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Velkommen til vores program for 2023. Her får du et samlet overblik 
over alle vores aktiviteter i det kommende år på både Martinus Center 
Klint i Odsherred og Martinus Institut i København.

Vi tilbyder som altid en bred vifte af forskellig undervisning i Mar-
tinus’ forfatterskab og hans kosmiske analyser. Der er mange aktiviteter 
at vælge imellem for både nye og gamle Martinus-interesserede og 
flere nye tiltag i programmet. Vi gentager vores populære 3-årsforløb 
i Livets Bog – som er blevet en naturlig tilføjelse til de andre gode un-
dervisningstilbud. Læs mere på s. 33. Du kan også deltage i et mad-
kursus med vores nye, dygtige kok, Irene Lundbjerg Larsen. Det kan du 
læse mere om på s. 25. Endelig er det fortsat nemt at tage på ferie- og 
refugieophold på Martinus Center Klint både forår og efterår. Læs om 
mulighederne på martinus.dk/da-dk/udlejning

Nyhed: Weekendretræter på Martinus Center Klint
I år har vi valgt at udvide vores retrætetilbud. Udover vores populære 
pinseretræte tilbyder vi også en efterårsretræte, hvor du kan slappe 
af i et roligt og inspirerende miljø med tid til eftertanke, refleksion og 
studier. Læs mere på s. 29.

Nyhed: Brobygningsseminarer
I år byder vi på tre seminarer, der – ligesom vores konferencer – har til 
formål at bygge bro mellem åndelige og kulturelle strømninger i tiden 
og Martinus’ analyser. Seminarerne er dialogiske fora, der byder på 
både oplæg samt spørgsmål og dialog. Læs mere på s. 23 og 67.

Nyhed: Café og bibliotek på Martinus Institut
Kig forbi vores nye café og bibliotek på Martinus Institut! I caféen kan 
du købe varme og kolde drikke samt kager og andet godt i forbindelse 
med bl.a. foredrag. Og i biblioteket kan du gå på opdagelse i Martinus’ 
bøger, sekundærlitteratur samt historiske og aktuelle udgaver af maga-
sinet Kosmos.

De nye tiltag er led i et ønske om at skabe et levende og inspi-
rerende lærings- og cafémiljø på Martinus Institut – med mulighed 
for udstillinger m.m. til glæde for både gamle og nye interesserede i 
Martinus’ verdensbillede. 

Vi håber, at du tager godt imod de mange undervisningstilbud i kata-
loget. Begynd evt. med at kigge bagerst i kataloget, hvor du finder en 
praktisk oversigt over alle årets begivenheder.

Hold dig opdateret
Find meget mere information om Martinus og vores aktiviteter på  
martinus.dk. Tilmeld dig vores nyhedsbrev på martinus.dk/da-dk/ 
tilmelding-til-nyhedsbrev
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Lær om Martinus på mange måder  
– forskellige studieformer 

Tag det du kan bruge – og lad resten ligge. Sådan lyder Martinus’ egen 
opfordring til alle, der interesserer sig for hans verdensbillede. Inte-
ressen for Martinus er nemlig ikke en religion, og der er ingen særlige 
leveregler, du skal følge for at kunne lære om hans verdensbillede og 
blive inspireret af det. Alle er velkommen til vores kursuscenter Marti-
nus Center Klint i Odsherred, og til Martinus Instituts lokaler på Marien-
dalsvej på Frederiksberg, København. 

På Martinus Center Klint og i Martinus Institut på Frederiksberg er 
interessen for Martinus’ verdensbillede centrum for de fleste aktiviteter. 
Vi byder hele året rundt på forskellige former for undervisning i Martinus’ 
forfatterskab og kosmiske analyser. 

Der er masser af måder at studere Martinus på. Nogle kommer 
for at få en kop kaffe i caféen på Martinus Center og høre et foredrag om 
et særligt tema, mens andre fordyber sig i Martinus’ åndsvidenskabelige 
analyser i uger eller år ad gangen. Vi tilbyder også refugium til dem, der 
ønsker at trække sig tilbage fra hverdagslivet i en kortere eller længere 
periode for at finde ro og ny inspiration. Årets mange aktiviteter på Mar-
tinus Center Klint og på Martinus Institut består af: 

Foredrag 
Hele året tilbyder vi en lang række foredrag om forskellige temaer, hvor 
du kan deltage uden tilmelding. Vi live-streamer også de fleste af vores 
foredrag online. 

Konferencer og seminarer
Vi arrangerer hvert år konferencer både på Martinus Center Klint og på 
Instituttet på Frederiksberg. Formålet er at skabe dialog mellem ånde-
lige og kulturelle strømninger i tiden og Martinus’ analyser. I år tilbyder 
vi også tre seminarer med oplæg, spørgsmål og dialog. Konferencerne 
og seminarerne er åbne, dialogiske fora, der henvender sig til alle med 
interesse for temaet. 

Temakurser, fordybelseskurser og introduktionskurser  
Ønsker du at komme lidt dybere ned i et enkelt tema, kan du tilmelde 
dig et af de mange kurser, vi afholder i årets løb, såvel forår, sommer 
som efterår. Kurserne er åbne for alle og kræver normalt ikke noget for-
udgående kendskab til Martinus’ forfatterskab. De fleste af vores kurser 
foregår på Martinus Center Klint. Hvis den åndsvidenskabelige verden 
er ny for dig, kan du på nogle få timer få en grundlæggende indføring i 
Martinus’ verdensbillede på vores to introduktionskurser på Martinus 
Institut på Frederiksberg. 
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Sommeren på Martinus Center Klint består af 6 kursusuger med 
hvert sit tema, fra sidst i juni til først i august. De to sidste uger er inter-
nationale uger med deltagere fra hele verden. Interesserede fra nær og 
fjern fylder campingplads, ferieboliger, kursusfaciliteter, café og restau-
rant for at nyde samværet, naturen og de mange forskellige aktiviteter. 

Studiegrupper og temasamtaler 
Her er udgangspunktet typisk en del af Martinus’ værk, fx en del af Livets 
Bog. Studiegrupperne tilbyder et tekstnært undervisningsforløb, der 
strækker sig over en lidt længere periode. Vi tilbyder studiegrupper forår 
og efterår både på Martinus Center Klint og på Frederiksberg. I løbet af 
sommeren tilbyder vi 6 forskellige studiegrupper hver kursusuge. 

På vores temasamtaler tager vi et aktuelt tema op og samtaler 
over en kop kaffe eller te. Den første fredag i måneden fra september til 
april afholder vi temasamtaler på Martinus Institut på Frederiksberg. 

I vinterhalvåret fra oktober til marts måned holder vi temasamtaler 
i caféen på Martinus Center Klint. Samtalerne finder sted ca. en gang 
om måneden kl. 14.30–16.00, hvor to af vores undervisere i samtaleform 
behandler et aktuelt tema belyst ud fra Martinus’ verdensbillede. Tema-
samtaler vil blive annonceret på sociale medier og på vores hjemmeside. 
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Om Martinus og hans værk

Den danske forfatter Martinus (1890-1981) viede det meste af sit liv til 
at skrive og formidle et nyt, åndsvidenskabeligt verdensbillede, som 
mange interesserede i Skandinavien og resten af verden i dag lader 
sig inspirere af. Hans værk, der består af 6.000 sider og 100 farvelagte 
symboler, er baseret på egne oplevelser. 

Martinus brugte 60 år af sit liv på at nedskrive og formidle det 
verdensbillede, han første gang så for sig under sine åndelige ople-
velser som 30-årig. Grundstenen er et kærlighedsbudskab, der går på 
tværs af traditionelle religiøse og filosofiske skel og bl.a. rummer tanker 
om reinkarnation og et evigt liv under udvikling for alle levende væsener.

Sent i sit liv besluttede Martinus, at det samlede værk – med 
Livets Bog, bind 1–7, som hovedværket – skulle bære den overordnede 
titel Det Tredje Testamente. Hermed ønskede han at signalere, at en 
vigtig del af hans arbejde bestod i at forene kristendommens og andre 
religioners budskab om kærlighed og tolerance med en moderne 
videnskabelig indstilling. Martinus’ verdensbillede er et tilbud til alle 
selvstændigt tænkende mennesker med interesse for det eksistentielle 
og åndelige område. 

Du er meget velkommen at besøge både Martinus’ mindestuer på 
Martinus Institut i København og hans barndomshjem Moskildvad i 
Sindal. Læs mere på side 66 og 81.
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Bliv frivillig

Frivilligt arbejde er grundlaget for de fleste af vores aktiviteter. Du kan 
også være med, hvis du deler interessen for Martinus og kan lide at ar-
bejde i en åben og venlig atmosfære. Vi kan altid bruge ekstra hænder 
til en bred vifte af opgaver.

Martinus Institut er en idealistisk arbejdsplads, hvor alle opgaver 
bliver løst i et teamwork mellem nogle få ansatte og et stort antal frivil-
lige, ulønnede medarbejdere. Arbejdsopgaverne spænder vidt fra helt 
praktiske tjanser i køkken og have til specialiserede undervisnings- og 
oversættelsesopgaver.

