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Välkommen till Martinus Center Klint

i programmet har vi ett säsongskalendarium 
samt information om anmälan, priser, öppetti-
der och andra praktiska upplysningar. 
 Dessutom kan du läsa om det frivilliga arbe-
tet, vår vegetariska restaurang, det nya kaféet 
och om Martinus själv.

För dig som är ny inom kosmologin
Även i år arrangerar vi ett par introduktionskurser, 
under mars månad weekendkursen ”Mänsklig ut-
veckling på kosmologisk grund” och under okto-
ber ges weekendkursen ”Överblick över Martinus 
andliga vetenskap – en introduktionskurs”. För dig 
som är ny inom kosmologin, rekommenderar vi 
också sommarens första kursvecka där du får en 
överblick över de centrala delarna av innehållet.

Undervisningen vänder sig till alla
Det krävs inga speciella förutsättningar för att 
kunna delta med utbyte i hela säsongens före-
drag och kurser, och alla är välkomna. 

Vi ser fram emot att träffa dig. 

Den ljusa stämningen, den vackra naturen och inspirationen från Martinus. Det finns 
många anledningar till att besöka Martinus Center Klint och de flesta upptäcker att det 
finns ännu fler skäl att återvända till detta lilla område i Odsherred, där Martinus världs-
bild möter oss i en underbar omgivning.

Vi vill naturligtvis göra allt för att du ska få en 
vistelse i Klint som är full av goda upplevelser. I 
år kan vi bland annat presentera en ny, utvid-
gad retreatvistelse som ger dig möjlighet att 
själv sätta ihop ditt studium.  
 Titta in på martinuscenter.dk, eller kontakta 
oss för mer inspiration och praktisk information 
om din vistelse i Klint. 

En lång säsong 
Vi öppnar redan dörrarna till 2018 års säsong 
med lördagsföredrag den 18 mars och stänger 
först i november efter det sista föredraget. 
Under hela säsongen erbjuder vi föredrag, 
weekend- och veckokurser samt studiegrupper 
och retreatvistelser. 

Om programmet
Först i detta program hittar du aktiviteter och 
priser för att hyra boende under vår och höst. 
Efter detta har vi samlat allt om sommarens 6 
kursveckor där du kan läsa om studiegrupper, 
föredrag och boendemöjligheter. Längst bak 

2 Välkommen
4 Om Martinus Center Klint
5 Restaurang · kafé

Sommarprogram
6 Om sommarkurserna
7 Studiegrupper
8 Veckoprogram

11 Internationella veckor
11 Martinus festdag
12 Praktisk information om boende 

och camping

Vår & höst
13 Praktisk information om vår- 

och höstkurser
14 Vårprogram
16 Konferens
16 Vinterns studiegrupper
17 Höstprogram
19 Nyårskurs
20 Ferie- och retreat i Klint
21 Ferieboende

Praktisk information
22 Frivillighet är grunden
23 Överblick · priser · öppettider
24 Praktisk information · anmälan
25 Hitta till Klint
25 Karta över centret med bostäder

Innehåll

Ett fritt studium
Det är helt upp till dig hur du 
önskar tillägna dig Martinus 
världsbild. Martinus uppmanade 
själv till att man ska ta det man 
har användning för av kosmolo-
gin, och låta resten ligga. 

Det handlar alltså inte om en 
religion eller trosinriktning, och 
det finns inte på något sätt sär-
skilda levnads- eller kostregler 
eller andra regler som du måste 
följa för att kunna studera kos-
mologin och låta ditt liv inspire-
ras av den. 

Alla – oavsett bakgrund – är väl-
komna till Martinus Institut och 
till Martinus Center Klint.
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Du hittar Martinus Center i ett 
naturskönt och lugnt område vid 
Kattegatt, nära det lilla samhället 
Klint väster om Nykøbing Sjælland. 

Här grundade författaren Martinus 
år 1935 Danmarks första feriekoloni, 
Kosmos Feriekoloni. År 1946 änd-
rade Martinus namnet till Kosmos 
Ferieby, och år 1977 kom centret 
slutligen att heta Martinus Cen-
ter Klint – med tanke på platsens 
framtida roll som ett internationellt 
undervisnings- och kulturcentrum.

Martinus världsbild
Martinus Center är i dag ett stort 
och modernt ferie- och kurscen-
trum med undervisning i Martinus 
kosmologi. Du kan delta i kurser, 
höra föredrag och via självstudier 
studera Martinus världsbild.

En fridfull atmosfär
Samtidigt är centret ett kulturcen-
ter och en fredlig oas för andligt sö-

kande, där du kan inspireras av en 
ljus och positiv stämning, präglad 
av att alla gärna vill bidra till utveck-
lingen av en ny, human världskultur 
i Martinus anda.

Även ferie och retreat
Förutom att delta i undervisningen 
kan du njuta av en retreat- eller 
ferievistelse med ideala förutsätt-
ningar för en fördjupning i Martinus 
världsbild, i livets stora frågor, eller 
kanske bara ett välbehövligt avbrott 
i vardagen.

Trevliga bostäder
Du kan hyra ett äldre, trevligt som-
marhus, ett rum i paviljong eller 
bo på centrets egen campingplats. 
Centret har också en vegetarisk 
restaurang och ett kafé samt 
föredragssal och studierum med 
modern utrustning.

Martinus Center Klint
– kurser, kultur och ferie i ljuset av 
Martinus världsbild

Restaurang Terrassen
I restaurangen får du läcker vegetarisk mat i en varm 
och avslappnad atmosfär.

Inspiration från all världens kök 
Vi lagar mat med inspiration från all världens kök och 
med kärlek till processen. Därför använder vi goda – 
övervägande ekologiska – färska och hållbara råvaror 
och tillreder maten från grunden. Vi finner glädje i att 
laga välsmakande rätter som tilltalar alla, från veganer 
till köttätare. 

Den goda upplevelsen
Vårt professionella kök arbetar tillsammans med duk-
tiga frivilliga medarbetare på att ge våra gäster en god 
upplevelse genom att servera hälsosam och välsma-
kande mat. Vi ser det också som en viktig uppgift att 
skapa en positiv och kärleksfull miljö, som det är inspi-
rerande både att arbeta i och att uppleva som gäst.

Café Klint 
Vårt nya kafé har öppet dagligen under hela säsongen. 
Här serverar vi ekologiska varma och kalla drycker 
samt frukt, snacks och lite sötsaker. 
 På kursdagarna och vissa andra dagar serveras 
dessutom lunchsmörgåsar, kakor och annat gott från 
Terrassens kök.

Vegetariskt, ekologiskt 
och hållbart
Det är en hjärtesak för oss att använda ekologiska och 
hållbara produkter i köket och kaféet. Vi lagar hälso-
sam och välsmakande vegetarisk mat som är allt annat 
än tråkig. 

Hållbar och idealisk mat
Konceptet är en naturlig följd av Martinus bok Den 
idealiska födan, som beskriver varför den vegetariska 
kosten är mer hälsosam än den animaliska, och vilka 
konsekvenser det får att slå ihjäl djur. Vi har tillfogat 
ekologi och hållbarhet, då detta skapar bästa möjliga 
villkor för människor och miljö både nu och i framtiden.

Öppettider och priser: Se sid. 23 
och martinuscenter.dk
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Engelsk studiegrupp 
vecka 4
Sommaren 2018 erbjuder vi 
en engelskspråkig studie-
grupp även under vecka 4, 
parallellt med de danska 
och svenska grupperna. 
Gruppen är öppen för alla 
intresserade, även skandi-
naver.

En sommardag:
08.30–09.15  Frukost
09.30–10.20  Föredrag 
11.00–12.30  Studiegrupper 
12.45–13.30	 	Lunchbuffé	
16.00–16.50  Symbol föredrag 
17.00–18.00	 	Middagsbuffé	
19.00  Föredrag / 

underhållning
20.00	 	Kaffe/te,	frukt,	

kakor och glass

Grupp A – Den nya världsbilden
Genom frågor och dialog introduceras den studerande till Martinus världsbild 
och de härtill hörande principerna. Ingen förberedelse.

