndklæder medbringes eller lejes i 
receptionen.

Boligen afleveres rengjort til næste gæst eller rengøring 
kan bestilles i receptionen ved ankomst.

Kursusdagene er tilrettelagt som dagene på et weekend-
kursus, og for kursusprisen (inkl. mad og bolig) får man 
4 overnatninger, kaffe og te i pauserne, aftensmad den 
28.—30. december samt fest med spisning nytårsaften og 
brunch-hygge nytårsdag. 

Priser: 
Kursus inkl. mad og bolig: 3.920 kr. 
Kursus inkl. mad (uden bolig): 2.650 kr. 

Den enkelte sørger selv for morgenmad og frokost. Dog 
kan man købe forskellige plantebaserede kolonialvarer i 
caféen. Caféen har åben dagligt kl. 12.00 – 16.00.

Det anbefales at tilmelde sig i god tid!

Martinus Center Klint
Klintvej 69, Klint
4500 Nykøbing Sj.

+45 59 30 62 80  
info@martinus.dk
www.martinus.dk

28.12.21 — 1.1.22

Nytårskursus 2021—2022

Livets forunderlige verden

Kurset afholdes på Martinus Center Klint.  
Tilmelding nødvendig på:

Telefon: 38 38 01 00
Email: info@martinus.dk
www.martinus.dk



  Onsdag 29. december  

9.30  Foredrag: Vores kontakt og samhørighed med         
verdensaltet, Lene Jeppesen

11.00-12.00  Spørgetid og dialog

15.00-17.00  Gruppearbejde og dialog omkring artiklen: 
Kan man leve uden Gud? (Artikelsamling 1, art. 24)

17.30  Fællesspisning på Terrassen              

19.00  Foredrag: Håbet,  Inger Sørensen

20.00  Aftenhygge

                       

  Torsdag 30. december   

9.30  Foredrag: Hvordan livet taler til os, Ole Therkelsen

11.00-12.00  Spørgetid og dialog

15.00-17.00  Gruppearbejde og dialog omkring artiklen: 
Hvad betyder ønsket om et glædeligt nytår? (Kosmos nr. 1, 
1995)

17.30  Fællesspisning på Terrassen       

19.00  Foredrag: Ved vendepunktet, Mary McGovern

20.00  Aftenhygge

  Fredag 31. december   

9.30  Foredrag: En ny kosmisk horisont, Eigil Kristensen

11.00-12.00  Spørgetid og dialog

14.00  Tipspromenade. Gåtur i området med kosmologiske 
spørgsmål

19.00  Nytårsfest

  L ørdag 1. januar 2022

10.30  Brunchhygge

12.00  Afslutning af Nytårskurset

Fotograf: Marie Rosenkrantz Gjedsted

Nytårskurset vil forløbe som en vekselvirkning mellem 
foredrag, dialog i grupper og vigtigst af alt, den indbyrdes 
hygge. Derudover skal vi jo også fejre nytåret sammen, og 
traditionen tro giver vi os også tid til en lille tipspromenade 
i de naturskønne omgivelser indeholdende poster med 
kosmologiske spørgsmål.

Martinus-artiklerne (jvf. programmet) bliver udleveret på 
kurset. De, som selv har artiklerne, kan evt. forberede sig 
hjemmefra og medbringe dem til kurset.

GODT NYTÅR 2022!

  Tirsdag 28. december                                                                       

17.30  Aftensmad på Terrassen 

19.00  Velkomst og introduktion

20.00  Foredrag: Skæbne, arv og miljø , Ole Therkelsen

Derefter aftenhygge.

Livets                         
forunderlige            
verden
Eigil Kristensen, Inger Sørensen, 
Lene Jeppesen, Mary McGovern og         
Ole Therkelsen