Vi har alle interessen for Martinus’ verdensbillede tilfælles, og 
det medvirker til, at samarbejdet sker i en åben og venlig atmosfære, 
som vi vægter meget højt. Nogle opgaver kan du arbejde med hjem-
me, men ellers foregår arbejdet som regel i Instituttets lokaler på 
Frederiksberg i vinterhalvåret og på Martinus Center Klint i Odsherred  
i sommerhalvåret.

Der er masser af opgaver at tage fat på året rundt, men højsæ-
sonen for frivilligt arbejde ligger fra sidst i juni til starten af august, hvor 
vi afholder seks intensive kursusuger på kursuscentret i Klint. I den 
periode er op mod 100 frivillige sammen om at få det hele til at lykkes. 
Som sommerfrivillig betaler du en reduceret pris på i alt 910 kr. pr. uge 
for kost (morgen- og aftensmad), logi og foredrag. Bor du uden for 
centret, betaler du 595 kr., som dækker kost (morgen- og aftensmad) 
og foredrag.

Du har også mulighed for at være frivillig i de tre faste arbejds-
uger i hhv. påsken, en uge midt i juni samt i efterårsferien. Her betaler 
du en dagspris på 170 kr., som dækker kost (brunch, te/kaffe og kage 
samt aftensmad), logi og foredrag.

For et mindre beløb har du som frivillig mulighed for at opgrade-
re til en bedre bolig.

Indflydelse og frihed
Som frivillig hos os har du stor mulighed for at få indflydelse på dine 
opgaver. Du vælger også selv, om du vil bruge meget eller lidt tid på ar-
bejdet, når bare du overholder de aftaler, vi laver med hinanden. Nogle 
af vores mest aktive frivillige arbejder flere dage om ugen – andre byder 
bare ind på mindre opgaver, når de ind imellem har tid.

Læs mere på vores hjemmeside martinus.dk, hvis du vil være 
frivillig - eller skriv til vores frivilligkoordinator Mathias Dalmose på 
klintfrivillig@martinus.dk.
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Onlineundervisning og  
andre digitale tilbud

Vi arbejder løbende på at gøre Martinus’ værk og vores undervisning 
tilgængelig for så mange som muligt – ikke mindst via onlinekanaler, så 
du kan deltage i undervisningen og studere Martinus’ verdensbillede 
hjemmefra, når det passer dig. Vi live-streamer allerede en stor del af 
vores fysiske foredrag og arbejder på at skabe endnu bedre digitale 
muligheder. 

Hør foredrag og konferencer via Crowdcast og YouTube
Vi live-streamer løbende vores foredrag og konferencer fra Martinus 
Institut og Martinus Center Klint via vores Crowdcast-kanal: crowdcast.
io/martinusinstitut. Pris: 55 kr. pr. foredrag og 165 kr. for en konference. 
Her kan du også gense foredrag fra sommerens kursusuger på Martinus 
Center Klint.

Instituttet har også en YouTube-kanal med gratis foredrag og 
onlinekurser på forskellige sprog. Her finder du også introduktionsfilm til 
nogle af Martinus’ symboler og til hans liv og værk.

Onlinebibliotek
Martinus’ værk er omfattende, og for at lette studierne har Martinus 
Institut gjort store dele af værket tilgængeligt i digital og søgbar form i 
onlinebiblioteket på martinus.dk. Her kan du frit læse Martinus’ bøger og 
artikler og lytte til mange af hans foredrag. Du kan også udforske hans 
100 symboler med tilhørende forklaringer. På vores hjemmeside finder 
du desuden information om Martinus’ liv og værk samt en stor mæng-
de historisk materiale, og du kan læse et gratis prøvenummer af vores 
magasin Kosmos (se også s. 83).

Deltag i onlineundervisningen og følg vores spontane indslag
Vi live-streamer en del af de kurser, vi holder på Martinus Center Klint, 
og vi tager så ofte som muligt aktuelle temaer op via vores online 
kanaler. Det kan fx dreje sig om interaktive spørgetimer eller spontane 
live-sendinger. Når det sker, bliver det annonceret på martinus.dk og på 
sociale medier.

På vores hjemmeside har vi også et gratis onlinekursus med 
fokus på forskellige temaer i Martinus Åndsvidenskab. Kurset vil efter-
hånden bestå af 8 moduler, som du kan tage uafhængigt af hinanden. 
Du kan tilgå kurset, når det passer dig bedst. 

Vi tilbyder også nogle forskellige undervisningsaktiviteter og on-
linekurser på engelsk, som du kan læse mere om på s. 87.  

Læs på vores hjemmeside martinus.dk, hvilke kurser og andre 
aktiviteter du kan deltage i online, og hvad det koster.



Interaktivt online-seminar: 
Den aktuelle verdenssituation  
v/ Eigil Kristensen og Sören Grind

Vi lever i en urolig verden med bekymringer for krig, konflikter og ener-
gikrise. Kan Martinus’ analyser hjælpe os med at forstå årsagerne til 
situationen i verden og meningen med de udfordringer, den medfører? 
Lørdag d. 21. januar kl. 15.00–17.00 tilbyder vi et interaktivt online-semi-
nar via Crowdcast med spørgsmål og svar om den aktuelle verdens-
situation ud fra Martinus’ verdensbillede. Pris: 55 kr.

Seminaret foregår på dansk, men du er velkommen til at stille spørgs-
mål online på alle skandinaviske sprog. Vi live-streamer seminaret på 
vores Crowdcast-kanal: crowdcast.io/martinusinstitut

s. 13
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Martinus Center Klint ligger i smukke om-
givelser i Odsherred nær Nykøbing Sjæl-
land. Her grundlagde Martinus’ selv alle-
rede i 1935 en feriekoloni, som med tiden 
har udviklet sig til et moderne ferie- og 
kursuscenter med både campingområ-
de og et bredt udvalg af større og mindre 
ferieboliger til kursister, som har behov for 
at overnatte.

På kursuscentret kan du hele året rundt 
deltage i forskellige former for undervis-
ning med udgangspunkt i Martinus’ forfat-
terskab. Vi byder på en bred vifte af kurser, 
foredrag og studiegrupper, hvor nogle går 
i dybden med Martinus’ værker – og andre 
ser på nogle af tidens aktuelle temaer gen-
nem Martinus’ briller.

Martinus Center Klint er kendt for sin særlige lyse 
og imødekommende atmosfære, og i forbindelse 
med vores kurser og foredrag får du rig lejlighed 
for at nyde både stemningen, naturen og sam-
været med de andre kursister. Der er gode mulig-
heder for at deltage i inspirerende samtaler med 
andre gæster – fx på caféen eller i restauranten 

– mens områdets natur både indbyder til gåture 
sammen med andre kursister og til stille refleksion. 

Uden for højsæsonen bliver centrets faciliteter 
løbende lejet ud til både enkeltpersoner og for-
eninger, hvor stedet danner en hyggelig ramme 
om både ferieophold, møder og konferencer. Læs 
mere på martinus.dk/da-dk/udlejning
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Café Klint 
Caféen på Martinus Center Klint fører plantebaserede varer og er åben 
for besøgende i en stor del af sommerhalvåret. Vores café har åbent 
for alle i forbindelse med vores kurser, foredrag og øvrige arrangemen-
ter i sæsonen. Her serverer vi varme og kolde økologiske drikke samt 
frugt, snacks og lidt sødt til ganen. På kursusdage og ved andre særlige 
lejligheder kan du også købe frokostsandwich, kager og andet godt fra 
restaurantens køkken.

Restaurant Terrassen
På Restaurant Terrassen kan du købe lækker plantebaseret mad og 
spise den i en varm og afslappet atmosfære. Restauranten er åben i 
forbindelse med vores kurser og foredrag, både for dig som er på cen-
tret som kursist, og for dig som kommer forbi som gæst. I sommerperi-
oden fra 24. juni til 5. august 2023 har restauranten åben hver aften og 
vi serverer også morgenmad. Vi anvender overvejende friske økologi-
ske og biodynamiske råvarer og tilbereder maden fra bunden. Maden 
er plantebaseret med baggrund i Martinus’ tanker om kærlighed til dyr, 
vores egen sundhed og det fælles ansvar, vi har for kloden.
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Refugieophold

Vil du holde ferie eller refugium? Så tilbyder vi dig rolige og fredfyldte 
rammer på Martinus Center Klint, hvor du kan tilbringe dage eller uger 
med eksempelvis studier, stille meditation eller naturvandringer i lyse 
og inspirerende omgivelser.

Du får en lejlighed i en af vores to helårspavilloner, A og C, eller tilsva-
rende beboelse.

Kun bolig (hele året på nær  
skolernes sommerferie, hvor  
sommerkurserne er i fuld gang). 
Priser inkl. el.

Bolig inkl. aftensmad fra  
Restaurant Terrassen samt  
mulighed for at deltage i aften-
foredrag m.m. (kun muligt i  
forbindelse med forårs- og  
efterårskurserne)

455 kr. pr. nat ved booking af  
en enkelt overnatning

3.445 kr. pr. uge

364 kr. pr. nat ved booking af  
flere overnatninger

-

Kontakt os på info@martinus.dk, hvis du vil booke et ophold eller har 
spørgsmål om mulighederne eller om bookning af et langtidsophold/
månedsophold.
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I foråret og efteråret er det foredrag om åndsvidenskabe-
lige emner lørdag eftermiddage på Martinus Center Klint. 
Foredragene starter kl. 15.00 og du behøver ikke at tilmelde 
dig på forhånd. Efter foredraget er der fællesspisning for 
dem, der har lyst. Alle er velkommen, og foredragene kræver 
ingen særlige forudsætninger. Foredragene fra Martinus 
Center Klint live-streames også på vores Crowdcast-kanal 
(crowdcast.io/martinusinstitut).

