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Åndsvidenskabens nødvendighed
I tider som disse bliver behovet for en 
åndsvidenskab, der kan forklare menin-
gen med tilværelsen, ekstra aktuel. En 
videnskab om kærlighedens centrale 

– og voksende – plads i den menneske-
lige tilværelse. 

Martinus har manifesteret en så-
dan videnskab, der kaster et overjordisk 
lys over livet. Som han selv udtrykker 
det i småbogen Omkring min missions 
fødsel: Fra mine hænder og læber er 
det allerede blevet bragt til at skinne 
og skal fremdeles bringes til at skinne 
i andres hjerner, vibrere i andres rygge, 
stråle i andres øjne og fornemmes i 
andres sind. Mit ord er livets fakkel.

Martinus mener, at vi har god grund 
til at fejre julehøjtiden, fordi den minder 
os om det evige lys, der kommer os alle 

i møde. Med lyset kommer også den 
tolerance, forståelse og ydmyghed i 
forhold til livet og tilværelsen, der kan 
sammenfattes i ordet “alkærlighed”. 
Juleevangeliet er ifølge Martinus en 
symbolsk beskrivelse af vores udvik-
ling imod denne alkærlighed – og den 
måde, vi fejrer jul på, vil i stadig højere 
grad udtrykke dette.

Eller som Martinus skriver i sit 
julebrev fra 1933: Således vil juletradi
tionerne på mange forskellige områder 
blive mere og mere forfinet for derved 
til sidst at blive i en sådan samvittig
hedens renkultur, at julehøjtideligheden 
bliver en virkelig sand og fuldkommen 
fest til ære for alkærligheden eller 
respekten for ethvert levende væsens 
ret til livet.

Vi er atter nået frem til slutningen af året, hvor 
tilværelsen for en stund lyser ekstra op i løbet 
af juledagene – ikke bare for børnene, men 
også for os voksne. Det har været et meget 
specielt år med corona-epidemi i centrum,  
der har påvirket både hverdagen for os alle og  
aktiviteterne inden for Martinus’ sag. 

Kære venner af Martinus’ sag

Forside foto: Marie Rosenkrantz Gjedsted
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En glædelig juleerindring
Juletiden er ikke kun en forbrugsfest. 
Det er også en tid til refleksion, fæl-
lesskab, glæde og hjemlig hygge. Det 
er en afbrydelse fra hverdagsrutinerne, 
der måske, hvis vi er modtagelige, kan 
få os til at fundere over, hvad der er 
vigtigt i vores liv, og hvad vi eventuelt 
vil forandre.

Hvad er det så, der er det vigtig-
ste for os her og nu? Ja, uanset hvad 
skæbnen har i sin hånd af lyse og mør-
ke oplevelser til hver enkelt, er det det-
te at være til glæde og velsignelse for 
hinanden – så vidt vores talent herfor 
nu rækker! Det er at undgå at medvirke 
til at dræbe andres livsmod og glæde, 
det er at leve for at tjene snarere end 
at lade sig tjene. Det behøver ikke at 
dreje sig om nogen større dåd, det 
kan blot være at udvise venlighed og 
tolerance på vej hjem fra arbejdet, i 
supermarkedet e.l.

Vi kan alle medvirke til, at denne 
kærlige atmosfære vinder indpas, hvor 
end vi kommer frem. I sit julebrev fra 
1947 skriver Martinus: At bringe men
neskene til at forme deres liv således, at 
hver eneste dag i året bliver en glædelig 

'juleerindring' for de mennesker, de har 
været i berøring med, er den åndsviden
skabs opgave, som det er blevet min 
mission at manifestere.

Året der gik
For Martinus Institut har corona- 
situationen ligesom andre steder givet 
begrænsede muligheder for at træffes 
fysisk. I stedet er en del af undervis-
ningen flyttet over på en digital platform. 
Vi er meget taknemlige for, at så mange 
har deltaget i vore kurser, frivilligt 
arbejde og på anden vis bidraget til og 
støttet Instituttet under disse specielle 
omstændigheder, og det glæder os, at 
mange også har benyttet vores online 
undervisningstilbud.

