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Kære venner af Martinus’ sag

For over 2000 år siden gik en kosmisk impuls
ind over kloden, og skabelsen af en ny verdens
kultur begyndte. Der skulle dog gå lang tid,
før menneskene for alvor begyndte at forstå
omfanget af de forestående forandringer.
De måtte nøjes med at tro på, hvad verdens
genløseren havde fortalt dem, og lade sig
inspirere af hans tilgivende væremåde over
for sine medmennesker.

I en lang epoke med mørke har
kristendommen og de andre verdens
religioner bidraget til at holde håbet
om en lysere tilværelse i live. Men
kristendommen har endnu ikke udspillet
sin rolle. Tværtimod siger Martinus, at
den kommer til at vokse sig stærkere og
fremtræde i en intellektualiseret form,
der forklarer, at Gud er en realitet, og at
vi alle er dybt forbundet med hinanden
via vores kosmiske samhørighed med
dette altomfattende væsen. Martinus’
mission blev født for 100 år siden, da
han oplevede sin kosmiske indvielse –
en indvielse, som vi alle kommer til at
opleve på et tidspunkt. De kosmiske
analyser, Det Tredje Testamente, udgør
“Talsmanden, den hellige ånd”, der er
fortsættelsen af Kristus’ lære.
Vi, der har mødt Martinus’ analyser,
føler stor taknemlighed for, at vi kan få
forklaringer og vejledning i en tid med
udfordringer både individuelt og i det
globale samfund. Dog ønsker Martinus
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ikke, at vi skal rette denne taknemlig
hed til ham personligt. Han skriver:
Når jeg har fået de evner, der satte
mig i stand til at åbenbare for menne
skeheden i kosmiske analyser løsnin
gen på deres eget livs mysterium og
forhold til den altgennemtrængende
eller allestedsnærværende evige Gud
dom, skyldes det absolut ikke, at jeg på
nogen måde er favoriseret af Guddom
men. Gud favoriserer absolut ingen. Alle
er lige i hans alkærlighed. De evner, jeg
er nået frem til at have udviklet, er kun,
hvad alle mennesker før mig har nået,
og hvad alle andre efter mig vil nå, abso
lut alle uden undtagelse. Der er således
i realiteten ikke noget hverken at tilbede
eller takke mig for. (Den Intellektualise
rede Kristendom, stk. 5)
I det omfang, vi inspireres til og
formår, kan vi dog medvirke til at løfte
arven med at udbrede alkærligheden
og skabe den fredskultur, der er målet
i fremtiden.

Et medmenneskeligt møde

Som bekendt ønskede Martinus ikke, at
vi skulle gå ud på gader og stræder og
missionere eller rekruttere “proselytter”
til Martinus’ sag, som de kristne sam
fund ellers har gjort i århundreder. Dette
forhindrer os naturligvis ikke i at infor
mere om Martinus’ verdensbillede ved
at sælge hans bøger og tilbyde under
visning i de kosmiske analyser. Imidlertid
er den indflydelse, vi kan have på andre
mennesker, altid hovedsageligt afhæn
gig af den måde, vi møder dem på.
Martinus skriver i Livets Bog, bind 1:
[Individets] manifestation af teoretisk
påvirkning af andre væsener er således
kun en bifaktor i forhold til dets praktiske
fremtræden. Man må således forstå, at
kun der, hvor man kan glæde og inspirere
medvæsenerne med sin viden og være
måde, er ens rette arbejdsfelt, og absolut
kun der alene kan man så visdommens
og kærlighedens sæd. (stk. 170)
Både til højtider og i hverdagen er
det vigtigste, at vi kan være venner og
lære os at holde af hinanden på trods
af forskelle i meninger og værdier. Vi
oplever ofte, at ordene og vores måde
at samtale på sætter skel imellem os,
selvom vi alle grundlæggende hører
sammen, ønsker det samme og udvik
ler os mod samme mål. I ethvert møde
med et andet menneske har vi – i mere
eller mindre grad – et valg mellem at
handle ud fra vores nedarvede dyriske
anlæg eller ud fra vores begynden
de menneskelige bevidsthed. Når vi
reagerer med irritation eller intole
rance, misundelse eller smålighed, er
det dyret i os, der for en stund slippes
løs. Ofte får vi dårlig samvittighed eller
skyldfølelse, der i bedste fald medvir
ker til, at vi handler anderledes næste
gang, vi står i samme situation.