Tid: 15.00-17.00 
Pris: 100 kr. inkl. kaffe og te i pausen.
Pris spisning: 110 kr.
Pris live-streaming via Crowdcast: 55 kr.
Klippekort med adgang til 10 foredrag: 850 kr. 

Forår 2023

Livets levende sprog – håb og handling
v/ Ingvar H. Nielsen
Lørdag d. 4. marts

Håb og handling – og en form for forståelse af livet – kan siges at være 
af afgørende betydning for os mennesker, hvis vi skal trives og have det 
godt mentalt, også i vanskelige og udfordrende situationer. Martinus’ 
åndsvidenskab kan inspirere til at forstå livet som et levende sprog, 
give et begrundet håb for fremtiden og inspirere til handling, på de 
måder og i det omfang som giver mening for det enkelte menneske.

At arbejde bevidst med sig selv 
v/ Lene Jeppesen
Lørdag d. 18. marts

Martinus forklarer os, hvor vigtigt det er at blive bevidst om os selv, 
som den inderste kilde til skabelsen af vores liv. Vi er i gang med at 
lære at jonglere fuldkomment med de grundenergier, som er bygge-
stenene i vores inderste psyke. Vi ser på ligeværd, sand ydmyghed, 
forståelse og tilgivelse.
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Findes der noget, der er virkeligt og sandt?
v/ Solveig Langkilde
Lørdag d. 1. april

I tider af polarisering indenfor nationer, mellem nationer og mellem 
religioner og ideologier kan det være svært at bedømme, om der over-
hovedet findes sande, virkelige holdepunkter i tilværelsen. Martinus 
tilbyder indsigt i et verdensbillede, der viser, at de forskellige strømnin-
ger, såvel de konfliktfyldte som de fredelige, indgår i en altomfattende 
virkelighed, der viser livets sande og evige natur.

Pilatus – om kunsten at vælge  
v/ Sören Grind
Lørdag d. 8. april

I påsken tager vi del i et kosmisk teaterstykke om Kristus, Barabbas 
og Pilatus. De repræsenterer tre sider af vores mentalitet. Hver dag 
står vi i valgsituationer, hvor vores indre Pilatus skal beslutte, om det 
er Kristus eller Barabbas, der skal frigives. Disse tre roller viser sig at 
være geniale udtryk for menneskets udvikling fra at have været bundet 
af flokken og af ærgerrighed, til at blive ydmyg og fredselskende. Med 
indblik i Pilatus’ dilemma får vi vejledning i kunsten til at bevidst vælge 
vores unikke livsvej.

At være sig selv og at være ude af sig selv  
v/ Søren Olsen
Lørdag d. 22. april

Jeg bliver nemt bekymret. At være bekymret er altså en del af det, at 
være mig selv. Men når jeg er bekymret, er jeg samtidigt en lille smule 
ude af mig selv. Det er ikke nemt at være menneske. I lyset af Martinus 
åndsvidenskab bliver det måske lidt nemmere.

Ydmyghed - nøglen til visdom
v/ Inger Sørensen
Lørdag d. 13. maj 

Hovmod står for fald, siger en gammel talemåde. I Martinus åndsviden-
skab refereres der også til hovmodet som den største hindring for op-
nåelse af større bevidsthed. Kun ydmygheden lukker op for visdommen. 



s. 21

Vejen til intuition og genialitet 
Lørdag d. 20. maj 
v/ Ole Therkelsen

Gode ideer, inspiration og kosmiske glimt er intuitive oplevelser. Vore 
lidelser afføder en udviklet følelsesevne, mens studier og arbejde af-
føder en god intelligens og analyseringsevne. Vi forvandler os således 
til at blive kreative og intuitive livskunstnere samt genier på mange 
forskellige områder.

Næstekærlighedens udvikling – hjertets dannelse
v/ Inger Sørensen
Lørdag d. 10. juni

“Der er allerede en del mennesker, og der vil stadig blive flere, der har 
lyst til og glæde af at se, at der bag den forvrængede verden, vi oplever 
i dag, findes en større virkelighed, hvis love og principper menneskene 
må lære at kende og anvende for at forvandle den krigens jungle, de nu 
lever i, til en fredens og næstekærlighedensverden.” Citat fra Martinus 
fra en tale han holdt i forbindelse med tiåret for udgivelse af første bind 
af Livets Bog.

Efterår 2023

Tankens magt, sundhed og sygdom
v/ Ole Therkelsen
Lørdag d. 2. september

Al sygdom skyldes tankefejl og mangel på kærlighed, men sygdom er 
også vejen til sundhed. Lad din mad blive din medicin! Specifikke 
tankefejl skaber sygdom i bestemte organer. Positive og kærlige tanker 
giver sundhed, livslyst og livskraft.

Er du religiøs?
v/ Søren Olsen
Lørdag d. 16. september

“Einstein blev engang spurgt om sin religiøsitet og svarede: Jeg er en 
dybt religiøs ikke-troende. … Dette er en noget ny slags religion.” Mar-
tinus skelner mellem religiøs tro og religiøs viden. Hvad vil det sige at 
være religiøst vidende?
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Tankeklimaer
v/ Lene Jeppesen
Lørdag d. 30. september

Hvorfor kalder Martinus vores tanker og følelser for tankeklimaer? Hvad 
har de med jordens klima at gøre? Hvordan kan vi hver især blive herre 
over vores eget tankeklima? Hvilken betydning har vores daglige tanke-
klima for vores fremtidige liv og skæbne?

Den menneskelige kærlighed og seksualitet
v/ Eigil Kristensen
Lørdag d. 14. oktober

Martinus beskriver, at menneskeligheden gennemgår en seksuel 
forvandling. Vi er på vej til at få balance mellem den maskuline og den 
feminine pol og dermed komme ind i den menneskelige tilstand. Denne 
seksuelle forvandling vil medføre udviklingen af en ny bevidsthed og et 
helt nyt dobbeltpolet legeme. Den nye seksualitet vil blive integreret med 
den virkelige menneskelige kærlighed og omfatte alle levende væsener. 

Det religiøse livs forvandling
v/ Tryggvi Gudmundsson
Lørdag d. 4. november 

Efterhånden som mennesker udvikler sig, forvandles også deres religi-
øse liv. Ifølge Martinus var det hans mission at bringe åndsvidenskaben 
til menneskeligheden, som Kristi bebudelse om den hellige ånds gen-
komst, der vil vejlede både nuværende og fremtidige generationer. 
Martinus fremhæver også alle andre religioner som vigtige for de 
kulturkredse, de opstår i, som en del af Forsynets plan for menneskets 
udvikling. Der er en rød tråd i verdensgenløsningen frem til vores tid.
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v/ Olav Johansson, Karin Jansson, Jens Christian Hermansen m.fl.
Lørdag den 3. juni kl. 10.00–16.00
Pris: 440 kr.
Frokost samt kaffe/te og snacks i pausen er inkluderet i prisen.

Har det nuværende økonomiske system spillet fallit – og kan vi skabe 
et nyt, bæredygtigt økonomisk system? Det er spørgsmål, vi forsøger at 
besvare denne lørdag på Martinus Center Klint

Stadig flere eksperimenterer med nye økonomiske modeller. 
Nogle af begreberne, som er i spil, er: deleøkonomi, cirkulær økonomi 
og det pengeløse samfund. Til dagens seminar sætter vi fokus på nog-
le af de nye initiativer – og ser på, hvad Martinus siger om fremtidens 
økonomi og samfund. Der vil være både oplæg, små workshops og 
dialog. Vel mødt til en begivenhedsrig dag!

I år byder vi på flere seminarer, der har til formål at bygge 
bro mellem åndelige og kulturelle strømninger i tiden og 
Martinus’ analyser. Læs mere om seminarerne på Martinus 
Institut på s. 67.
 
Du kan tilmelde dig seminarerne på tre måder:
Online: booking.martinus.dk
Telefon: +45 38 38 01 00, mandag-torsdag kl. 9.00-12.00
E-mail: info@martinus.dk
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I løbet af foråret og efteråret byder vi på flere korte kur-
ser og retræter, der fokuserer på forskellige aspekter 
af Martinus Åndsvidenskab. Detaljerede programmer 
for de enkelte kurser og retræter finder du på vores 
hjemmeside martinus.dk.

I forbindelse med vores kurser og retræter på Martinus 
Center Klint tilbyder vi en samlet pakke til en fordel-
agtig pris med bolig og følgende måltider inkluderet: 
frokost, te/kaffe, snacks og aftensmad. Se vores priser 
nedenfor og praktisk information på s. 31.
 
Du kan tilmelde dig kurser og retræter på tre måder:
Online: booking.martinus.dk
Telefon: +45 38 38 01 00, mandag-torsdag kl. 9.00-12.00.
E-mail: info@martinus.dk

Priser
Følgende måltider er inkluderet i alle vores kursus- og retrætepakker: 
frokost, te/kaffe, snacks og aftensmad. Du kan købe en samlet pakke 
inkl. mad og bolig til en fordelagtig pris.

