
For den åndsforsker, som fascineres 
og næres af Martinus´ analyser, kan det 
vække undren, hvorfor Martinus trækker 
Bibelens tilsyneladende forældede ter-
minologi med ind i sit værk. 

Men på denne måde løfter han fortidens 
pædagogiske udtryk med frem til nuti-
den, for herigennem at skabe den linje af 
sammenhæng og logik mellem de for-
skellige tidsepoker, som han forklarer, at 
vi alle sammen har været en del af.

Kurset har til formål at gøre os bevidste 
om, hvordan åndsvidenskabens visdom 
ligger skjult i Bibelens to testamenter og 
hvordan verdensgenløsningen herigen-
nem er tilrettelagt og gennemført, så der 
nænsomt tages vare på os hele vejen 
igennem evolutionen.  

I takt med at vores bevidsthed udvikles 
og forædles, så skænkes vi den åndeli-
ge næring, som er optimal for os på det 
givne tidspunkt. 

Kurset kræver forudgående kendskab til 
Martinus Åndsvidenskab og man vælger 
frit om man deltager en eller begge uger.

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 (100 kr., ikke med i kursuspakken).

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 
morgenmadsprodukter 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: 
Samlet kursuspakke inkl. mad og bolig: 
4.000 kr. (1 uge), 6.400 kr. (2 uger, rabat)
Kursus inkl. mad (uden bolig): 
2.500 kr. (1 uge), 4.000 kr (2 uger, rabat)

Tilmelding nødvendig på:
Telefon: + 45 38 38 01 00
E-mail: info@martinus.dk
Web: www.martinus.dk

Martinus Center Klint
Klintvej 69, Klint
4500 Nykøbing Sj.

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

15.-21. maj  2022

To ugekurser: 

Bibelen og åndsvidenskaben, 
— den skjulte åndsvidenskab i 
Bibelen, uge 2



PROGRAM UGE 2: JESUS ORD OG GERNING — NÆRING 
TIL DE TROENDE OG LÆRING TIL DE IKKE TROENDE

 Hver formiddag er der foredrag og mulighed for spørgs-
mål og dialog med udgangspunkt i dagens emne. 

Eftermiddag og aften arbejdes der mere hverdagsrelate-
ret med psykologien bag dagens emne eller øvrige emner. 
Derudover lader vi os inspirere af hinandens selskab (inkl. 
Centrets øvrige kursister) og skaber tid til refleksion.

  Søndag 15. maj         

17.30  Plantebaseret buffet på Terrassen 

19.00  Velkomst, tjek ind og foredrag på Terrassen

  Mandag 16. maj                                                  

9.30-12.00  Jesus ord. Jomfrufødsel, reinkarnation og syn-
dernes forladelse. Foredrag, spørgsmål og dialog, v/ Lene

12.00  Frokost- og læsepause 

15.00  Refleksion/grupper: At være åndsforsker, v/ Lene

17.30  Plantebaseret buffet på Terrassen

19.00  Den nye verdensimpuls. Foredrag, v/ Lene

  Tirsdag 17. maj                                                                 

9.30-12.00  Skæbneloven, polforvandlingen, himmerigets 
rige. Foredrag, spørgsmål og dialog, v/ Lene

12.00  Frokost- og læsepause

13.30  Udflugt

17.30  Plantebaseret buffet på Terrassen

19.00  Moral og frihed. Foredrag, v/ Sören Grind

  Onsdag 18. maj          

9.30-12.00  Den ny himmel og jord, opstandelsen og tals-
manden den hellige ånd. Foredrag, spørgsmål og dialog, 
v/ Lene

12.00  Frokost- og læsepause

16.00  Verden aktuelt, v/ Solveig Langkilde

17.30  Plantebaseret buffet på Terrassen

19.00  Sunde tanker. Foredrag, v/ Ole Therkelsen

  Torsdag 19. maj        

9.30-12.00  Himmel, helvede, helvedes ild og dommedag.
Foredrag, spørgsmål og dialog, v/ Lene

12.00  Frokost- og læsepause 

16.00  Dialog & spørgsmål, v/ Ole Therkelsen

17.30   Plantebaseret buffet på Terrassen

19.00  Påskemysteriet. Foredrag, v/ Lene

  Fredag 20. maj                                                                        

9.30-12.00  Begravelsesritualet, vores forhold til Gud, 
Bjergprædiken og Fader Vor. Foredrag, spørgsmål og 
dialog, v/ Lene

12.00  Frokost- og læsepause 

15.00  Refleksion/grupper: Bøn og gudsforhold, v/ Lene 

17.30  Plantebaseret buffet på Terrassen

19.00  Afslutningshyggeaften

  Lørdag 21. maj         

Afrejsedag.

Bibelen og ånds-
videnskaben 
— den skjulte 
åndsvidenskab i 
Bibelen, uge 2 
Lene Jeppesen
 