Sommersæsonen kunne – trods 
corona-udfordringerne – gennemføres 
med mange inspirerende foredrag 
og samtaler i studiegrupperne. Alle 
foredrag blev samtidig udsendt via 
internettet – og kan fortsat ses på 
crowdcast.io/martinusinstitut.

Vores forlag har i løbet af året udgivet 
flere af Martinus' bøger på engelsk, 
fransk og tysk. 

Udover bind 1, 2, 4 og 5 er bind 3 
af Livets Bog nu også tilgængelig på 
engelsk – og kan, ligesom vore øvrige 
bøger, købes på shop.martinus.dk. Der 
er også udkommet 12 værker på russisk 
og 7 på polsk. De kan nu alle læses 
online på martinus.dk.

Særlig glædeligt er det, at Grand 
Kursus, der udkom i 2018, allerede er 
solgt i over 1000 eksemplarer. Bogen 
er blevet yderst populær som en intro-
duktion til Martinus' verdensbillede og 
symbolverden.
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Jubilæumsåret 2021
Vi er i fuld gang med forberedelserne 
til næste år, som bliver et jubilæumsår! 
I hele 2021 fejrer vi 100-året for den 

“kosmiske indvielse”, der ligger til grund 
for Martinus’ livsværk. Vi håber, at så 
mange som muligt af jer vil være med 
til at fejre jubilæet sammen med os på 
Instituttet. Det endelige program bliver 
offentliggjort snarest, og allerede nu 
kan du læse nærmere i Kosmos og det 
nye undervisningsprogram 2021.

Tak til alle som bidrager!
Vi vil slutte med at udtrykke en hjertelig 
tak til alle medarbejdere, frivillige såvel 
som lønnede, samt en tak til de mange 
gavmilde gavegivere. 

Langt det meste af arbejdet på 
Martinus Institut og Martinus Center 
Klint sker på frivillig og ulønnet basis, 
og alt, hvad vi gør, er afhængig af de 
gaver, vi modtager, både i form af øko-
nomiske bidrag og det ulønnede arbej-
de, som vore mange dygtige frivillige 

Martinus i sin lejlighed 
på Jagtvej 52A i  
København ca. 1921.
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udfører. Vi er meget taknemlige for de 
bidrag, vi har modtaget i løbet af året, 
store som små, og vi håber, at I, der har 
glæde af Sagen og Instituttets arbejde, 
har mulighed for at sende os et bidrag i 
denne juletid.

I kan selvfølgelig også støtte os ved 
at abonnere på Kosmos eller købe en 
af Martinus’ bøger.

Den digitale udvikling foregår i 
et rasende tempo, og vi planlægger 
yderligere tiltag, så alle, der ønsker det, 
kan komme til at studere de kosmiske 
analyser, hvor de end bor i verden. Men 
der er også behov for yderligere at 
styrke undervisningsmulighederne ved 
at udbygge og modernisere de eksiste-
rende boliger og faciliteter på Martinus 
Center Klint. Udover nye digitale sats-
ninger vil vi naturligvis i videst muligt 
omfang tilbyde kurser, hvor mennesker 
får lejlighed til at mødes fysisk for at ud-
veksle erfaringer og studere analyserne 
i et inspirerende socialt miljø.

Vi afslutter denne julehilsen med nogle 
inspirerende ord fra Martinus om sin 
egen sag: Hvis ikke forstående og kær
lige mennesker indenfor dens interes
serede kreds havde støttet den, ville der 
ikke have været nogen sag i dag. Og vor 
kosmiske eller åndelige viden, som tu
sinder af mennesker nu glæder sig over, 
og hvis liv den har rettet op og bragt i 
kontakt med virkeligheden, ville ikke 
være blevet manifesteret. Og mange af 
disse mennesker ville dermed stadig 
have vandret i mørket. (1969)

Med ønsket om en rigtig glædelig jul  
og et godt nytår!

