
Velkommen til to ugekurser med fordy-
belse i Martinus’ bog Grand Kursus. Man 
kan deltage i én eller begge ugekurser-
ne alt efter muligheder og interesse.

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. 

I denne bog viser Martinus, at han kan 
udtrykke de kosmiske analyser på en 
let tilgængelig måde, samtidig med at 
beskrivelserne rummer dybderne i ånds-
videnskaben. Derfor kan bogen være 
velegnet for såvel nye interesserede 
som de, der i forvejen har kendskab til 
Martinus’ værk. 

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

Selve kurserne indledes kl. 19 søndag med velkomst på 
Restaurant Terrassen, hvor der også bydes på te og kaffe. 
Der serveres plantebaseret buffet på ankomstdagen kl. 
17.30.

I forbindelse med vores forårs- og efterårskurser tilbyder vi 
i år en samlet kursuspakke med bolig og måltider (frokost 
og aftensmad) inkluderet. Maden er plantebaseret og 
fremstilles fra bunden af vores dygtige kok – så vidt muligt 
af økologiske råvarer.

I caféen – der har åben dagligt kl. 12-16 – kan du købe mor-
genmadsprodukter samt selvfølgelig kaffe, te, kolde drikke 
og snacks.

Sengelinned og håndklæder medbringes eller lejes i 
receptionen.

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

Priser: 
Kun kursus: 1.800 kr (1 uge), 2.800 kr (2 uger)
Kursus + mad (frokost og aftensmad):                              
2.500 kr (1 uge), 4.000 kr (2 uger)
Kursus + bolig: 3.500 kr (1 uge), 5.600 kr (2 uger)
Kursus + mad (frokost og aftensmad) + bolig:                   
4.000 kr (1 uge), 6.400 kr (2 uger)

Alle vores aktiviteter bliver afholdt ud fra Sundhedsstyrel-
sens anvisninger. Du har selvfølgelig fuld garanti for at få 
alle dine betalinger refunderet, hvis vi må aflyse de kurser, 
du har tilmeldt dig. Det samme gælder, hvis du selv ønsker 
at framelde dig i lyset af Corona-situationens udvikling. 

Martinus Center Klint
Klintvej 69, Klint
4500 Nykøbing Sj.

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

5.-11. sept. + 12.-18. sept. 2021
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Martinus udtrykker i et brev: ”Denne gennemgang bliver 
således det største og fuldkomneste kursus, jeg endnu 
mundtligt har givet af livegts totale analyse og er således 
et virkeligt Grand Kursus, der kommer til at fylde hundre-
der af bogsider med sin tekst og sine billeder.”

  Søndag             

19.00-20.00  Velkomst på Terrassen

  Mandag                                                    

9.30-12.00  Gruppearbejde tekst 

16.00-17.00  Temasamtale 

17.30  Aftensmad

19.00-20.00  Foredrag

  Tirsdag                                                                 

9.30-12.00  Gruppearbejde tekst 

13.30  Udflugt

17.30  Aftensmad

19.00-20.00  Film    

           

  Onsdag            

9.30-12.00  Gruppearbejde tekst 

16.00-17.00  Verden aktuelt

17.30  Aftensmad

19.00-20.00  Foredrag   

  Torsdag         

9.30-12.00  Gruppearbejde tekst 

17.30  Aftensmad

19.00-20.00  Foredrag    
 

  Fredag                                                                

9.30-12.00  Gruppearbejde tekst 

16.00-17.00  Dialog og spørgsmål

17.30  Aftensmad

19.00-20.00  Afslutning 

Grand Kursus
Solveig Langkilde

Menneskene kan føres frem til at opleve sandheden ved 
egen iagttagelse, egen selvoplevelse. Derved bliver de 
fuldstændigt uafhængige af mig. Jeg ønsker ikke at binde 
menneskene til mig. De skal ikke mere bindes til andre 
væsener. 

(Martinus, Grand Kursus, stk. 197)


