
Længes du efter at fordybe dig i Marti-
nus’ hovedværk Livets Bog og samtale 
med andre om spirituelle og eksisten-
tielle spørgsmål ud fra Martinus’ analy-
ser?
Sommeren 2023 tilbyder vi igen et tre-
årigt fordybelsesforløb, hvor du sammen 
med andre kursister og 4 undervisere 
studerer Livets Bog, bind 1–7. Formålet 
med kurset er at skabe et aktivt og in-
spirerende miljø, hvor du kan fordybe dig 
i Martinus’ analyser og reflektere over 
dem ud fra dine egne erfaringer og aktu-
elle eksempler fra vores omverden. 

Praktisk information
 
Undervisningsstedet for den fysiske undervisning er 
Martinus Center Klint. Der er et max. på 30 deltagere. 
I forbindelse med vores møder er der mulighed for at 
booke transport mellem Højby/Nykøbing og Klint. 

Hvert kursusår begynder med en fælles sommeruge i 
Martinus Center Klint, hvor du udover kursusundervisnin-
gen for- og eftermiddag også kan deltage i sommerens 
almindelige morgenforedrag og aftenaktiviteter. Deru-
dover mødes vi 4 weekender i løbet af året, 2 gange om 
efteråret og 2 om foråret.                        
             

Pris
Vi tilbyder en samlet kursuspakke med bolig og følgen-
de måltider inkluderet alle kursusdage: frokost, te/kaffe, 
snacks og aftensmad. Kursusprisen inkluderer alle andre 
kursusaktiviteter, der tilbydes i centret i sommeruge 1. 
Prisen med bolig og mad det første år inkluderer 7 
overnatninger i sommeruge 1, samt overnatning mel-
lem lør dag og søndag i 4 weekender. Efter ønske er der 
mulighed for at tilkøbe en ekstra overnatning mellem 
fredag og lørdag til weekendmøderne. 

Pris pr år:
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 marti-
nus.dk. 

Hvis du har spørgsmål til kurset, er du velkommen til at 
kontakte Pernilla Rosell via e-mail: pernilla@martinus.dk

Martinus Center Klint
Klintvej 69, Klint
4500 Nykøbing Sj.

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

Treårsforløb med Livets Bog 
2023—2026



Undervisere på treårsforløbet er Solveig 
Langkilde, Sören Grind, Eigil Kristensen og 
Pernilla Rosell.      
Forløbet er tilrettelagt som en kombination 
af selvstudier og fælles møder.  
På vores fysiske møder fokuserer vi på nær-
studier af udvalgte tekststykker og fælles 
refleksion i grupper. Kursusmøderne inde-
holder også en række oplæg fra både kur-
susledere og kursister med efterfølgende 
dialog og samtale. 
Selve læsningen bygger for en stor del på 
selvstudier mellem møderne, og som støtte 
får du adgang til uddybende refleksions-
spørgsmål til hele værket, der er udviklet 
netop til dette forløb. 
Der vil også være mulighed for ekstra on-
linemøder via Zoom mellem de fysiske 
møder samt en fælles digital platform, hvor 
alt kursusmateriale er samlet.
                     

Treårsforløb:
fordybelse i 
Martinus’ hoved-
værk Livets Bog

2023—2026

Kursusuge og weekendmøder første år, 2023—2024

Kursus sommeruge 1               24. juni - 1. juli 2023 (start kl. 19.00 den 24. juni) 
Weekendmøde 1                            23.–24. september 2023 (optakt kl. 19.00 fredag aften)
Weekendmøde 2                            25.–26. november 2023 (optakt kl. 19.00 fredag aften)
Weekendmøde 3                                17.–18. februar 2024 (optakt kl. 19.00 fredag aften)
Weekendmøde 4                               4.-5. maj 2024 (optakt kl. 19.00 fredag aften)