Grupp B – Bok- och artikelgrupp
Vi läser och samtalar utifrån artiklar eller böcker. Man ska följaktligen läsa 
en text som förberedelse inför varje dag. Böckerna kan tas med eller köpas i 
receptionen.

Vecka 1 och 4 Vårt förhållande till den andliga vetenskapen och till livet  
(Artikelsamling 1, artikel 3 och 14)

Vecka 2 och 5 Bönens mysterium, småbok

Vecka 3 och 6 Från angrepp till fredsmentalitet (Artikelsamling 1, artikel 
10 och 20)

Grupp C – Dagens föredrag 
Frågor och dialog utifrån dagens föredrag. Ingen förberedelse utöver föredragen.

Grupp D – Världen aktuellt
Varje dag finns ett program i form av en video och en text. Ämnet för dagen 
är ett aktuellt tema som det talas om i samhällsdebatten.
Grupp E – Temafördjupning 
Här fördjupar vi oss i texter av Martinus utifrån ett övergripande tema. Del-
tagande förutsätter en grundlig kännedom om Martinus analyser.
Vecka 1 och 6 – Den kosmiska världsmoralen
Under denna vecka studerar vi jordmänniskas moraliska utvecklingsprocess 
genom djurriken och fram till förverkligandet av ett levnadssätt, där  fiend-
skap och intolerans inte existerar i det levande väsendets medvetande. Vi  
utforskar framväxandet av den kosmiska världsmoralen och får därigenom 
en djupgående förståelse av begreppen tolerans, förlåtelse och kärleken till 
nästan. Kunskapen om den absoluta moralen hjälper oss att ställa in vårt 
egen mentala kompass mot förverkligandet av det kommande fredsriket.

Vecka 2 och 3 – Allt är tanke – tankens kretslopp
Det finns medvetande och tanke bakom all rörelse i världsalltet. Hela vår orga-
nism och hela vårt psyke upprätthålls av tankekraft. Vi blir vad vi tänker. Med 
förståelsen av den mognadsprocess som alla tankar, önskningar, känslor och 
föreställningar genomgår i detta kretslopp, får vi en djup insikt i all mänsklig 
utveckling, ja, i evolutionen av allt liv. Den andliga vetenskapen ger oss redskap 
till en medveten utveckling av humanitet samt till en god hälsa.
Vecka 4 och 5 – Gemensam andlig forskning i Martinus andliga vetenskap
Nytt kursupplägg. Obs! anmälan till MI senast 2 juli. Språk: Skandinaviska
Denna forskningsgrupp vänder sig till deltagare som har en grundlig kun-
skap om Martinus analyser. Man förbereder sig genom att läsa närmare 
angivna texter kring forskningstemat. Deltagarna inbjuds att finna kom-
pletterande texter och förbereda en presentation till gruppmötena som 
inspiration till fördjupning i ämnet: Hur går livsupplevelsen till?
En av de svåraste frågorna, både inom den akademiska forskningen och 
inom Martinus andliga vetenskap är, hur själva livsupplevelsen uppstår. 
Detta är på ett sätt grundproblematiken i medvetandeforskningen.
Initiativtagare och ansvariga för gruppen är Rune Östensson och Anne Külper.

Sommarens studiegrupper

Grupp F – Att dela den andliga vetenskapen med andra 
Här får du möjlighet att öva dig i att dela den andliga vetenskapen med andra. 
Vi arbetar med att presentera de analyser eller symboler av Martinus som 
inspirerar oss. Tänk gärna över på förhand vad du vill presentera för gruppen.

Sommarens undervisning be-
står av 6 kursveckor som var 
och en har ett genomgående 
tema. År 2018 sträcker sig som-
marsäsongen från 30 juni till 11 
augusti. 

Lördag är ankomst- och avre-
sedag och de övriga dagarna är 
kursdagar med föredrag, cafése-
minarier och studiegrupper.
 
Undervisning för alla
Undervisningen har lagts upp så 
att alla oavsett förutsättningar 
och förkunskaper om Martinus 
världsbild kan delta. Därför finns 
det varje vecka en studiegrupp 
för nya intresserade, där man 
kan få svar på frågor och få en 
överblick över kosmologin. 
 Föredragen simultantolkas så 
långt möjligt till danska och sven-
ska och hörslinga finns tillgänglig.

Internationella veckor
De två sista veckorna är interna-

tionella veckor med tolkning av 
föredragen till engelska, spanska 
och tyska. Det finns dessutom 
engelsk-, spansk- och tysksprå-
kiga kvällsföredrag och studie-
grupper. Efter behov tolkas även 
till andra språk. En nyhet är att 
det även erbjuds engelskspråkiga 
föredrag och tolkning till engel-
ska under vecka 4. 

Kursbostäder
Kursdeltagare kan välja att bo 
hemma eller hyra en bostad i en 
paviljong eller i ett av centrets 
trevliga sommarhus. Dessutom 
finns det en liten campingplats 
på centret.

Frivilliga medarbetare
En annan möjlighet att delta i 
sommarundervisningen är att 
arbeta som frivillig och hjälpa till 
med centrets drift. Som frivillig 
har man i begränsad omfattning 
möjlighet att delta i undervis-
ningsaktiviteterna. 

Sommaren i Klint Studiepriser 
Veckostudiekort  1 300 dkr
Dagstudiekort  255 dkr
Föredrag  85 dkr

Anmälan till  
studiegrupp
Anmälan sker på lördagar, till 
en vecka i taget. Till grupp 
E under vecka 4 och 5 ska 
anmälan göras senast 2 juli 
till Martinus Institut.  Studie-
grupperna träffas måndag till 
fredag kl.11.00–12.30.

Studievägledning
Du kan få hjälp att välja 
studiegrupp på lördagsefter-
middagarna kl. 15.00–17.00 i 
receptionen. 

Caféseminarium  
– söndagar
Vi inleder undervisningen 
i studiegrupperna med ett 
caféseminarium om veck-
ans tema på söndagarna kl. 
11.00–12.30

Se bostäder på mcklint.
dk/boliger/sommer
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Livets äventyr 
Livets äventyr kan vara en vandring genom de mörkaste 
krigsregioner, svåra sjukdomar och mentala kortslutningar. 
Men livets eviga principer, däribland kretsloppsprincipen, 
avslöjar att resan genom mörkret alltid är en förberedelse 
för upplevelse av ljusare regioner. Alla erfarenheter som vi 
gör nu på gott och ont, kommer att resultera i kunskap och 
humanitet.

1sommar
vecka

vecka 27 
30/6 till 7/7 

2018

9.30 Föredrag 16.00 Symbolföredrag 19.00 Föredrag
Söndag Livets mysterium 

Lene Jeppesen
Livets mening 
Symbol 41, 42, 6, 11, 19, 23

Tillkomsten och betydelsen av 
Livets Bog  Ole Therkelsen

Måndag Kunskap, vilja och frihet 
Poul Dyrholm

Människan och världsplanen 
Symbol 4, 12, 13, 22

Med glädjen som vägvisare 
Marin Hansen

Tisdag Livets spegelprincip
Sören Grind

Karma och förlåtelse 
Symbol 15, 16, 98, 18, 20, 23

Ett liv – ett kretslopp 
John Klemens

Onsdag Vårt inre universum 
Lars Malmgren

Människan – ett universum
Symbol 45-46, 7, 14, 49, 56-57, 65-66

Växtriket – konstnärliga betraktel-
ser och studier  Bente Kjær Peder-
sen, Bodil Sebrina Christensen