Kursus/retræte inkl. mad Kursus/retræte inkl. mad 
og bolig

Weekendkursus 1.450 kr. 2.150 kr.

Efterårsretræte 1.150 kr. 1.850 kr.

Pinseretræte (3 dage) 1.900 kr. 2.950 kr.

Nytårskursus (4 dage) 2.900 kr. 4.300 kr.

Ugekursus 2.750 kr. 4.400 kr.

2 ugekurser (rabat) 4.400 kr. 6.900 kr.
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Weekendkursus: Mødet med vort livs efterår
Fredag d. 24. – søndag d. 26. marts
v/ Eigil Kristensen og Marin Hansen 

Vi kender alle begreberne barndom, ungdom, manddom og alderdom 
som en beskrivelse af et menneskes forskellige livsepoker. For Mar-
tinus har dette en større dybde. Alt går i kredsløb, der indeholder de 
samme grundprincipper, hvad enten det drejer sig om fx et menne-
skeliv, døgnet, naturens årstider eller det store spiralkredsløb, vi alle er 
en del af. Udviklingen går fra fødsel og vækst ind på det fysiske plan i 
barndom og ungdom, modning og kulmination i voksenlivet, for til sidst 
at afløses af en gradvis afvikling af det fysiske liv i alderdommen. Dette 
kredsløb gentages i inkarnation efter inkarnation. På dette kursus vil vi 
beskæftige os med, hvordan vi ud fra kosmologien kan forstå, hvad det 
er for processer, der er vigtige i disse livsepoker. Vi vil især have fokus 
på, hvad Martinus har sagt om manddom og alderdom, og hvordan det 
kan hjælpe os til at få det bedste ud af disse perioder af vore liv.

Weekendkursus: Madkursus – sund mad og sunde tanker 
Fredag d. 21. – søndag d. 23. april
v/ Irene Lundbjerg Larsen og Ole Therkelsen

Fra et åndeligt perspektiv er sund mad og sunde tanker af afgørende 
betydning, for at du skal have det godt. På denne weekendworkshop 
lærer du at lave plantebaseret, velsmagende kost. Sammen med vores 
kok Irene laver vi mad i Terrassens køkken ud fra enkle grundteknikker, 
der let kan varieres og som giver et sundt og lækkert resultat. 

Der er også oplæg af Ole Therkelsen om naturvidenskabens og 
åndsvidenskabens syn på sund kost. Martinus’ analyser om den sunde 
kost bliver efterhånden mere og mere bekræftet af den moderne er-
næringsvidenskab.

2 ugekurser: Vores og jordklodens bevidsthedsliv som  
årsagen til verdens “sygdom” og “sundhed”
(kursusrabat for 2 uger)
v/ Lene Jeppesen

Kurset er opbygget, så det er muligt blot at deltage en enkelt uge. 
 Kurset kræver forudgående kendskab til Martinus Åndsvidenskab.

Uge 1: Søndag d. 7. – lørdag d. 13. maj
Uge 2: Søndag d. 14. – lørdag d. 20. maj

Hvordan skaber vi og jordkloden vores bevidsthed, tanker, følelser og 
livskraft? Hvordan bliver vores bevidsthedsliv synligt på det fysiske plan? 
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Og hvordan hænger det hele sammen? Dette kan for mange synes 
som et uløseligt mysterium. Men Martinus forklarer det hele og viser os, 
hvordan alt er indbyrdes forbundet og gennemstrålet af kærlighed og 
logik i det store, såvel som i det små. Med denne viden som baggrund 
bliver det lettere at være vidne til vor tids vårbrud og de hertil hørende 
udfordringer og læringsprocesser. Lene holder foredrag hver formiddag 
med mulighed for spørgsmål og dialog, hvorefter der nogle eftermidda-
ge arbejdes mere hverdagsrelateret med psykologien bag emnerne. 
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4 ugekurser: Livets Bog, bind 2 – maj og september 2023
(kursusrabat for 2 uger)
v/ Solveig Langkilde

Velkommen til 4 ugekurser med fordybelse i Martinus’ hovedværk 
Livets Bog, bind 2 (2 uger forår, 2 uger efterår). Man kan deltage i en 
eller flere uger alt efter muligheder og interesse.

Uge 1: Søndag 7. maj - lørdag 13. maj
Pensum: Livets Bog, bind 2, stk. 289-359
Loven om stoffernes reaktion,
Jegets evige kraftkilder
Grundenergiernes kombination

Uge 2: Søndag 14. maj - lørdag 20. maj
Pensum: Livets Bog, bind 2, stk. 360-441 
Grundenergiernes kombination

Uge 3: Søndag 3. september - lørdag 9. september 
Pensum: Livets Bog, bind 2, stk. 442-536 
Tankeklimaer

Uge 4: Søndag 10. september - lørdag 16. september 
Pensum: Livets Bog, bind 2, stk. 537-638
Tankeklimaer

Livets Bog, bind 2 er det andet af de 7 bind i Martinus’ store hovedværk. 
Martinus kalder sit samlede værk, “Det Tredje Testamente”, for en 
åndsvidenskab, fordi det med sine analyser rummer kundskaben om 
Guddommens og de levende væseners bevidsthed og evige liv.
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Pinseretræte: Pinseglans, en fest for intuitionens kosmiske lys
Fredag d. 26. – mandag d. 29. maj
v/ Tryggvi Gudmundsson, Marin Hansen og Eigil Kristensen

Martinus bruger ordet “pinseglans” for den tilstand, hvor menneskene 
føler og udfolder næstekærlighed:  

“Da pinsen er vor højtidsfest for Guds ånd, må den også være vor 
højtidsfest for sommeren, såvel fysisk som mentalt set. Sommer, pinse, 

‘den hellige ånd’ og kærlighed er én og samme ting. ‘Pinseglans over 
livet’ er således det samme som ‘kærlighed’.” (Martinus: Pinseglans 
over livet, småbog nr. 6)

På pinseretræten vil vi arbejde med, hvordan vi kan fremkalde 
pinseglans både i os selv og imellem mennesker. Det kan være en svær 
opgave i en verden, hvor det buldrer løs med konflikter, både person-
lige og globale, og hvor kærlighed mange steder ser ud til at være en 
mangelvare. Når pinseglansen i form af næstekærligheden udvikles 
i os, vil vi bl.a. opleve, at vores intuition vokser. Vi vil derfor undersøge, 
hvad intuition er for noget, og hvordan den udvikler sig i os, så vi deri-
gennem kan komme bedre i kontakt med Guds ånd og få en stærkere 
gudskontakt. Retræten består af oplæg, dialog og øvelser.

Ugekursus (skandinavisk): Livskraft og bevidsthed
v/ Sören Grind, Anne Külper og Rune Östensson 
Søndag d. 3. – lørdag d. 9. september 

Et stort mysterium, der stadig er uløst i naturvidenskaben, er spørgs-
målet om bevidsthedens natur – hvad bevidsthed er, og hvordan vores 
livserfaring skabes. Det er et stort forskningsområde i verden i dag, men 
fokus er stadig på den fysiske hjerne og dens komplekse strukturer og 
funktioner. I Martinus Åndsvidenskab er bevidsthed og livserfaring også 
i fokus. Men her viser Martinus, at hjernen og vores nervesystem er en 
elektrisk installation, en modtager og afsender af overfysiske elektriske 
kræfter –bevidsthedsfeltet, vores inderste Jegs evige livserfaring. Vi for-
dyber os i, hvordan Martinus beskriver vores bevidsthedsenergier, den 

“organiske elektricitet”, livskraften i vores organisme. 

Ugekursus: Sindsro i en turbulent tid
v/ Marin Hansen, Inger Sørensen, Ole Therkelsen, Søren Olsen 
og Eigil Kristensen
Søndag d. 10. – lørdag d. 16. september 

De seneste 3–4 år har vi været kastet ud i store begivenheder og 
forandringer, som for mange mennesker har virket uforståelige og 
skræmmende. Når vi trues af sygdom, krig og økonomisk ruin kan det 
være svært at bevare sindsroen. Vi kan opleve, at vi kastes ud i en krise, 
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hvor sindet er i et kaos af bla. frygt, vrede og bekymring. Vi vil på kurset 
arbejde med kosmologiske forklaringer på, hvorfor verden udvikler 
sig, som den gør, og hvad det er, der er på spil. Vi vil undersøge, hvad 
Martinus anbefaler, at vi gør for at komme godt igennem sådanne kriser.

Temaer og undervisere
• Den gode vilje og det besværlige sind – Marin Hansen
• Fred, frihed og frigjorthed – Inger Sørensen
• Hvordan kan vi forstå det, der sker i verden? – Ole Therkelsen
• Hvordan får man sindsro? – Søren Olsen
• Det faste punkt i tilværelsen – Eigil Kristensen

Weekendkursus: Nemmere sagt end gjort – om det at  
være menneske
Fredag d. 29. september – søndag d. 1. oktober
v/ Søren Olsen og Inger Sørensen

Vi mennesker er nogle underlige dyr, der gennem årtusinder har stræbt 
efter noget, vi kalder menneskelighed. Vores bevidsthed rummer en 

“dyrisk” mørk side overfor en menneskelig lys side. Vi er generelt gode 
til kun at vise den lyse side frem. Men i særlige situationer kan vi ikke 
undgå at starte en lille krig, eller “bare” skabe en dårlig stemning. Det 
er nemmere sagt end gjort altid at reagere menneskeligt. Denne erken-
delse er et rigtig godt udgangspunkt for en dybere forståelse af sig selv, 
og hvorfor vi reagerer, som vi gør. Vi er, ifølge Martinus åndsvidenskab, 
ved at afvikle vores “dyriske” egenskaber og udvikle de menneskelige. 
Selv uden at vide af det, er vi på vej mod mere menneskelighed.