Venskabets vigtighed kan næsten
ikke overvurderes. I et foredrag fra 1955
siger Martinus: Jeg ville jo aldrig finde
på at begynde at omvende en stærkt
indremissionsk person, en mormon eller
en anden troende person, jeg lader da
være. Enhver må da endelig have sin tro
og sine forestillinger. Det vigtigste er, at
man kan være gode venner. Det er det,
det drejer sig om, og det er det, ånds
videnskaben vil lære menneskene. Man
ge mennesker mener, at de andre burde
være anderledes, end de er. Det er den
situation, der er den store overtro, den
store fejltagelse. Man må altid huske på,
at mennesket er, som det i dag skal være.
Det kan ikke være anderledes, men men
nesket bliver anderledes senere. (Det
Evige Verdensbillede, bind 6, symbol 88)
I bund og grund handler det om at
forankre Martinus’ mission i vores eget
liv, så vidt vi nu hver især formår.

Martinus med venner på Tisvilde Strand, 1935.
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Jens Christian Hermansen byder velkommen til
Åbent Hus på Martinus Center Klint den 6. august.

Året der gik – og året der kommer

Ligesom i 2020 har aktiviteterne på
Martinus Institut i år været præget
af coronasituationen, og vi har flere
gange været nødt til at holde akti
viteter online i stedet for fysisk. Det
påvirkede også jubilæumsdagen den
24. marts – 100årsdagen for Martinus’
kosmiske bevidsthed – der oprindeligt
var planlagt på Martinus Institut, men i
stedet blev sendt live fra vores studie
på Martinus Center Klint. Det betød så
også, at mange flere kunne være med,
og dagen blev velbesøgt med over 400
online deltagere.
2021 har i det hele taget stået i
jubilæets tegn, og årets første nummer
af Kosmos var således dedikeret jubi
læet. På forsiden af vores hjemmeside
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martinus.dk finder du en oversigt over
alle jubilæumsaktiviteter, som du kan
se online, hvoraf flere er gratis.
2021 var også året, hvor vi invite
rede til Åbent Hus på Martinus Center
Klint. Omkring 2300 deltog i dagene
6.8. august, der bl.a. bød på en popu
lær udstilling om Martinus’ liv og værk.
Om lørdagen åbnede vi foredragssa
len med jubilæumskonference og om
aftenen fremvisning af en ny biografisk
film om Martinus med introduktion af
instruktør Lennart Pasborg. Vi håber,
at filmen senere vil blive vist på lands
dækkende tv. De gode erfaringer fra
2021 medfører, at vi næste år inviterer
til Åben Dag på Martinus Institut lørdag
den 2. april. Sæt kryds i kalenderen
allerede nu!

Desuden byder vi på sommerkon
ference 2022 for Martinusinteresse
rede både i Skandinavien og resten af
verden i forbindelse med afslutning på
sommersæsonen på Martinus Center
Klint. Det erstatter så Martinus Festdag,
og du kan læse mere i vores undervis
ningsprogram.
En stor og varm tak til alle venner
af Martinus’ sag, der – trods de fælles
udfordringer, coronaen har givet os –
har bidraget til at gøre jubilæumsåret
til en så festlig og opløftende begi
venhed, som tilfældet blev. Vi ser frem
til mange gode oplevelser i 2022 og
glæder os til igen at byde velkommen
til både danske og udenlandske gæ
ster i Klint.
Nye bogudgivelser

Vi lever i en digital virkelighed, hvor
stadig flere efterspørger online ad
gang til Martinus’ værker. Instituttet har
derfor de senere år udgivet flere lyd og
ebøger. I slutningen af 2020 udkom
Påske og Blade af Guds billedbog (hhv.
småbog 2 & 6) som lydbøger, og Livets
Bog 1 og 2 kan nu også fås som lydbø
ger (tidligere var de kun på audiocd).
Den ideelle føde (småbog 5) er udkom
met som ebog både på dansk og norsk,
og den engelske oversættelse af Livets
Bog 3 ligger nu på martinus.dk/en, hvor
interesserede kan søge og læse i den.
Ebøger og lydbøger kan fås hos
saxo.com, amazon.com samt andre
ebogsforhandlere til overkommelige
priser. De nævnte bøger m.fl. kan også
læses/lyttes gennem bibliotekernes
app: eReolen.