Torsdag Andlig forskning i teori och 
praktik 
Solveig Langkilde

Att känna sig själv 
Symbol 5, 6, 16, 96

Frågestund 
Solveig Langkilde

Fredag Kärleken – äventyrets slutfacit
Ole Therkelsen

Lösningen på livsmysteriet
Symbol 2, 32, 44

Underhållning

9.30 Föredrag 16.00 Symbolföredrag 19.00 Föredrag
Söndag Längtan efter ljuset 

Alex Riel
Världsimpulser och människans tillbli-
velse  Symbol 1, 87, 39, 89, 3, 23

Behöver vi lära oss att njuta? 
Lars Malmgren

Måndag Vägen till den idealiska födan 
Annemette Raith Hansen

Grundenergierna och vår hälsa
Symbol 12, 46, 59-66 

Aktuell video

Tisdag Pengarna eller livet 
Ingvar Nielsen

Människan och livsmysteriet 
Symbol 2, 37, 32

Mentala landskap
Inger Sørensen

Onsdag Den sexuella förvandlingen 
Eigil Kristensen

Ett internationellt världsrike 
Symbol 27, 81, 24-26, 42

Konstafton

Torsdag Skaparglädjen 
Jens Christian Hermansen

Genom döden och medvetandets
utveckling  Symbol 6, 90, 93-96

Frågestund   
Ole Therkelsen

Fredag Det gudomligas närvaro 
Solveig Langkilde

De djuriska och mänskliga tankeklima-
ten  Symbol 33, 66

Underhållning

2 Att njuta av livet
Syftet med livet är att njuta av det. Men sättet vi njuter livet på, får mycket olika 
konsekvenser. Vissa njuter av att ha makt och rikedom, andra genom att ge sitt 
liv till andra. Vissa söker en väg till himlen på kemisk väg, medan andra mediterar 
sig till ljusupplevelser. Har livet självt något recept på hur vi kan njuta av livet på 
ett välgörande och livgivande sätt?vecka 28

7/7 till 14/7
2018

sommar
vecka

veckans föredrag

veckans föredrag

Studiegrupper – se sid. 7

Studiegrupper – se sid. 7

Sommarvecka 1  
lämpar sig särskilt 

för de som 
önskar att få en 

överblick över 
kosmologin. Varje 

dag behandlas 
ett genomgående 

tema från 
morgon till kväll.

3 Allt liv hänger samman
En grundläggande orsak till lidande är upplevelsen av separation. Vår trygghet i 
flocken och i familjen utmanas starkt i en tid med växande självständighet och 
individualitet. Med utvecklingen av den humana känslan och den starkt växande 
internationalismen märker allt fler människor en känsla av samhörighet, som inte 
begränsas av nationalitet, kön- och klasstillhörighet. Gemensamma intressen, 
konst och vetenskap bygger broar mellan människor.

sommar
vecka

vecka 29
14/7 till 21/7

2018

9.30 Föredrag 16.00 Symbolföredrag 19.00 Föredrag
Söndag Enhet och mångfald 

Sören Grind
En vetenskap om livets mening 
Symbol 40, 100, 11, 19, 23

Att vara den man är 
Sofie Ericsson

Måndag Vem är min nästa? 
Ulf Sandström

Allt går i kretslopp 
Symbol 98, 16, 28, 14, 76, 77

Aktuell video

Tisdag Föräldraprincipen och skydds-
änglarna  Poul Dyrholm

Livsenhetsprincipen och vår föda 
Symbol 7, 13, 67, 38, 68-70

Bönen som din direkta förbin-
delsen med Gudomen  
Kenneth Ibsen

Onsdag En förenad mänsklighet 
Olav Johansson

Den sexuella polförvandlingen och den 
högsta elden  Symbol 11, 35, 33, 66

Konstafton

Torsdag Äktenskapet och allkärleken 
Mary McGovern

Livet och döden 
Symbol 36, 17, 91, 22A, 22

Frågestund   
Olav Johansson

Fredag Förlåtelse som livskonst och 
vetenskap  Karin Jansson

Tankekraft och mikrokosmos  Symbol 45, 
49-55, 58, 56-57, 3, 31, 88, 44

Underhållning

4 Konst och vetenskap
I den evolutionslära som Martinus skisserar, är mänskligheten i allt snabbare takt 
på väg att utveckla talanger för konst, vetenskap och humanitet. Det är som en 
ny världsimpuls som höjer oss över flockmedvetandet och frigör en unik och in-
dividuell skaparkraft i varje människa. I det nya paradigm som växer fram, frigörs 
oanade resurser till förmån för helheten.vecka 30

21/7 till 28/7
2018

9.30 Föredrag 16.00 Symbolföredrag 19.00 Föredrag
Söndag Den nya världsimpulsen 

Lene Jeppesen
Allt livs grundanalys 
Symbol 41, 8-11, 4

Färgernas symbolik i Martinus 
kosmologi  Poul Dyrholm

Måndag Martinus kosmologi möter konst 
och vetenskap  Rune Östensson

Reinkarnation, arv och miljö 
Symbol 6, 34, 9, 71-75, 48, 47

Aktuell video

Tisdag Från profitkultur till gåvokultur 
Edly Grape

Karma och förlåtelse 
Symbol 15, 16, 98, 18, 20, 19, 23

Sund livskraft och livsglädje 
Anette Starke

Onsdag Vänskap – framtidens förhållan-
den?  Tryggvi Gudmundsson

Jordklotets medvetandeutveckling 
Symbol 12, 78, 79, 85, 80, 82-84, 29, 30

Konstafton

Torsdag Konstnärlig forskning och vetens-
kapligt skapande  Anne Külper

Människan – ett universum 
Symbol 45, 5, 6, 46, 7, 14, 65, 66

Frågestund   
Rune Östensson

Fredag Bönen som inspirations- och 
kraftkälla  Eigil Kristensen

Vårt förhållande till Gud 
Symbol 1, 2, 21, 22

Underhållning

sommar
vecka

veckans föredrag

veckans föredrag

Studiegrupper – se sid. 7

Studiegrupper – se sid. 7
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Internationella veckor
Sommarveckorna 5 och 6 är internationella veckor med tolkning av 
de danska och svenska föredragen kl.9.30 till engelska, tyska och 
nederländska efter behov. Undervisningsprogrammen på engelska 
och tyska kan laddas ner på martinus.dk.

English and German Programmes
Summer Weeks 5 and 6 are international weeks with simul-
taneous interpretation of the Danish and Swedish lectures at 
9.30 each morning into English, German and Dutch as required. 
The course programme in English and German is available on 
martinus.dk.
      During Summer Week 4 (21st-28th July) a study group in Eng-
lish will be available, in addition to the Scandinavian groups.

Internationella veckor
International Weeks
28th July - 11th August 2018

English lectures 7 pm

Martinus festdag  
lördagen den 11 
augusti kl. 13–17

Med anledning av Marti-
nus födelsedag och som 
avslutning på sommarsä-
songen i Klint anordnas 
varje år en sammankomst 
med tal och underhållning 
i föredragssalen. I pausen 
bjuder Restaurang Ter-
rassen på en stor födelse-
dagsbuffé. 

Dörrarna öppnas kl. 
12.30.

Deltagande i evenemang-
et kostar 165 dkr, och 
föranmälan erfordras.