Efterårsretræte: Stilhed, fordybelse og vores personlige 
Gudsforhold
Fredag d. 6. – søndag d. 8. oktober
v/ Eigil Kristensen og Pernilla Rosell 

“At blive indstillet på, at alt, hvad der eksisterer, er Gud, er begyndelsen 
til at dyrke Gud rigtigt.” (Det sande Gudsforhold)

Velkommen til vores efterårsretræte, hvor vi tilbyder et roligt og 
inspirerende miljø til eftertanke, refleksion og studier omkring temaet 
stilhed, fordybelse og vores personlige Gudsforhold. Martinus skriver, 
at vi har brug for stor ligevægt i sindet, i tankerne og i bevidstheden, for 
at vi kan udvikle talentet for oplevelsen af Guddommen og verdensal-
tets store analyser. Under retræten er der oplæg, samtaler, oplevelser i 
naturen og andre aktiviteter, som du kan deltage i efter eget ønske. Du 
kan også vælge at bruge tiden på selvstudier, hvile og selvrefleksion. Et 
kompendium med tekst om temaet er tilgængeligt i receptionen og på 
hjemmesiden, inden retræten starter.
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Praktisk, korte kurser og retræter
Ankomst og afrejse

Overnatter du på Martinus Center Klint i forbindelse med dit kursus eller 
retræte, er der check-in i receptionen fra kl. 15.00, hvor du får udleveret 
nøgle og kursusmateriale. Ankommer du senere end kl. 18.00, bedes du 
kontakte receptionen på telefon +45 30 35 62 80. Sengelinned og hånd-
klæder medbringes eller lejes i receptionen. Boligen afleveres rengjort til 
næste gæst eller rengøring kan bestilles i receptionen ved ankomst.

Starttidspunkt
Alle kurser og retræter indledes kl. 19.00 med velkomst på Restaurant 
Terrassen, hvor der også bydes på te og kaffe. Der serveres planteba-
seret buffet på ankomstdagen kl. 17.30.

Mad og overnatning
I forbindelse med vores kurser og retræter på Martinus Center Klint 
tilbyder vi en samlet pakke til en fordelagtig pris med bolig og føl-
gende måltider inkluderet: frokost, te/kaffe, snacks og aftensmad. Se 
priser s. 24.

Maden er plantebaseret og fremstilles fra bunden af vores dyg-
tige kok – så vidt muligt af økologiske råvarer. I caféen – der har åben 
dagligt – kan du købe morgenmadsprodukter samt selvfølgelig kaffe, te, 
kolde drikke og snacks.

Betalingsbetingelser
Du skal betale mindst 1/3 af beløbet senest 14 dage efter tilmelding. 
Resten senest 14 dage før starttidspunkt. Du har ret til at afmelde dig 
og få din indbetaling refunderet op til 14 dage efter din tilmelding. 
Herefter er tilmeldingen bindende. Mod et gebyr på 250 kr. kan du dog 
afmelde eller ændre din tilmelding helt frem til 14 dage før startdato. 
Ved senere afmelding refunderer vi normalt ikke det indbetalte beløb.

Find vej
Tjek kort på martinus.dk/da-dk/kontakt-martinus-institut. For evt. sam-
kørsel skriv til: info@martinus.dk. Ved behov for afhentning på station 
eller ved færge, kontakt receptionen på Martinus Center Klint.

Nyttige telefonnumre:
Martinus Institut: +45 38 38 01 00 (man.-tors. 9.00-12.00)
Receptionen, M. C. Klint: +45 38 38 01 07
Flextur: +45 70 26 27 27
Højby Taxi: +45 42 73 40 06
Leifs Taxi, Klint: +45 40 21 09 35
Nykøbing Taxi: +45 59 91 41 41
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Treårsforløb – fordybelse i Martinus’ hoved-
værk Livets Bog, 2023–2026

Længes du efter at fordybe dig i Martinus’ hovedværk Livets Bog og 
samtale med andre om spirituelle og eksistentielle spørgsmål ud fra 
Martinus’ analyser?

Sommeren 2023 tilbyder vi igen muligheden for at begynde et 
treårigt 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 inspirerende miljø, hvor du kan fordybe dig i Martinus’ 
analyser og reflektere over dem ud fra dine egne erfaringer og aktuelle 
eksempler fra vores omverden. 

Forløbet er tilrettelagt som en kombination af selvstudier og 
fælles møder. Hvert kursusår begynder med en fælles sommeruge i 
Martinus Center Klint, hvor du udover kursusundervisningen for- og ef-
termiddag også kan deltage i sommerens almindelige morgenforedrag 
og aftenaktiviteter. Derudover mødes vi 4 weekender i løbet af året, 2 
gange om efteråret og 2 om foråret. 

På vores fysiske møder fokuserer vi på nærstudier af udvalgte 
tekststykker og fælles refleksion i grupper. Kursusmøderne indeholder 
også en række oplæg fra både kursusledere og kursister med efterføl-
gende 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 onlinemøder via Zoom mellem de 
fysiske møder samt en fælles digital platform, hvor alt kursusmateriale 
er samlet.

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. 

Undervisere 
Undervisere på treårsforløbet er Solveig Langkilde, Sören Grind, Eigil 
Kristensen og Pernilla Rosell.       
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Kursusuge og weekendmøder første år, 2023–2024

Kursus sommer-
uge 1:

Lørdag 24. juni – lørdag 1. juli 2023, 
med start kl. 19.00 d. 24. juni

Weekendmøde 1: 23.–24. september 2023  
(aftenoptakt d. 22. sept. kl. 19.00 for dem, der ønsker det)

Weekendmøde 2: 25.–26. november 2023 
(aftenoptakt d. 24. nov. kl. 19.00 for dem, der ønsker det)

Weekendmøde 3:

Weekendmøde 4: 4.–5. maj 2024
(aftenoptakt d. 3. maj kl. 19.00 for dem, der ønsker det)

Pris (pr. år)
Vi tilbyder en samlet kursuspakke med bolig og følgende måltider in-
kluderet alle kursusdage: frokost, te/kaffe, snacks og aftensmad. Prisen 
med bolig og mad det første år inkluderer 7 overnatninger i sommeruge 
1, samt overnatning mellem lørdag og søndag i 4 weekender. Efter ønske 
er der mulighed for at tilkøbe en ekstra overnatning mellem fredag   og 
lørdag til weekendmøderne. Kursusprisen inkluderer alle andre kursus-
aktiviteter, der tilbydes i centret i sommeruge 1 (læs mere på side 44).

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 og mere information 
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 Pernilla Rosell via e-mail: 
pernilla@martinus.dk

  
          

  
          

24.–25. februar 2024
(aftenoptakt d. 23. feb. kl. 19.00 for dem, der ønsker det)
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Formidlingskursus – sommer, efterår og 
vinter 2023–2024

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 
ambitionsniveau vil du kunne få noget ud af kurset. Det er således ikke 
en forudsætning for at deltage, at du ønsker at undervise, fx holde 
foredrag eller lede studiegrupper. Der er også brug for, at kosmologien 
kan forklares i alle mulige andre sammenhænge.

En forudsætning for at deltage er, at du har fået et godt kend-
skab til analyserne, enten via selvstudier eller i en studiegruppe. Men 
samtidig er det en sidegevinst ved at formidle, at man selv bliver mere 
fortrolig med stoffet – “man lærer, så længe man har elever”. 

Kurset starter i sommeruge 3 med opfølgning i 3 weekender, 
hvor vi fordyber os i forskellige aspekter af formidling. Netop det at 
mødes med den samme gruppe over længere tid har været vigtigt for 
de kursister, der tidligere har taget kurset.

Vi arbejder eksperimenterende og prioriterer, at deltagernes 
viden og erfaringer bringes i spil til inspiration for alle. Forløbet tilrette-
lægges, så deltagerne hver især kan bidrage med det, de oplever 

Hovedparten af kurset består af træning i grupper og individuelt. 
Den teoretiske del omfatter læring, deltagerforudsætninger, formid-
lingsmetoder, feedback og egen formidlingsstil. Der udleveres få siders 
litteratur pr. undervisningsgang.
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Praktisk information 
Undervisningsstedet er Martinus Center Klint. Der er et max. på 20 
deltagere. I forbindelse med vores møder er der mulighed for at booke 
transport mellem Højby/Nykøbing og Klint. 

Undervisere 
Undervisere på formidlingskurset er Inger Sørensen, Ingvar Haubjerg 
Nielsen, Tryggvi Gudmundsson og Marin Hansen (kursusleder).

