
Føler du inspiration og lyst til at forklare 
nogle af Martinus’ tanker for andre? Så 
er dette kursus måske noget for dig. Vi 
forstår formidling bredt, det kan foregå 
på mange måder, fx i private samtaler, 
i en dialog med andre, i studiegrupper, 
eller som egentlig undervisning. Uanset 
dit ambitionsniveau vil du kunne få noget 
ud af kurset. Det er således ikke nogen 
forudsætning for at deltage, at du ønsker 
at undervise, fx holde foredrag eller lede 
studiegrupper. Der er brug for, at kosmo-
logien kan forklares i alle mulige andre 
sammenhænge.
En forudsætning for at deltage, er at du 
har fået et godt kendskab til analyserne, 
enten via selvstudier eller i en studie-
gruppe. Men samtidig er det en sidege-
vinst ved at formidle, at man selv bliver 
mere fortrolig med stoffet — ”man lærer, 
så længe man har elever”. 

Praktisk information
 
 
Undervisningsstedet for den fysiske undervisning er Mar-
tinus Center Klint. Der er et max. på 20 deltagere. 

Kurset starter i sommeruge 3, 2023, med opfølgning i 3 
weekender efterår og vinter 2023—2024. Der udleveres 
nogle få siders litteratur pr. undervisningsgang. 

Pris
Vi tilbyder en samlet kursuspakke med bolig og følgen-
de måltider inkluderet alle kursusdage: frokost, te/kaffe, 
snacks og aftensmad. Prisen med bolig og mad det 
første år inkluderer 7 overnatninger i sommeruge 3, samt 
overnatning mellem fredag og søndag i 3 weekender. 
Kursusprisen inkluderer alle andre kursusaktiviteter, der 
tilbydes i centret i sommeruge 3.                    
             
Kursus med bolig og mad:     6.000 kr.
Kursus og mad (uden bolig):  3.500 kr. 
(Der er mulighed for betaling i 2 omgange.)

Tilmelding 
Tilmelding foregår på telefon +45 38 38 01 00, e-mail: 
info@martinus.dk eller via vores online booking på       
martinus.dk. 

Hvis du har spørgsmål til kurset, er du velkommen til at 
kontakte Marin Hansen via e-mail: marin@martinus.dk

Martinus Center Klint
Klintvej 69, Klint
4500 Nykøbing Sj.

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

Formidlingskursus 
2023—2024



Undervisere er Inger Sørensen, Ingvar Hau-
bjerg Nielsen, Tryggvi Gudmundsson og 
Marin Hansen (kursusleder) 

Hovedparten af kurset består af træning i 
grupper og individuelt. Den teoretiske del 
omfatter læring, deltagerforudsætninger, 
formidlingsmetoder, feedback og egen for-
midlingsstil.

Vi arbejder eksperimenterende og prioriter-
er, at deltagernes viden og erfaringer bringes 
i spil til inspiration for alle. 

Forløbet tilrettelægges, så deltagerne hver 
især kan bidrage med det, de oplever er 
deres opgave, og så man kan finde sin egen 
stil. Netop det at mødes med den samme 
gruppe over længere tid, har været vigtigt for 
de kursister, som tidligere har taget kurset.

Fotograf: Marie Rosenkrantz Gjedsted

Formidlings-
kursus

Sommer, efterår og vinter 2023 – 2024

Kursusuge og weekendmøder 

Kursus sommeruge 3              Lørdag 8. juli – lørdag 15. juni 2023 
Weekendmøde 1                            25.-27. august 2023
Weekendmøde 2                            10.-12. november 2023
Weekendmøde 3                                12.-14. januar 2024

Det siger kursisterne:

”… der er mange forskellige måder at for-
midle kosmologi på, og at der er forskellige 
værdier i dem alle.”

” Det har været fedt at være sammen med 
den samme gruppe og de samme undervis-
ere i 4 weekends over et år.”

”Jeg har meget mere mod på at kaste mig 
ud i at formidle kosmologien. Har fået en 
oplevelse af, at det kan jeg godt. Både fordi 
jeg via øvelserne på kurset rent faktisk har 
gjort det, og det gik godt. Men også fordi jeg 
via de andre deltageres oplæg har set, hvor 
forskelligt man kan gøre det, og at det alt 
sammen er godt, bare forskelligt.”

”Jeg strutter af selvtillid!”