11

5 Vad är en människa?
Människan har lärt sig att behärska materien. Vi är självreflekterande människor 
som vill förstå världen och oss själva. Behovet att förstå sina drivkrafter och kon-
sekvenserna av tankar, känslor och handlingar är avgörande för ett gott liv. Med 
den andliga vetenskapen får allt sammanhang och mening. Vi befinner oss i de 
avgörande födslovärkarna till ett fullkomligt mänskligt medvetande.

vecka 31
28/7 till 4/8

2018

9.30 Föredrag 16.00 Symbolföredrag 19.00 Föredrag
Söndag Med djuriska rötter och mänsklig 

längtan  Solveig Langkilde
Världsimpulser och människans tillblivelse  
Symbol 1, 87, 39, 89, 3, 23

The Mirror of Life
Sören Grind

Måndag Kosmisk gen-etik
Rune Östensson

Grundenergierna och vår hälsa
Symbol 12, 46, 59-66 

Research into Spiritual 
Science  Anne Külper

Tisdag Människans mentala kortslut-
ningar  Ingvar Nielsen

Människan och livsmysteriet 
Symbol 2, 37, 32

Konstafton

Onsdag Det humana samhället
Karin Jansson

Ett internationellt världsrike 
Symbol 27, 81, 24-26, 42

Marriage and Universal Love 
Mary McGovern

Torsdag Ansvaret för organismens invå-
nare  Ole Therkelsen

Genom döden och medvetandets
utveckling  Symbol 6, 90, 93-96

Discovering Ourselves in the 
Godhead  Pernilla Rosell

Fredag Vad är en fullkomlig människa?  
Anne Külper

De djuriska och mänskliga tankeklimaten  
Symbol 33, 66

Underhållning

6 Vart är vi på väg?
Vi lever i en utmanande tid, där det är lätt att förlora överblicken och svårt att 
bevara tilliten till en ljusare framtid. Den andliga vetenskapen synliggör lagar för 
utvecklingen, som garanterar en kommande vår efter den mentala vintern, som 
i dag får många människor att duka under. Det eviga livet arbetar sig alltid vidare 
i hopp om ljusare tider. Vår vardag är vägen till invigning i livmysteriet.vecka 32 

4/8 till 11/8 
2018

9.30 Föredrag 16.00 Symbolföredrag 19.00 Föredrag
Söndag En värld i förvandling 

Sören Grind
En vetenskap om livets mening 
Symbol 40, 100, 11, 19, 23

Friendship – the Relationship of 
the Future? 
Tryggvi Gudmundsson

Måndag Finns det ett paradis? 
Pernilla Rosell

Allt går i kretslopp 
Symbol 98, 16, 28, 14, 76, 77

The Creation and Purpose of 
Livets Bog  Ole Therkelsen

Tirdag Människans medvetandeutveck-
ling  Lene Jeppesen

Livsenhetsprincipen och vår föda 
Symbol 7, 13, 67, 38, 68-70

Konstafton

Onsdag Vad är sanning? 
Søren Olsen

Den sexuella polförvandlingen och den 
högsta elden  Symbol 11, 35, 33, 66

The Direct Speech of Life 
Anne Pullar

Torsdag En resa genom evigheten 
Kenneth Ibsen

Livet och döden 
Symbol 36, 17, 91, 22A, 22

Is God coming back to Life? 
Jens C. Hermansen

Fredag Vägen till invigning 
Ole Therkelsen

Tankekraft och mikrokosmos  Symbol 45, 
49-55, 58, 56-57, 3, 31, 88, 44

Underhållning

sommar
vecka

sommar
vecka

veckans föredrag

veckans föredrag

Studiegrupper – se sid. 7

Studiegrupper – se sid. 7

29th July   
Sunday

The Mirror of Life 
Sören Grind

30th July   
Monday

Research into Spiritual Science 
Anne Külper

1st August 
Wednesday

Marriage and Universal Love 
Mary McGovern

2nd August   
Thursday

Discovering Ourselves in the Godhead 
Pernilla Rosell

5rd August   
Sunday

Friendship – the Relationship of the Fu-
ture?  Tryggvi Gudmundsson

6th August   
Monday

The Creation and Purpose of Livets Bog 
Ole Therkelsen

8th August   
Wednesday

The Direct Speech of Life 
Anne Pullar

9th August   
Thursday

Is God coming back to Life? 
Jens Christian Hermansen
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Kursboende
Under sommarens kurser är alla bostäder reserve-
rade för kursdeltagare. Under dessa 6 veckor kan 
man följaktligen inte hyra in sig utan att betala för 
studiekort, som kostar 1 300 dkr per vecka.

På mcklint.dk/boliger/sommer hittar du utförlig 
information med bilder och priser på olika typer 
av bostäder som du kan hyra under kurserna.

Övernattande gäster (utöver det angivna antalet 
sängar i bostaden) betalar ett gästpris på 140 dkr 
per övernattning. 

Ankomst och avresa
Kursveckorna löper från lördag till lördag, och 
ankomst och avresa sker därför på lördagen.

Nya kursdeltagare har tillgång till sin kursbostad 
från kl. 14.00 och avresande kursdeltagare ska 
ha lämnat bostaden senast kl. 11. 

Slutstädning
Då städning inte är inkluderad i priserna, ombeds 
kursdeltagarna att lämna bostaden i ett städat skick.

Slutstädning kan också beställas i receptionen 
och kostar 400 dkr för enkelrum och 500 dkr 
för hus och dubbelrum m.m. Om bostaden inte 
efterlämnas i ett städat skick, kommer 600 dkr 
att utkrävas i avgift.

Nycklar samt uthyrda sängkläder m.m. ska läm-
nas i receptionen.

Priser och villkor under sommarsäsongen
Kursboende och camping - se bostäder på mcklint.dk/boliger/sommer

Camping
Plats ska reserveras på campingplatsen. Man 
betalar vid ankomsten eller, om man kommer 
sent, direkt nästa morgon i receptionen.

Man har tillgång till gemensamt kök, toalett 
och dusch. Mellan kl. 22.00 och kl. 7.30 ska det 
vara tyst och lugnt på campingområdet.

Campingpriser per vecka
Vuxna (18+) 800 dkr 
Barn 400 dkr (Barn under 5 år bor gratis) 
Tillägg för husbil och husvagn 500 dkr 
Övernattande gäster betalar ett gästpris på  
140 dkr per övernattning.

Praktisk information 
om kurserna
Själva kursen inleds kl.19.00 
med välkomst på Restaurang 
Terrassen, där det också bjuds 
på te och kaffe. 

Boende under kurserna
Kursdeltagare erbjuds att hyra 
bostad i samband med kur-
serna, men du kan också själv 

ordna övernattning utanför 
centret. På ankomstdagen kan 
du få tillgång till din bostad från 
och med kl.14.

Kursdeltagarna bor i enkelrum, 
om du inte har uttryckt någon 
annan önskan. De flesta rum är 
modernt utrustade med egen 
dusch och toalett och kokvrå.

Sängkläder och handdukar finns 
att hyra. 

Alla kurspriser finns angivna 
med och utan boende.

Mat
Maten är inte inkluderad i 
kursen. Lunch och middag kan 
köpas på centret, men frukost 
sörjer du själv för.

Kursupplägg
Undervisningsformerna växlar 
mellan föredrag, frågestunder, 
grupparbete, dialog och upp-
spelningar av Martinus egna 
föredrag på cd.

En typisk kursdag 
9.30–12.00 
Grupparbete eller föredrag

16.00–17.15
Dialog och frågor

17.30 Vegetarisk buffé 
på Restaurang Terrassen

19.00–21.00
Föredrag, film eller Martinus 
föredrag på cd

Restaurang & kafé
På ankomstdagen och un-
der alla kursdagar serveras 
kvällsbuffé kl. 17.30 på Res-
taurang Terrassen (95 dkr).

Café Klint har öppet dagli-
gen och här kan du bland 
annat köpa kaffe, te, kalla 
drycker och lunchsmörgåsar.

Praktisk information om vår- och höstkurser
– ankomst, mat, boende och kursupplägg
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Kurser – våren 2018
Endags- och weekendkurser, 
tredagars- och veckokurser

Endagskurs 
Solveig Langkilde och 

Sören Grind
7 april

450 dkr 

Att finna mening i en turbulent tid
I dessa tider med ”fake news” och ryktesspridning är frågan: ”Vad är 
sanning? Vem ska jag tro på?” mer aktuell än någonsin. Med en andlig-
vetenskaplig förståelse av livets eviga sida kan vi finna en fast punkt och 
analyseringsredskap till en mer sann förståelse av livet. Med reinkarna-
tion, karma, kretsloppsprincipen m.m. synliggörs avsikten och meningen 
i alla utvecklingsprocesser, både de individuella och de globala – även om 
det inte alltid ser ut så.