Kursusuge og weekendmøder 2023–2024

Kursus sommeruge 3: Lørdag 8. juli – lørdag 15. juli 2023

Weekendmøde 1: 25.–27. august 2023 

Weekendmøde 2: 10.–12. november 2023 

Weekendmøde 3: 12.–14. januar 2024 

Pris 
Vi tilbyder en samlet kursuspakke med bolig og følgende måltider 
inkluderet alle kursusdage: frokost, te/kaffe, snacks og aftensmad. 
Prisen med bolig og mad det første år inkluderer 7 overnatninger i 
sommeruge 1, samt overnatning mellem fredag og søndag i 3 weeken-
der. Kursusprisen inkluderer alle andre kursusaktiviteter, der tilbydes i 
centret i sommeruge 3 (læs mere på side 46).

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 og mere information 
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 på e-mail marin@
martinus.dk
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I studiegrupperne på Martinus Center Klint har du sammen 
med andre interesserede mulighed for at gå i dybden med 
udvalgte dele af Martinus’ forfatterskab. Alle grupperne er 
åbne for nye deltagere – og alle er velkomne. Vi glæder os 
til at byde velkommen til årets studiegrupper, hvor vi stude-
rer udvalgte dele af Martinus’ værk. I år har vi fire forskellige 
studiegrupper, der vil mødes løbende både forår og efterår.

Praktisk information: 
Du kan tilmelde dig studiegrupperne i receptionen på  
Martinus Center Klint eller på e-mail: info@martinus.dk  
Alle studiegrupperne mødes i pavillon C på Centret og 
arbejder med det stof, de studerende har læst hjemmefra 
fra gang til gang.

Om litteraturen
• Livets Bog er på ca. 3.000 sider og udgør hovedværket fordelt 

på 7 bind. Her findes de kosmiske analyser præsenteret i alle 
detaljer, så læseren altid får mellemregningerne med. Det bety-
der, at studiet er intenst og dybdegående.   

• Det Evige Verdensbillede består af 6 bind, som tilsammen in-
deholder 100 symboler med tilhørende forklaringer. Symbolerne 
viser de usynlige åndelige principper og foreteelser, der gøres 
tilgængelige for vore fysiske sanser i et symbolsk billedsprog. 

• Grand Kursus består af 15 foredrag, som Martinus afholdt i 
vinterhalvåret 1955-56, og som blev optaget på bånd. Bogen er 
velegnet for såvel nye interesserede som de, der i forvejen har 
kendskab til Martinus værk. 

• Artikelsamling 1 indeholder 45 Martinus-artikler, der tidligere 
har været offentliggjort i tidsskriftet Kosmos i perioden 1933 til 
1983. Martinus betragtede sine artikler og foredrag som en slags 
udstillingsvindue for åndsvidenskaben og ønskede, at de skulle 
inspirere til en højere moral og en kærligere væremåde.
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Gruppe   1 
Bisættelse (forår 2023), Livets Bog, bind 7 (efterår 2023)
Mandage kl. 13.00-14.30
v/ Lene Jeppesen

12 mandage i foråret: 2/1-27/3 undtagen 13/2 (vinterferie) og
12 mandage i efteråret: 11/9-4/12 undtagen 16/10 (efterårsferie).
Pris: 2 x 650 kr.

Gruppe   2  
Det Evige Verdensbillede (symbolbog), bog 5 (forår 2023), 
bog 6 (efterår 2023)
Tirsdage kl. 10.30-12.00
v/ Lene Jeppesen

12 tirsdage i foråret: 3/1-28/3 undtagen 14/2 (vinterferie) og
12 tirsdage i efteråret: 12/9-5/12 undtagen 17/10 (efterårsferie).
Pris: 2 x 650 kr.

Gruppe   3 
Livets Bog, bind 3 (forår 2023), bind 3 og 4 (efterår 2023)
Tirsdage kl. 13.00-14.30
v/ Lene Jeppesen

12 tirsdage i foråret: 3/1-28/3 undtagen 14/2 (vinterferie) og
12 tirsdage i efteråret: 12/9-5/12 undtagen 17/10 (efterårsferie).
Pris: 2 x 650 kr.

Gruppe   4 
Artikelsamling 1
Torsdage kl. 12.30-14.30 (første gruppe) 
og 15.30-17.30 (anden gruppe)
v/ Solveig Langkilde

7 torsdage i foråret og 8 torsdage i efteråret (undtagen uge 42). 
Datoer fås af Solveig Langkilde. 
Pris: 2 x 375 kr. 
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Kursuspriser
Som kursist kan du købe et studiekort, som gælder for en dag eller en 
uge ad gangen, og som giver dig adgang til alle foredrag, studiegrupper 
mv. i det pågældende tidsrum. Studiekortet er obligatorisk i forbindelse 
med ophold i de 6 sommeruger.

Et enkelt foredrag koster 100 kr. og et klippekort med adgang til 10  
foredrag 850 kr. Du kan også se foredragene online for 55 kr. Se  
praktisk information om bl.a. leje af boliger på s. 52.

Seks indholdsrige sommeruger
Lørdag 24. juni – lørdag 5. august 2023

Sommeren på Martinus Center Klint består af seks kursusuger med 
hvert sit tema. Du kan frit tilmelde dig netop de dage eller uger, som 
passer dig bedst. De to sidste uger er internationale uger med delta-
gere fra hele verden. Sommerugerne er højsæson for aktiviteterne på 
Martinus Center Klint, hvor interesserede fra nær og fjern fylder cam-
pingplads, ferieboliger, kursusfaciliteter, café og restaurant for at nyde 
samværet, naturen og de mange forskellige aktiviteter.

Hver morgen kan du høre foredrag ud fra ugens tema, og hver ef-
termiddag er der særlige symbolforedrag med afsæt i Martinus’ visuelle 
symbolverden. Sideløbende har du mulighed for at tilmelde dig en eller 
flere studiegrupper. Nogle er særligt egnede for nye interesserede.

På de følgende sider finder du information om studiegrupper og 
kursusprogrammer for hver af de seks uger samt praktisk information. 
Der er mange tilbud, men du bestemmer helt selv, hvordan du vil fordele 
din tid mellem studier, afslapning, stille refleksion og hyggeligt samvær.

Alle sommerkurser bliver simultantolket til dansk og svensk, og i 
de sidste to internationale uger også til engelsk, tysk og hollandsk. Du 
kan tilmelde dig alle kurser på tre måder:

Online: booking.martinus.dk
Telefon: 38 38 01 00, mandag-torsdag kl. 9.00-12.00.
E-mail: info@martinus.dk

Kursus 1 dag Pr. uge + halvpension
(fordelagtig pris)

Studiekort 270 kr. 1.350 kr. 2.225 kr.
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Hver uge i sommersæsonen har du mulighed for at vælge 
mellem forskellige studiegrupper, hvor du sammen med 
andre kursister kan fordybe dig i udvalgte temaer og tekster. I 
sommeren 2023 udbyder vi seks forskellige studiegrupper alle 
uger. I uge 5 og 6 tilbyder vi desuden esperanto-undervisning 
for begyndere. 

Tilmelding:
Du tilmelder dig i receptionen på Martinus Center Klint senest 
kl. 20.15 hver lørdag aften inden gruppestart eller per e-mail til 
studiegrupper@martinus.dk Tilmeldingen gælder for én uge 
ad gangen. 

Valg af gruppe: 
Du kan få studievejledning hver lørdag eftermiddag i sommer-
ugerne kl. 15.00-17.00 på Terrassen. 

Gruppe   A 
Det nye verdensbillede

Gennem spørgsmål og dialog indføres den studerende i Martinus’  
verdensbillede og de hertil hørende kosmiske principper. Ingen  
forberedelse. 

Gruppe   B  
Bog- og artikelgruppe

Vi læser og samtaler ud fra artikler eller bøger. Du skal derfor læse som 
forberedelse til hver dag. Vores bøger kan købes i receptionen. Artikel-
kompendium afhentes i receptionen. 

• Uge 1, 3 og 5: Hinsides dødsfrygten (småbog 21).
• Uge 2, 4 og 6: Artikelkompendium: “Tærskelens vogtere” 

og “Omkring min skabelse af Livets Bog” (artikel 9 og 14 i 
Artikelsamling 1). 

Gruppe   C 
Dagens foredrag

Spørgsmål og dialog ud fra dagens foredrag. Ingen forberedelse ud 
over foredragene. 
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Gruppe   D 
Verden Aktuelt

Hver dag er der oplæg i form af en video og en tekst. Emnet er et aktuelt 
tema, der er fremme i samfundsdebatten. 

Gruppe   E 
Temafordybelse

Her fordyber vi os i tekster af Martinus ud fra et overordnet tema. 
Studiegruppen er for kursister, der i forvejen har sat sig grundigt ind i 
Martinus’ analyser.

Temafordybelse uge 1, 3 og 5: Vores indre forvandling
Martinus fortæller, at mennesket befinder sig i overgangsstadiet fra 
dyr til menneske, og derfor fremtræder med en degenererende dyrisk 
bevidsthed og en voksende menneskebevidsthed. Denne indre for-
vandling fra dyr til menneske er ikke en viljesakt, men en vækstakt. Vi 
fordyber os i rejsen fra enpolethed til dobbeltpolethed og vores dyriske 
og menneskelige tankeklimaer med udgangspunkt i tekststykker fra 
symbol 33 og udvalgte artikler. 