Rådet for Martinus Institut:
Willy Kuijper, 

Jacob Kølle Christensen, 
Pernilla Rosell Steuer, 

Jens Christian Hermansen, 
Kenneth Ibsen  

og Micael Söderberg

Foto: Marie Rosenkrantz Gjedsted
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Rådsberetning for 2019
Resultatopgørelsen for perioden 1. 
januar - 31. december 2019 viser et un-
derskud på 737.000 kr., mens balancen 
viser en egenkapital på 38.127.000 kr. Vi 
anser årets resultat for mindre tilfreds-
stillende.

Indtægterne fra forlaget, Kosmos 
og kursusaktiviteter m.m. har i de 
senere år været nogenlunde konstante, 
men da en betydelig del af Instituttets 
indtægter stammer fra pengegaver 
og arvebeløb, oplever vi selvsagt store 
årlige udsving i det endelige resultat.  

Det har derfor længe været et 
ønske at forbedre økonomien, så vi 
får bedre balance mellem de primære 
driftsindtægter og -udgifter. Vi be-
sluttede derfor i foråret at igangsætte 
en række tiltag til at forbedre både 
serviceydelser og indtjening over de 
følgende år. Planen omfatter i hoved-
træk følgende områder:

• Først og fremmest ønsker vi at 
øge kendskabet til og interessen 
for Martinus’ verdensbillede ved 
at styrke den allerede påbegyndte 
udvikling af formidlingen bl.a. ved 
digitalisering af undervisnings-
formerne (online kurser og fore-
drag), en Martinus-app der frit kan 
downloades til computer, tablet og 
telefon samt en ny hjemmeside – 
martinus.dk – der også omfatter 
Martinus Center Klint og Martinus’ 
barndomshjem Moskildvad.

• En udvidelse af brugen af Martinus 
Center Klint i form af nye opholds-
tilbud – bl.a. refugieophold – og en 
forlængelse af sommersæsonen, 
så vi udnytter centrets resurser 
bedre. Bolig- og kursusfaciliteterne 
skal bringes op til standard (også 
mht. isolering), ligesom Restau-
rant Terrassen og Café Klint skal 
moderniseres både bygningsmæs-
sigt og med et nyt restaurant- og 
køkkenkoncept.

• En generel modernisering af orga-
nisationen med fokus på med-
arbejderpleje og styrkelse af det 
frivillige arbejde.

Målsætningen er at få balance i den 
primære drift i løbet af 5 år, så vi kan an-
vende indtægter fra arv og gaver til bl.a. 
bygningsforbedringer og driftsudstyr.

Det var ganske kort om den økono-
miske situation og fremtidsplanerne. 
Du kan læse den officielle årsrapport 
for 2019 på martinus.dk → Støt sagen → 
Det går pengene til.
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Indtægter 2019

Forlag og tidsskriftet Kosmos (7%)
Undervisning og lejeindtægter (32%)
Restaurant og café (12%)
Arv og gaver (22%)
Salg af ejendomme mv. (25%)
Renteindtægter (2%)

Egenkapital (97%)
Gæld (3%)



Martinus Institut
Mariendalsvej 94
2000 Frederiksberg

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

Gaver til Martinus Institut
Ønsker du at støtte os, kan du indbetale et beløb til  
Fonden Martinus Åndsvidenskabelige Institut således:

Danmark:

Sverige:

Norge:

International:

Betalingskort:

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 → Støt sagen → Giv et bidrag

Skattefradrag for gaver
Fonden Martinus Åndsvidenskabelige Institut er godkendt 
efter ligningslovens §8A. Det betyder, at du kan få skattemæs-
sigt fradrag for gavebeløbet. Der er dog et maksimumbeløb 
for gavefradrag på 16.600 kr. for 2020 (alle dine bidrag til alle 
organisationer tilsammen).

Vi indberetter modtagne gavebeløb til Skat (kun danske  
statsborgere), og fradraget vil automatisk fremgå af punktet 
“Gaver til foreninger mv.” på selv angivelsen. Ægtefæller  
kan få hvert sit fradrag. For at opnå fradrag skal du opgive  
dit navn og CPR-nummer samtidig med betalingen. 
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