I samband med endagskursen är du välkommen att hyra boende och äta 
middag fredag och lördag kl. 17.30.

Weekendkurs
Poul Dyrholm och 

Lene Jeppesen
13−15 april

Pris m. boende, 1.450 dkr
Pris utan boende, 900 dkr

Wellness för själen
Nutidsmänniskan möter utmaningar som kan minskas genom en bättre 
och mer nyanserad kännedom om och överblick över vårt eget psyke. 
När vi blir medvetna om hur martyrskap och intolerans påverkar vår livs-
kraft, samt vilken uppgift och funktion samvetet har, så är det ren well-
ness för själen och ett viktigt steg på vägen mot lycka och balans i våra 
dagliga liv.

Tredagarskurs
Solveig Langkilde, Sören 

Grind, Tryggvi Gudmundsson 
och Annemette Raith Hansen

26−29 april
Pris m. boende, 2.025 dkr

Pris utan boende, 1.200 dkr

Soluppgång för människan – ett tredje kön?
Tanken om att det en dag inte längre finns kvinnor och män, får sägas 
vara revolutionerande – för vissa skrämmande, upplyftande för andra. 
Martinus beskriver hur den ”riktiga människan” har en balans mellan sin 
maskulina och feminina pol. Han erbjuder en förklaring på de tilltagande 
förändringarna på det äktenskapliga och sexuella området – varför sin-
gellivet blir mer och mer vanligt, könsnormerna är i gungning och regn-
bågsvariationerna blomstrar – och inte minst blir det med denna kunskap 
lättare att förstå sig själv.

Veckokurs
Sören Grind, Annemette 

Raith Hansen, Ole 
Therkelsen, Eigil Kristensen 

och Lene Jeppesen
6−12 maj 

Pris m. boende, 2.700 dkr
Pris utan boende, 1.350 dkr

Självkännedom i ett kosmiskt perspektiv
Intresset för att förstå sig själv växer. Samtidigt växer också insikten om 
att förändringarna i livet kommer inifrån. Självkännedomen fördjupas 
genom förståelsen av vår eviga identitet och samhörighet med allt liv och 
kunskapen om på vilket sätt vår utveckling genom inkarnationerna förbinds 
med ödeslagen. Under denna kursvecka får vi en inblick i några avgörande 
områden för självförståelse som ger oss hjälp till självhjälp i vår fortsatta 
mänskliga utveckling.
      Varje förmiddag börjar med ett föredrag om dagens tema och fortsätter därefter 
i studiegrupper med samtal utifrån en text av Martinus, som belyser dagens tema. 
Studiegruppen leds av Sören Grind tillsammans med dagens föredragshållare.

Måndag
Tisdag

Onsdag
Torsdag
Fredag

Vem är jag i ljuset av reinkarnation?, Sören Grind
Maskulin, feminin, mänsklig – vilken blandning är jag?, Annemette Raith
Jag är ett universum, Ole Therkelsen
Att lära känna sitt högsta själv, Eigil Kristensen
Ett gudomligt samtal, Lene Jeppesen

4 veckokurser i Livets Bog, del 5
Den högsta elden – förvandlingen av våra sexuella poler
Under 2018 studeras Livets Bog, del 5, under 4 veckor. Man kan delta i en 
eller flera veckor alltefter möjlighet och intresse. 6−12 maj och 13−19 maj 
gås första halvan av boken igenom. 2−8 och 9−15 september gås andra 
halvan igenom (se sid. 17).

Veckokurs
Solveig Langkilde

6−12 maj 
Pris m. boende, 2.700 dkr

Pris utan boende, 1.350 dkr

Livets Bog, del 5, 1:4
Innehåll: st. 1591−1691
Det eviga livet, kap. 14
Den högsta elden

Veckokurs
Solveig Langkilde

13−19 maj 
Pris m. boende, 2.700 dkr

Pris utan boende, 1.350 dkr

Livets Bog, del 5, 2:4
Innehåll: st. 1692−1763
Det eviga livet, kap. 14 
Den högsta elden (forts.)

Tredagarskurs – 
retreat

Eigil Kristensen, Lene Jeppe-
sen och Marin Hansen

18−21 maj
Pris m. boende, 2.025 dkr

Pris utan boende, 1.200 dkr

Näring för din själ
Den materialistiska vetenskapen kan inte berika oss med själslig näring, 
när vi råkar ut för livskriser eller psykiska utmaningar. Fler och fler män-
niskor upplever att religionen heller inte längre kan  lösa denna uppgift. 
Men det betyder inte att vårt behov av andlig näring och stöd har blivit 
mindre. Tvärtom. På vårt nuvarande utvecklingssteg har den rätta andliga 
näringen blivit en livsbetingelse. Därför kommer den andliga vetenskapen 
att få betydelse.

Weekendkurs
Ingolf Plesner och  

Søren Olsen
1−3 juni 

Pris m. boende, 1.450 dkr
Pris utan boende, 900 dkr

Självinsikt och evolution
Evolutionen har utrustat oss med en förunderlig förmåga att se inåt och 
förhålla oss kritiska till det vi ser. Det finns känslor och tankar som är be-
hagliga, medan andra är plågsamma. Utan självinsikt hade vi varken haft 
religioner, filosofi eller psykologi. Denna självinsikt har vi allt att lära av. 
Den kommer enligt Martinus efter hand att leda oss fram till ingenting 
mindre än livsmysteriets lösning. På kursen går vi in i detalj för att stärka 
det ljusa i sinnet och överkomma mörkret.

Praktisk information
om kurserna

– ankomst, mat,
boende och

kursupplägg sid. 13

Varför lever fler och fler som singlar? Varför 
finns det så mycket förvandling och förvirring 
när det gäller äktenskap, sexualitet och 
könsnormer? Martinus ger en omfattande 
förklaring i Livets Bog, del 5. De våldsamma 
förändringarna beror på att det maskulina i 
kvinnan och det feminina i mannen är under 
stark utveckling. Ett tredje kön tonar gradvis 
fram genom en tilltagande balans mellan 
det feminina och det maskulina – därvidlag 
uppstår det dubbelpoliga väsendet, som inte 
längre tillhör djurriket, utan som har blivit den 
kosmiskt medvetna ”riktiga människan”. 

online booking  
martinuscenter.dk

ny kursform! 
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Konferens  
med Anne Külper,

Dennis Persson,
Jens Chr. Hermansen,

Lotte Darsø och
Ole Lemmeke 

Lördag 26 maj kl. 10 till
söndag 27 maj kl. 13

Pris m. boende, 875 dkr
Pris utan boende, 600 dkr

Weekendkonferens om kreativitet, konst och innovation
Kreativitet är en vital del av vår tillvaro. Inom konsten är den en källa till 
originella uttryck; i våra personliga liv är den en resurs för förändring och 
utveckling, och inom vetenskap, ledning och ekonomi är den katalysatorn 
bakom tillväxt och innovation. Hur kan vi använda kreativiteten i det 
”godas” tjänst − till att skapa ett mer konstnärligt och lekfullt förhållande 
till livet? Till att tänka ut positiva visioner för framtiden?  Och, i de stora 
sammanhangen, till att lösa de viktigaste problemen och utmaningarna vi 
står inför i världen i dag?

Vi sammanför forskare med specialkunskap inom området och utövande 
konstnärer i ett helhetsorienterat program, som involverar teoretiska 
perspektiv, konkreta case stories, konstnärliga inslag m.m.

Det kommer att finnas presentationer av Lotte Darsø, lektor vid Århus 
Universitet; koreograf, dansare och undervisare Anne Külper; tidigare 
lektor vid Lunds Universitet och multikonstnär Dennis Persson; samt skå-
despelaren Ole Lemmeke. Moderator för dagen är Jens Chr. Hermansen.