Temafordybelse uge 2, 4 og 6: Hukommelsesriget – salighedsriget  
– mineralriget  
Alle levende væsener inkarnerer i den fysiske verden fra salighedsriget, 
en rent elektrisk verden. Når de levende væsener oplever deres erin-
dringer fra det tidligere spiralkredsløb, opstår en ekstatisk lyksaligheds-
tilstand. Denne ekstatiske energi giver ophav til mineralriget, hvor den 
første synlige materie er ilden eller soltilstanden. Vi fordyber os i denne 
elektriske skabelsesproces.

Gruppe   F 
At dele åndsvidenskaben med andre

Her får du mulighed for at øve dig i formidlingen af Martinus’ verdens-
billede. Denne studiegruppe er ligeledes for kursister, der har sat 
sig grundigt ind i Martinus’ analyser. Vi arbejder med at præsentere 
symboler eller andet stof fra Martinus’ litteratur for gruppen. Overvej på 
forhånd, hvilke symboler eller emner, du gerne vil præsentere.
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Sommeruge 1
Lørdag d. 24. juni – lørdag d. 1. juli 

TEMA: Det nye menneskes fødsel
Den krise verden nu befinder sig i, er en ny verdenskulturs fødselsveer. 
Det gamle kulturfundament, dets trosreligioner, materialistiske politik 
og profitjagt bygger på magtstrukturer som flere og flere mennesker er 
trætte af. En ny verdenskultur er på vej, hvor individualitet forenes med 
globalt fællesskab, der frigør det menneskelige og skaber sundhed for 
såvel dyr, mennesker og natur.  

 
Morgenforedrag 
9.30

Symbolforedrag
16.00

Aftenprogram 
19.00

Søn.  
25. juni

Hvor kommer vi 
fra, og hvor er vi på 
vej hen? 
v/ Lene Jeppesen

Verdensimpulser 
og menneskets 
tilblivelse 
Symbol 1, 87, 39, 89, 
3, 23

Sommerbevidsthed
v/ Ingvar H. Nielsen

Man. 
26. juni

Er et evigt 
verdensbillede 
muligt? 
v/ Ole Therkelsen

Grundenergierne og 
vort helbred 
Symbol 12, 46, 
59–66

Aktuel video

Tirs. 
27. juni

Hvad er kærlighed?
v/ Mary McGovern

Mennesket og 
livsmysteriet
Symbol 2, 37, 32

Verdenshistorien i 
nyt perspektiv
v/ Nikolaj Pilgaard 
Petersen

Ons. 
28. juni

Kærligheden til 
mikrokosmos 
v/ Marin Hansen

Et internationalt 
verdensrige
Symbol 27, 81, 24–26, 
42

Kunstaften

Tors. 
29. juni

Det religiøse livs 
forvandling
v/ Tryggvi 
Gudmundsson

Gennem døden 
og bevidsthedens 
udvikling
Symbol 6, 90, 93–96

Spørgetime
v/ Lene Jeppesen

Fre. 
30. juni

Det skabende, frie 
menneske
v/ Inger Sørensen

De dyriske og  
menneskelige 
tankeklimaer
Symbol 33, 66

Underholdning
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Sommeruge 2
Lørdag d. 1. juli – lørdag d. 8. juli

TEMA: Vi er ikke alene
Er vi alene i universet? Er der en åndelig verden som har omsorg for os? 
Hvor fører opløsningen af ægteskabstraditionerne os hen? Mennesket 
har måske aldrig før følt sig så ensom i verden som nu. Vi befinder os 
midt i en overgang fra trygheden i trosreligioner og familiebånd til en 
dybere forståelse af alt livs forbundethed og en åndelig verdens alle-
stedsnærvær og omsorg for ethvert levende væsen.

 
Morgenforedrag 
9.30

Symbolforedrag
16.00

Aftenprogram 
19.00

Søn.  
2. juli

Tiden, rummet og 
evigheden 
v/ Ole Therkelsen

En videnskab om 
livets mening
Symbol 40, 100, 11, 
19, 23

Glæde og livsmod
v/ Marin Hansen

Man. 
3. juli

Reinkarnation og 
mening i tilværelsen 
v/ Jens Christian 
Hermansen

Alt går i kredsløb
Symbol 98, 16, 28, 14, 
76, 77

Aktuel video

Tirs. 
4. juli

Venskab og 
samhørighed
v/ Pernilla Rosell

Livsenhedsprincip-
pet og vor ernæring 
Symbol 7, 13, 67, 38, 
68-70

Martinus Institut og 
Martinus Center - 
historiske og frem-
tidige perspektiver 
v/ Willy Kuijper

Ons. 
5. juli

Om kunsten at 
vælge
v/ Sören Grind

Den seksuelle 
polforvandling og 
den højeste ild
Symbol 11, 35, 22, 66

Kunstaften

Tors. 
6. juli

    Samarbejdet 
med den åndelige 
verden 
v/ Solveig Langkilde

Livet og døden
Symbol 36, 17, 91, 
22A, 22

Spørgetime
v/ Solveig Langkilde

Fre. 
7. juli

Den hellige ånd
v/ Eigil Kristensen

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

Underholdning
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Sommeruge 3
Lørdag d. 8. juli – lørdag d. 15. juli

TEMA: At have tillid til livet
I en tid med materialisme og mediefokus på mørket i verden, er det 
let at blive fanget af uro og frygttanker. Verden opleves af mange som 
et farligt sted og skæbnen som noget helt tilfældigt. Med Martinus’ 
præsentation af et evigt verdensbillede finder vi et fundament, der 
sætter hverdagen og de globale begivenheder i en sammenhæng, 
der giver mening. Åndsvidenskaben viser os lyset og kærligheden bag 
kulisserne, og at vi aldrig er ladt alene på livets vej.

 
Morgenforedrag 
9.30

Symbolforedrag
16.00

Aftenprogram 
19.00

Søn.  
9. juli

Det kosmiske 
fællesskab 
v/ Mary McGovern

Tanke bag alt 
Symbol 45, 46, 
49-57, 48, 47

Samvittighed, 
idealer og vores 
ufærdige natur
v/ Peter Blyme

Man. 
10. juli

Indvielsens mørke 
v/ Edly Grape

Tankekraft og 
sundhed
Symbol 58-66

Martinus og natur-
videnskaben om 
kostråd
v/ Gunnar Johansson

Tirs. 
11. juli

En intellektualise-
ret kristendom 
v/ Karin Jansson

Den livgivende føde
Symbol 100, 67A, 67, 
38, 68-70

Aktuel video

Ons. 
12. juli

Samvittigheden 
som vores lede-
stjerne 
v/ Lene Jeppesen

Talenters op-
bygning og ned-
brydning
Symbol 11, 8-10, 
71-77

Kunstaften

Tors. 
13. juli

Hvad er visdom?
v/ Ingvar H. Nielsen 

Jordklodens og 
menneskets 
bevidsthed
Symbol 86, 78-85, 
87-89

Spørgetime
v/ Ole Therkelsen

Fre. 
14. juli

Gudskontakt i 
hverdagen
v/ Inger Sørensen

Hvad sker der, når 
vi dør?
Symbol 98, 90, 91, 
93-96

Underholdning
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Sommeruge 4
Lørdag d. 15. juli – lørdag d. 22. juli

TEMA: Det skabende menneske
Der er især to områder, der præger menneskets glæde i vores kul-
tur – at have familie og at være skabende: intellektuelt, kunstnerisk 
eller humant. Med udviklingen vil der i hvert menneske ske en gradvis 
forskydning, hvor skaberglæden bliver mere og mere afgørende for 
vores trivsel og helbred. Det vil forandre forventninger og behov i såvel 
kærlighedsforhold, arbejdsliv, børneomsorg som i vores fritid – ja, en 
helt ny kultur er i sin vorden. 

 
Morgenforedrag 
9.30

Symbolforedrag
16.00

Aftenprogram 
19.00

Søn.  
16. juli

Hvor fører udviklin-
gen os hen?
v/ Sören Grind

Verdensimpulser 
og menneskets 
tilblivelse 
Symbol 1, 87, 39, 89, 
3, 23

Et indblik i vores 
livs evige rejse
v/ Kristian Vedel

Man. 
17. juli

Den nye kærlig-
hedsevnes 
tilsynekomst
v/ Eigil Kristensen 

Grundenergierne 
og vort helbred 
Symbol 12, 46, 
59–66

Aktuel video

Tirs. 
18. juli

Fra slaveri og løn-
arbejde til hobby  
v/ Ulf Sandström

Mennesket og 
livsmysteriet 
Symbol 2, 37, 32

Et kommende 
fredsrige på jorden
v/ Karl Jørgensen

Ons. 
19. juli

Naturlige og 
unaturlige begær 
v/ Rune Östensson

Et internationalt 
verdensrige
Symbol 27, 81, 24–26, 
42

Kunstaften

Tors. 
20. juli

Individets og ver-
denssamfundets 
ansvar 
v/ Tryggvi 
Gudmundsson

Gennem døden 
og bevidsthedens 
udvikling
Symbol 6, 90, 93–96

Spørgetime
v/ Rune Östensson

Fre. 
21. juli

Livskunst
v/ Anne Külper

De dyriske og 
menneskelige 
tankeklimaer
Symbol 33, 66

Underholdning
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Sommeruge 5
Lørdag d. 22. juli – lørdag d. 29. juli 

TEMA: Er fred muligt?
Vor tids bølge af oprustning og krigslarm gør mange mennesker 
pessimistiske. En del mener, at der altid har været krig, og der altid vil 
være krig. I et reinkarnationsperspektiv fødes der flere og flere paci-
fister efter hver krig. Martinus mener, at fred ikke kun er muligt, men at 
det bliver et uundgåeligt resultat af udviklingen. Alle lidelser i form af 
krige, sygdomme og ulykkelige skæbner, som menneskeheden oplever, 
skaber humanitet. De nuværende verdensbegivenheder inspirerer flere 
og flere til at arbejde frem mod et internationalt verdenssamfund, der 
vil forbyde krig og skabe forudsætninger for en virkelig fred.