Afslutning på ophavsretssagen

Som de fleste af vores interessere
de allerede ved, har Martinus Insti
tut siden 2013 været involveret i en
ophavsretssag. Sagen fik en foreløbig
afslutning 8. juni i år, hvor landsret
ten stadfæstede byrettens dom, der
gav Instituttet medhold i alle forhold i
sagen. Ophavsretssagen har været et
langstrakt og opslidende forløb, og vi
ser nu frem til at fokusere på de mere
opbyggelige aktiviteter til glæde for
Sagens mange venner.

Tak til alle som bidrager!

I en informationsskrivelse fra 25. juni
1969 spørger Martinus, hvorfor hans
mission og sag ikke kan eksistere uden
menneskers økonomiske hjælp og
støtte, hvortil han selv svarer: Her må
jeg gøre opmærksom på, at vor mission
eller sag befordrer en produktion af en
salgsvare, der ikke er bestseller. Det er
ikke en vare, den store offentlighed i
øjeblikket føler at have stærkt brug for.
Den udgør ikke desto mindre et produkt,
der af Gud er sat i skabelse, fordi dette
“produkt” vil være ganske uundværligt
for almenheden, efterhånden som den
igennem dens kollektive karmaudløs
ninger, krige, katastrofer og sygdomme
modnes til nævnte.
Af samme grund kan der endnu
ikke skabes en omsætning, der betyder,
at Instituttets økonomi kan hvile i sig
selv. Helt fra begyndelsen har Martinus
derfor accepteret en tradition for ind
samlinger, navnlig ifm. hans fødselsdag
i august og til jul.
Martinus skriver videre i samme
information: Dette samarbejde mellem
min mission og dens frie interessere
de og trofaste tilhængere … er blevet
til – ikke en sekt – men en “sag”, der i
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stor udstrækning bliver båret af denne
dens frie tilslutning af interesserede
og kærlige mennesker, der er opfyldt
af ønsket om, på ren uselvisk måde at
være med i denne verdensgenløsnin
gens tjeneste.
Rådet vil i anledning af julen gerne
udtrykke en dybfølt tak for de man
ge ekstra økonomiske bidrag, vi har
modtaget i forbindelse med coronasi
tuationen, der har betydet en væsent
lig nedgang i indtægter især i 2020
men også delvis i 2021. Samtidig vil vi
udtrykke en lige så dybfølt tak for den
arbejdshjælp, vi har fået både på Marti
nus Institut og Martinus Center Klint – i
form af hjælp i haven, køkkenet og re
ceptionen, hjælp med bygningsvedlige
holdelse, undervisning, rengøring, over
sættelse osv. Og ikke mindst fra vores
medarbejdere på barndomshjemmet
Moskildvad i Sindal samt vores ansatte,
der alle har bidraget med en kæmpe
indsats i den svære coronaperiode.
Der er tre måder, interesserede
kan støtte Instituttets arbejde på: Ved
at give et økonomisk bidrag – deltage
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i kurser, købe bøger og abonnere på
magasinet Kosmos samt – ved at hjæl
pe til i forbindelse med Instituttets og
Centrets mange aktiviteter (læs mere
om at være frivillig under Støt sagen på
martinus.dk ).
Vi slutter med et citat fra Martinus’
information fra 1969: Disse menne
sker, der således udelukkende med
deres sympati og interesse er knyttet
til sagen, udgør den jordbund, i hvilken
den ny verdenskultur kan nedplantes
og jordens menneskehed dermed blive
befrugtet med den fortsatte udvidede
og totale kristendom eller den bebud
ede Guds hellige ånd i renkultur.
Med ønsket om en rigtig glædelig jul
og et godt nytår!