Konferens – våren 2018

Om konferenserna på Martinus Institut och Martinus Center
Syftet med konferenserna är att skapa en dialog mellan andliga och kultu-
rella strömningar i tiden och Martinus analyser. Varje gång inviteras en eller 
flera gäster som har specialkunskap inom det aktuella området. Konfe-
renserna är ett öppet och dialogiskt forum som vänder sig till alla med ett 
intresse för temat. Förkunskaper om Martinus analyser är inte nödvändiga. 
Läs mer om konferenserna på martinuskonferencer.dk
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Kurser – hösten 2018
Veckokurser, weekendkurser, 
endagskurs, workshop och 
nyårskurs

2 veckokurser i Livets Bog, del 5
Den högsta elden – förvandlingen av våra sexuella poler
Efter vårens studier av första halvan av Livets Bog, del 5, fortsätter vi med 
andra halvan under 2 studieveckor. Man kan delta i en eller bägge veckorna.

Veckokurs
Solveig Langkilde

2−8 september
Pris m. boende, 2.700 dkr

Pris utan boende, 1.350 dkr

Livets Bog, del 5, 3:4
Innehåll: st. 1764-1850
Det eviga livet, kap. 14
Den högsta elden (forts.)

Veckokurs
Solveig Langkilde
9−15 september

Pris m. boende, 2.700 dkr
Pris utan boende, 1.350 dkr

Livets Bog, del 5, 4:4
Innehåll: st. 1851−1938
Det eviga livet, kap. 14 
Den högsta elden (avslutning).

Varför lever fler och fler som singlar? 
Varför finns det så mycket förvandling 
och förvirring när det gäller äktenskap, 
sexualitet och könsnormer? Martinus 
ger en omfattande förklaring i Livets 
Bog, del 5. De våldsamma förändrin-
garna beror på att det maskulina i kvin-
nan och det feminina i mannen är under 
stark utveckling. Ett tredje kön tonar 
gradvis fram genom en tilltagande ba-
lans mellan det feminina och det ma-
skulina – därvidlag uppstår det dubbel-
poliga väsendet, som inte längre tillhör 
djurriket, utan som har blivit den kos-
miskt medvetna ”riktiga människan”.

online booking  
martinuscenter.dk

Praktisk information
om kurserna

– ankomst, mat,
boende och

kursupplägg sid. 13
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Veckokurs
Eigil Kristensen och  

Lene Jeppesen
2−8 september 

Pris m. boende, 2.700 dkr
Pris utan boende, 1.350 dkr

Det nya sättet att vara och det mentala genombrottet i den 
globala gemenskapen
Martinus beskriver på flera ställen i sitt verk att mänskligheten i vår tid 
kommer att nå en tröskel. Det kommer visa sig att de gamla normerna, 
värdena och strukturerna inte längre är hållbara som lösning för den mo-
derna mänskligheten. Vi kommer att se exempel på hur vår kärlek och vår 
nya förnimmelseförmåga, intuitionen, kommer att förändra världen.

Veckokurs
Anne Külper,  

Rune Östensson och  
Sören Grind 

9−15 september
Pris m. boende, 2.700 dkr

Pris utan boende, 1.350 dkr

Livet – ett fantastiskt samarbetsprojekt
Martinus beskriver hur livet är helt beroende av ett samarbete mellan tre 
kosmos: mikro-, mellan - och makrokosmos. Makrokosmos ger oss ”livs-
rum” med jorden och solen som direkt livgivande, medan mikrokosmos 
bygger upp vår kropp och våra sinnesorgan, för att vi ska kunna uppleva 
på det fysiska planet i mellankosmos. Och i mellankosmos har vi det di-
rekta mötet med livet, där samarbetet med alla medväsen hjälper oss att 
utvecklas till kärleksväsen. Språk: skandinaviska.

Resa från Köpenhamn? Om du kommer från övriga Norden till de skandi-
naviska kurserna och vill få hjälp med transport från Köpenhamn, så med-
dela detta vid din anmälan, så ska vi försöka att koordinera resorna.

Tredagars workshop
Per Viderup och  
Ole Therkelsen

20−23 september
Pris m. boende, 2.275 dkr

Pris utan boende, 1.450 dkr

Sund mat och sunda tankar – 
den idealiska födan i teori och praktik
Enligt Martinus är både sund mat och sunda tankar helt avgörande för 
människans hälsa. Under denna förlängda weekendworkshop lär vi oss 
att laga vegetarisk mat. Tillsammans med Per lär du dig att laga mat i 
Terrassens kök utifrån enkla grundtekniker, som lätt kan varieras och som 
åstadkommer ett sunt och läckert resultat.
      Ole går igenom både naturvetenskapens och den andliga vetens-
kapens syn på sund kost. Martinus analyser om den sunda vegetariska 
kosten bekräftas efter hand mer och mer av den moderna näringsveten-
skapen.

Weekendkurs
Ingvar Nielsen och 

Karin Jansson
5−7 oktober

Pris m. boende, 1.450 dkr
Pris utan boende, 900 dkr

Hållbarhet i en ny tid
Idén om en hållbar utveckling är på allvar på väg att mogna runt omkring 
i samhället.
      Denna kurs kommer att innehålla presentationer och kommentarer 
om hållbara ämnen, från odling av växter över kropp och hälsa till medve-
tenhetsutveckling, sett i ljuset av såväl naturvetenskapen som Martinus 
andliga vetenskap.
      Målet för kursen är att uppmuntra och inspirera till att arbeta brett 
med hållbarhet inom de ramar som man har i sin vardag, och till att kun-
na sätta in arbetet med hållbarhet i en större andlig- vetenskaplig ram, 
med fokus på logik, optimism och utveckling steg för steg i samarbete 
med naturen.

Weekendkurs
Lene Jeppesen och 

Tryggvi Gudmundsson
5−7 oktober

Pris m. boende, 1.450 dkr
Pris utan boende, 900 dkr

En weekend i symbolernas tecken
Martinus ritade 100 symboler med syftet att ge oss en pedagogisk över-
blick över den eviga världsbilden, som han beskrev genom sina kosmiska 
analyser.
      De mest grundläggande symbolerna visar världsalltets struktur, 
sammansättning och eviga lagbundenheter,  de evigt pulserande grund-
energierna, som allt är uppbyggt av, samt människans eviga struktur, 
däribland dess odödliga men föränderliga medvetande eller psyke, dess 
väg genom liven och ”döden”, samt dess föränderliga förhållande till Gud 
och nästan.

Workshop
Anne Külper, Dennis Persson, 

Bente Kjær Pedersen, Bodil 
Sebrina Christensen

2−4 november
Pris m. boende, 1.450 dkr
Pris utan boende, 900 dkr

Att utveckla sin konstnärliga sida
Med vår mänskliga utveckling utvidgas våra intresseområden bort från 
att endast handla om äktenskapet och barnen. Vi får en växande längtan 
efter att uttrycka våra upplevelser av livet i en konstnärlig och veten-
skaplig framställning. I framtiden kommer vi alla vara ”mer eller mindre 
utvecklade som vetenskapsmän, konstnärer, författare och diktare” (Den 
eviga världsbilden, del 2, symbol 26, st. 29).
      I denna workshop tittar vi på vad Martinus skriver om konst och den 
roll som de konstnärliga uttrycken spelar i vår utveckling till livskonst-
närer. Vi kommer också att prova några enkla konstnärliga uttryckssätt i 
rörelse/dans, skulptur och måleri.

Endagskurs
Sören Grind och  
Eigil Kristensen

10 november
Pris 450 dkr

Från stresskultur till gåvokultur
Varför upplever så många människor stress på arbetet, i relationer och i 
sitt inre? Vi lever i en forcerad tid, där prestationsångest och profitmaxi-
mering får allt fler att fråga sig: Finns det ett annat sätt att leva på? Vad 
är kärlek? Hur uppnår jag livskvalitet? Med en djupare förståelse av vår 
eviga natur, av förlåtelsens och gåvokulturens väsen, öppnar vi vägen till 
mer inre ro, goda relationer och ett kreativt liv.
      I samband med endagskursen är du mycket välkommen att hyra bo-
ende och äta middag fredag och lördag kl. 17.30.

Nyårskurs
28/12 2018 -  

1/1 2019
Pris m. boende, 3.000 dkr

Pris utan boende, 1.900 dkr

I kursen inkluderas 
följande: 

4 övernattningar, 
middag fredag, lördag 

och söndag, 
kaffe och te i pauserna 

samt nyårsfest måndag 
kväll. 

Nyårskurs – med nyårsfest
Traditionsenligt firar vi nyår tillsammans med en tredagarskurs, en festlig 
nyårsafton och en avslutning med brunch på nyårsdagen. Du kan ankom-
ma fredagen den 28 december från kl. 15. Middag serveras kl. 17.30 och 
kursen startar kl. 19. Avresa sker tisdagen den 1 januari kl. 12.

Tema: Individualitet, gemenskap och världsmedborgarskap
Vad innebär det att vi nu upplever ett inflöde av en ny världsimpuls? 
Martinus hävdar att vi kommer att få se genomgripande förändringar i 
politik, ekonomi och kultur och likaledes när det gäller parförhållanden, 
vårt förhållande till djuren och vår inre och yttre miljö. Genom nutidens 
polarisering och kriser kommer det enligt Martinus att växa fram ett nytt 
medvetande, som skapar förutsättningen för en fredsälskande och varak-
tig internationell världskultur.

18



2120

Rum i paviljong med eget kök, 
egen toalett och dusch
Rummen är modernt utrustade med egen 
dusch och toalett samt kokvrå och kylskåp. Det 
finns direkt utgång till en egen uteplats mot 
sydväst. Det finns kabeluttag för internet på 
alla rum samt ett gemensamt tv-rum. 

Paviljong A och C
Rum för 1 person
1 vecka (lördag till lördag) 1 600 dkr
1 dygn  275 dkr
Rum för 2 personer
1 vecka (lördag till lördag)  2 300 dkr
1 dygn  400 dkr

Sommarhus
Alla sommarhusen kostar 
(minimum 2 dagar)
1 vecka (lördag till lördag) 2 300 dkr
1 dygn 400 dkr
+ elförbrukning enligt mätning.

Klokken
Eget kök, egen toalett och dusch (och låg takhöjd):
3 sängar (2 rum) 

Vendelbo
Eget kök, egen toalett och dusch. 
3 sängar + 1 säng i annex (3 rum)

Stidsens hus
Eget kök, toalett och egen dusch. 
4 sängar + 2 barnsängar i annex (3 rum)

Gyvelbo
Eget kök, egen toalett och dusch. 
3 sängar + 3 sängar i annex (4 rum)

Lägenhet N och O
Eget kök, egen toalett och dusch. 
Lägenhet med 4 sängar i 2 rum

Uthyrningsperioden
Uthyrningsperioden för ferier och retreat sträcker 
sig från påsk till höst, med avbrott endast för de 6 
veckosommarkurserna. 
 Under 2018 är det således öppet för att hyra 
boende från 24/3 till 29/6 och från 12/8 till 21/10. 
Bostäderna nedan är bara exempel. 
Se många fler bostäder på martinuscenter.dk

Anmälan
Internet: martinuscenter.dk

Telefon: +45 3838 0100  
E-post: info@martinus.dk 

Retreat i Klint
En retreat är en plats där man 
kan vistas i lugn och ro utan att 
bli störd av andra. Sådana för-
hållanden finner du i Martinus 
Center, och du väljer själv hur 
din vistelse ska se ut. Om du vill 
låta din vistelse inspireras av 
den andliga vetenskapen, kan 
du bestämma innehållet med 
hjälp av olika möjligheter.

På egen hand
Du kan fritt använda vistelsen 
som du själv önskar. Det kan vara 
för att arbeta med ett forsknings-
inriktat eller konstnärligt ämne, 

eller enbart för att slappna av 
och filosofera över livet.

Retreat med Martinus
Om man önskar en vistelse inspi-
rerad av Martinus, är månader-
na maj, juni och september bäst 
med många föredrag, kurser 
och vägledning. Du kan få svar 
på frågor och vägledning i dina 
studier av Martinus världsbild.
• Kurser (avgift)
• Föredrag (avgift)
• Videoföredrag
• Studie- och läsvägledning
• Bibliotek

Temasamtal i Café 
Klint om kosmologiska 
ämnen
Med vårt kafé som mötes-
punkt, arrangerar vi under 
våren och hösten en rad tema-
samtal, där två av våra lärare 
tar upp ett aktuellt kosmolo-
giskt ämne i samtalsform. Ingen 
föranmälan och fri entré.

Du kan få löpande information 
om kommande temasamtal via 
Martinus Centers nyhetsbrev, 
se: martinuscenter.dk

Ferie och retreat i Klint
– rum eller sommarhus
Ferie i Klint
I Martinus Center Klint finner du de idealiska förutsättningarna 
för en ferie- eller retreatvistelse i en vacker natur nära strand 
och skog och med möjlighet till ett andlig-vetenskapligt per-
spektiv. Kom som enskild person, med familj eller i grupp.

Utanför sommarens 6 veckokurser hyr vi ut bostäder till 
lågsäsongpriser. Du kan välja mellan olika typer av rum i en av 
paviljongerna eller hyra ett sommarhus.

Grupper är  
välkomna

Självständiga studie- och fa-
cebookgrupper är välkomna 

att anordna studiemöten, 
med eller utan en vistelse i 
centret under vår och höst.

Om önskemål finns, kan en av 
våra lärare bistå och ge inspi-

ration till era studier.

Läs mer på martinuscenter.dk
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Frivillighet är grunden
Ett särskilt kännetecken för Martinus Center är att det mesta av arbetet utförs av frivilliga, oavlönade 
medarbetare. Som frivillig medarbetare blir man en del av den speciella stämning och kärleksfulla 
atmosfär som kännetecknar centret. Vi arbetar alla på att ge varandra, kursdeltagare och gäster, en 
riktigt angenäm och berikande upplevelse, och att härvidlag vara med om att göra Martinus Center 
till en alldeles speciell plats att besöka! 

Många olika uppgifter
Som frivillig medarbetare bor man i centret till 
medarbetarpris. Man arbetar 4–5 timmar om 
dagen med de uppgifter man har valt och har 
resten av dagen till förfogande för sig själv. 

Det finns många uppgifter som ska utföras, som 
till exempel undervisning, administration, städ-
ning, matlagning, trädgårdsarbete och underhåll.

Inte bara arbete
En frivillig vistelse bygger på en rik möjlighet för 
en inspirerande social samvaro, umgänge med 
andra och fina naturupplevelser. Om kvällarna 
arrangeras föredrag. Det frivilliga arbetet är för 
många en god ingång till kosmologin.

Frivilligt arbete under den största delen 
av året
Det behövs frivillig arbetskraft hela säsongen, 
som börjar vid påsk och slutar först efter sista 
kursen i november.

Det finns dock ett särskilt behov för arbetskraft 
under sommarkurserna och de tre särskilda ar-
betsveckorna – under påsk, mitten av juni och 
under höstferien – där upp mot 100 frivilliga 
kommer och hjälper till med de många uppgif-
terna.

Mer information och anmälan på martinuscenter.dk

Arbetsveckorna är under 2018:
Påsk  24 mars - 1 april
Under sommaren  16 - 24 juni
höstferien  13 - 21 oktober

Priser och säsong 2018

Vår och höst
Uthyrning av bostäder
till kurser, ferie och retreat

Det är öppet för ferie- och retreatvistelser:
Vår från 24/3 till 29/6 2018
Höst från 12/8 till 21/10 2018.