Valmuer i køkkenhaven på Martinus Center Klint.

Rådet for Martinus Institut:
Willy Kuijper,
Pernilla Rosell Steuer,
Jens Christian Hermansen,
Kenneth Ibsen,
og Micael Söderberg

Økonomisk årsberetning 2020

2020 var året, hvor corona ramte verden
og hermed også de fleste af Martinus
Instituts aktiviteter. Det blev et dyrt år for
os, og resultatopgørelsen for regn
skabsåret 2020 viser et underskud på
3,1 mio. kr. Balancen pr. 31.12.2020 viser
en egenkapital på 34,3 mio. kr. Du kan
læse årsrapporterne for de seneste 5 år
under Støt sagen → Det går pengene til
på martinus.dk.
Rådet anser resultatet for 2020 for
utilfredsstillende. Coronasituationen
betød meget forringede indtægter fra
foredrag, kurser, udlejning og restau
rant & café på Martinus Center Klint
samt aktiviteterne på Martinus Institut.
Forårets, efterårets og vinterens ned
lukningsperioder i 2020 (og ind i 2021)
bevirkede aflysninger af aktiviteter, og
sommerens rejseforbud i 2020 betød,
at kun meget få udenlandske kursister
kunne deltage. Martinus Institut har
desuden ikke modtaget nogen form for
coronakompensation fra det offentlige.
Udgiftssiden har tillige været præ
get af ekstra omstillingsomkostninger
til nye digitale systemer, etablering af et
mediestudie på Martinus Center Klint
samt internet streamingportal til kurser
og foredrag. Desuden har der været
betydelige udgifter til advokat i forbin
delse med ophavsretssagen.
Rådet vedtog i 2020 en handlings
plan, der henover de næste 5 år skal
bringe balance i indtægter og udgifter,
og planens forskellige tiltag er nu i fuld
gang. Fremskyndet af forårets coro
nanedlukning af de fysiske aktiviteter
kunne vi således allerede i foråret
2020 præsentere vores nye online
undervisningsplatform (crowdcast.io/
martinusinstitut). Den er blevet sær
deles godt modtaget af interesserede,

og alene i 2020 blev der solgt hele
1.670 foredrag og kurser, og dertil nød
mange godt af de gratis (donations
baserede) online tilbud.

Indtægter 2020
Forlag og tidsskriftet Kosmos (10%)
Restaurant og café (13%)
Renteindtægter (4%)

Undervisning og lejeindtægter (31%)
Arv og gaver (41%)

Aktiver
Grunde og bygninger (66%)
Tilgodehavender (2%)

Driftsmateriel og inventar (2%)
Værdipapirer (20%)

Varebeholdninger (6%)

Likvide beholdninger (5%)
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Gaver til Martinus Institut

Ønsker du at støtte Fonden Martinus Åndsvidenskabelige Institut, beder vi dig
benytte vores nye donationsside på martinus.dk. Her kan du betale med alle
typer betalingskort og MobilePay. Det er samtidig nemt at oprette automatiske
månedlige betalinger, der også betyder meget for økonomien i dag.
Du finder siden her: martinus.dk/da-dk/donation. Du er også velkommen til at
betale som hidtil:
Danmark:

MobilePay nr. 931514
Bankkonto 35650016913170

Sverige:

Plusgirokonto 7 40 399

Norge:

Bankkonto 81 110 775 105

International:

IBAN: DK07 3000 0016 9131 70
BIC/SWIFT: DABADKKK

Betalingskort:

martinus.dk → Støt sagen → Giv et bidrag

Skattefradrag for gaver

Fonden Martinus Åndsvidenskabelige Institut er god
kendt efter ligningslovens § 8A. Det betyder, at du
kan få skattemæssigt fradrag for gavebeløbet. Der
er dog et maksimumbeløb for gavefradrag på 17.000
kr. for 2021 (for 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
selvangivelsen. Ægtefæller kan få hvert sit fradrag.
For at opnå fradraget skal du angive dit navn og
cprnummer ved betalingen.

Martinus Institut
Mariendalsvej 94
2000 Frederiksberg

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