Feriebostäder vår och höst sid. 21

Sommar
Boendeuthyrning
– enbart till kursdeltagare
Under sommarens 6 veckokurser är alla bostäder 
reserverade för kursdeltagare. Perioden är
från lördagen den 30 juni till  
lördagen den 11 augusti 2018.

Sommarens kursbostäder och priser se mcklint.dk/
boliger/sommer

Följ oss på
martinuscenter.dk 

och facebook

Undervisning
Under vår och höst finns ett brett utbud av evene-
mang: 
Weekendkurs med boende  1 450 dkr
Weekendkurs utan boende  900 dkr
Tredagarskurs med boende  2 025 dkr
Tredagarskurs utan boende  1 200 dkr
Veckokurs med boende  2 700 dkr
Veckokurs utan boende  1 350 dkr
Se undervisning vår sid. 14, höst sid. 17

Öppettider · Priser
Restaurang Terrassen
Öppet på alla kurs- och föredragsdagar med 
middagsbuffé kl. 17.30 för 95 dkr.

Dessutom har restaurangen öppet vid särskilda eve-
nemang och under de tre arbetsveckorna (se sid. 22).

Reception · Café Klint
Öppet alla dagar från säsongsstart 24 mars till och 
med 21 oktober.

Reception · Café Klint
Lördag kl. 9.00–18.00
Söndag till fredag kl. 9.00–16.00
(Stängt 12.30–13.30) 

Undervisning
Sommarprogrammet omfattar 6 kursveckor som var 
och en har ett veckotema med föredrag, studiegrup-
per, caféseminarium m.m. Man anmäler sig till en 
vecka åt gången. 
Veckostudiekort  1 300 dkr
Dagstudiekort  225 dkr
Föredrag  85 dkr

(Ett studiekort ger tillgång till alla föredrag, studie-
grupper och andra studieaktiviteter.)

Se sommarens undervisning sid. 6–11

Öppettider · Priser
Restaurang Terrassen
Frukost  kl. 8.30–9.15  50 dkr
Lunchbuffé  kl. 12.45–13.30  80 dkr
Middagsbuffé  kl. 17.00–18.00  95 dkr
Veckopension med alla måltider   1 175 dkr
Kvällskaffe/te  kl. 20.00–21.15  prislista

På lördagarna är det dock endast öppet på kvällen  
(men smörgåsar finns att köpa i kaféet)

Barn under 5 år äter gratis och under 12 år till halva priset!

Se alla öppettider och priser på  
martinuscenter.dk

onlinebokning  
martinuscenter.dk
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Visa hänsyn
Rökning är tillåten utomhus. 
Husdjur är tillåtna i några få av 
bostäderna och enbart efter 
överenskommelse.

Gratis internet och WI-FI
Vi har kabelinternet i paviljong 
A och C m.fl. ställen, och WI-FI 
i området runt Terrassen och 
receptionen.

Internetkafé
Det finns ett internetkafé med 
PC och skrivare vid Restaurang 
Terrassen.

Anmälan på flera sätt
Du kan anmäla dig till kurs eller 
boka ferieboende via internet, 
telefon eller e-post. 

Betalningsvillkor
Betalning ska ske med minst en 
tredjedel av beloppet senast 14 da-
gar efter anmälan. Det resterande 
beloppet ska vara inbetalt senast 14 
dagar före kursstart/uthyrningsstart.

Ångra din anmälan
Du kan avanmäla dig och få din 
inbetalning återbetalad inom en 
frist på 14 dagar efter anmälan. 
Därefter är anmälan bindande.

Avanmälan och ändringar
Avanmälan eller ändring till an-
nan kurs eller bostad kan ske 
fram till 14 dagar före kursstart/
uthyrningsstart. Vid avanmälan 
eller ändring efter ångerrättsfris-
ten debiteras en avgift på 250 
dkr. Vid senare avanmälan sker 
normalt ingen återbetalning.

Anmälan och 
uthyrning till 2019 
Anmälningarna och 
uthyrningarna till nästa 
års säsong startar den 1 
december 2018. 

Förhandsanmälningar kan 
skickas per brev eller e-
post och ska vara Martinus 
Institut tillhanda senast 
den 30 november 2018. Vi 
rekommenderar att man 
skriver flera önskemål.

Praktisk information
– anmälan och betalning

Incheckning i receptionen
Man checkar in i receptionen, där 
du får nycklar och all praktisk infor-
mation om din vistelse 

• Köp av veckopension eller 
matbiljetter till Restaurang 
Terrassen. 

• Uthyrning av sängkläder, hand-
dukar och kökshanddukar 

• Uthyrning av cyklar
• Försäljning och utlåning av 

Martinus litteratur
• Lördag eftermiddag finns det 

studierådgivning, och här sker 
anmälan till studiegrupperna.

Ankomst och avresa
Sommar
Sommarkurserna går från 
lördag till lördag, och du 
får tillgång till bostaden 
från kl.14.00. Avresande 
kursdeltagare ska vara 
ute ur bostaden senast 
kl.11.00.
Läs mer på sid. 12

Ankomst och avresa
Vår och höst
Du får tillgång till ferie- 
eller kursbostaden från 
kl. 14.00, och avresande 
ska vara ute ur bostaden 
senast kl.12.00 eller när 
kursen slutar.
Läs mer på sid. 13

Anmälan
Internet: martinuscenter.dk

Telefon: +45 3838 0100  
E-post: info@martinus.dk

onlinebokning
martinuscenter.dk

Reseförsäkring
Det rekommenderas att 
teckna en reseförsäk-
ring i händelse av sjuk-
dom eller avbokning.

Offentliga färdmedel
Lokala taxibolag
Højby Taxi +45 4273 4006
Leifs Taxi Klint +45 4021 0935
Nykøbing Taxi + 45 5991 4141

Från Sjælland
Från Köpenhamn kan du ta tåget (dsb.dk ) till Hol-
bæk, lokaltåget vidare till Højby eller Nykøbing Sj. 
och efter det buss 563 till centret. 

Du kan också åka till Hundested, åka båt till Rør-
vig (hundested-roervig.dk, tlf. +45 4793 7150), 
ta buss 562 till Nykøbing Sj., och buss 563 till 
centret. Tidtabellen för färja och bussar passar 
dock sällan ihop i Rørvig, så det rekommenderas 
att man tar med en cykel.

Från Høje Taastrup station går hurtigbuss 666 
direkt till centret. Notera att bussen enbart kör 
på sommaren.
(hurtigbussen.dk, tel. +45 3613 1415).

Från Jylland (Århus och Ebeltoft)
Från Århus och Ebeltoft går det färja till Odden 
(mols-linien.dk, tel. +45 7010 1418). 
Bussförbindelse från Odden via Nykøbing med 
bus 561 och 563. (movia.dk, tel. +45 3613 1415).

Från Fyn och Jylland (tåg)
Från Fyn och Jylland går det tåg till Slagelse 
och härifrån buss 420R till Holbæk. 
Härifrån går det lokaltåg till Højby/Nykøbing 
Sj. eller buss 560 till Nykøbing Sj., och slutli-
gen buss 563 till centret. 

Hitta vägen

Se också vägbeskrivning på  
martinuscenter.dk  
och rejseplanen.dk

Praktisk information
– hitta hit och hitta din bostad
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Martinus Center Klint
Klintvej 69, Klint  ·  DK-4500 Nykøbing Sj.  
Tlf.: +45 5930 6280  ·  E-post: info@martinus.dk
Webbplats och onlinebokning: martinuscenter.dk

Martinus Institut
Mariendalsvej 94-96  ·  DK-2000 Frederiksberg
Telefon: +45 38 38 01 00  ·  E-post: info@martinus.dk
Webbplats: martinus.dk · nätbokhandel: shop.martinus.dk
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