 
Morgenforedrag 
9.30

Symbolforedrag
16.00

Aftenprogram 
19.00

Søn.  
23. juli

En polariseret 
verden 
v/ Karin Jansson 

Alt livs grund-
analyse  
Symbol 41, 8-11, 4

Melting the ice in 
our inner landscape
v/ Anne Külper

Man. 
24. juli

Skæbnens årsager 
og virkninger 
v/ Ole Therkelsen

Reinkarnation, arv 
og miljø 
Symbol 6, 34, 9, 
71-75, 48, 47

Creating peace in 
our inner universe 
v/ Anne Pullar

Tirs. 
25. juli

Fødens etiske 
og karmiske 
dimensioner 
v/ Ingvar H. Nielsen 

Karma og tilgivelse 
Symbol 15, 16, 98, 18, 
20, 19, 23

Kunstaften

Ons. 
26. juli

At blive ven med 
døden
v/ Pernilla Rosell

Jordklodens be-
vidsthedsudvikling 
Symbol 12, 78, 79, 
85, 80, 82-84, 29, 30

Martinus and 
philosophy
v/ Karsten Jensen

Tors. 
27. juli

Tilgivelsens 
proces og 
frigørende kraft 
v/ Lene Jeppesen

Mennesket – et 
univers
Symbol 45, 5, 6, 46, 
7, 14, 65, 66

Prayer as a tool in 
everyday life
v/ Karin Jansson

Fre. 
28. juli

Verdensfredens 
skabelse  
v/ Olav Johansson

Vores forhold til Gud 
Symbol 1, 2, 21, 22

Underholdning
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Sommeruge 6
Lørdag d. 29. juli – lørdag d. 5. august 

TEMA: At forbinde sig med næsten og med Gud
I vores materialistiske tidsalder kan vi let føle os som en ensom partikel 
smidt ud i et tilfældigt skæbnelotteri. Når åndsvidenskaben løfter sløret 
for det evige livs struktur og hensigt, åbner der sig et meningsfyldt 
univers, hvor alt hører sammen i den helhed, vi har lært at kende som 
Gud. Alt hvad der sker, har et kærligt formål, også det vi oplever som 
ubehageligt. I det kosmiske perspektiv er det naturligt at søge at opløse 
følelser af separation og meningsløshed ved hjælp af tilgivelse, bøn og 
en videnskabelig forståelse af livets mening og Guds nærvær. 

 
Morgenforedrag 
9.30

Symbolforedrag
16.00

Aftenprogram 
19.00

Søn.  
30. juli

Udvikling er en 
afvikling af indvik-
lingen i materien
v/ Søren Olsen

Tanke bag alt 
Symbol 45, 46, 49-57, 
48, 47

On the art of 
choosing
v/ Sören Grind

Man. 
31. juli

Livets og univer-
sets matematik 
v/ Kenneth Ibsen

Tankekraft og 
sundhed
Symbol 58-66

What is love?
v/ Mary McGovern

Tirs. 
1. august

Angrebs-, forsvars- 
og fredsmentalitet
v/ Micael Söderberg

Den livgivende føde
Symbol 100, 67A, 67, 
38, 68-70

Kunstaften

Ons. 
2. august

En levende planets 
udfordringer
v/ Ole Therkelsen

Talenters opbygning 
og nedbrydning
Symbol 11, 8-10, 71–77

Towards new  
gender horizons
v/ Pernilla Rosell

Tors. 
3. august

At forsones med 
livet og med sin 
skæbne 
v/ Anne Pullar

Jordklodens og men-
neskets bevidsthed
Symbol 86, 78–85, 
87-89

The transformation 
of religious life
v/ Tryggvi  
Gudmundsson

Fre. 
4. august

Bønnen og næste-
kærligheden
v/ Inger Sørensen

Hvad sker der, når vi 
dør?
Symbol 98, 90, 91, 
93-96

Underholdning
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Sommerkonference 2023
Lørdag den 5. august kl. 10.00–16.00 
Pris: 440 kr.
Frokostsandwich og kagebord samt aftenbuffet er inkluderet 
i prisen.
Konferencier: Jens Christian Hermansen

Vi afslutter sommersæsonen på Martinus Center Klint den sidste lørdag 
med en festlig sammenkomst, hvor vi fejrer Martinus’ verdensbillede. 
Sommerkonferencen er en invitation til alle Martinus-interesserede i 
Skandinavien og resten af verden til at samles én gang om året om-
kring et aktuelt tema.

Temaet dette år er Mod nye horisonter. Alle er hjertelig velkom-
men til at deltage i dagen, som bl.a. byder på taler, hyggeligt samvær, 
musik og kagebord på Restaurant Terrassen.

Konferencen afholdes på Martinus Center Klint. Du kan også deltage 
online via Crowdcast.
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Nytårskursus: Lyset i mørket
28. december 2023 - 1. januar 2024

Traditionen tro fejrer vi nytåret med 4 dage i Martinus Center Klint, en 
festlig nytårsaften og slutter af med brunch nytårsdag. Kurset starter 
den 28. december, hvor man kan ankomme fra kl. 15.00. Vi begynder  
kl. 19.00 med velkomst og foredrag. Kurset slutter nyårsdag kl. 12.00.

Om kurset: 
I årets mørkeste måneder længes vi efter at lyset vender tilbage. Gen-
nem naturens kredsløb ved vi, at vinteren viger for forårets blomster. 
Martinus beskriver, at alt mørke giver oplevelser, hvorfra lyset bliver 
født. Det mentale mørke og den angst, vi ser i verden i dag, kan ses 
som en forløber for lyset i form af menneskets voksende evne til med-
menneskelighed og næstekærlighed. Hvordan påvirkes vi af tanken 
om, at alt det svære, vi oplever, kan ses som lysets fødsel i mørket?  
Kan vi hente inspiration og mod i de kosmiske analyser om menneske-
hedens voksende skaberglæde og lys?

Kursusdagene er tilrettelagt som dagene på et weekendkursus, 
og for kursusprisen får man 4 overnatninger, kaffe og te i pauserne,  
aftensmad den 28. december, frokost (sandwich/salat) og aftensmad  
den 29.–30. december samt fest med spisning nytårsaften og brunch- 
hygge nytårsdag.
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Ankomst og afrejse 
Sommerens kursusuger går fra lørdag til lørdag. Du checker ind i 
receptionen, hvor du får udleveret nøgler, og alle andre praktiske 
ting omkring dit ophold bliver klaret (herunder evt. leje af senge-
linned, tilkøb af rengøring mv.). Ved ankomst har du adgang til 
din bolig fra kl. 14.00, og ved afrejse skal du være ude af boligen 
senest kl. 11.00. Du afleverer nøgler mv. i receptionen på afrejse-
dagen om lørdagen.

Studiegrupper
Om sommeren er der studievejledning på Restaurant Terrassen 
hver lørdag kl. 15.00-17.00. Ønsker du at deltage i en af vores 
studiegrupper, kan du tilmelde dig i receptionen på Martinus 
Center Klint eller pr. e-mail til studiegrupper@martinus.dk. 
Tilmelding gælder for én uge ad gangen (og skal ske senest kl. 
20.15 lørdag aften inden gruppestart). Dagen efter studievejled-
ningen – om søndagen – er der caféseminar om ugens tema kl. 
11.00-12.30.

Forplejning
Restaurant Terrassen serverer morgenmad til 55 kr. og aftensmad til 
110 kr. For 925 kr. kan du købe halvpension for en uge (7 x aftensmad og 
6 x morgenmad). Der er ikke morgenmad om lørdagen, som er an-
komst- og afrejsedag.

Maden er plantebaseret og fremstilles fra bunden af vores dyg-
tige kok – så vidt muligt af økologiske råvarer. På Café Klint – der ligger 
i samme bygning som vores reception – kan du købe kaffe/te, kolde 
drikke, kager og div. købmandsprodukter samt salat/frokostsandwich.

Overnatning 
Ønsker du at leje en af stedets ferieboliger i forbindelse med dit op-
hold, har vi både værelser, lejligheder og sommerhuse. Du kan også 
vælge at bo på campingpladsen. Boligpriserne finder du på de efterføl-
gende sider. De er angivet pr. uge og inkluderer ikke det studiekort, der 
er obligatorisk i forbindelse med ophold i de 6 sommeruger (minimum 1 
studiekort pr. bolig). Overnattende gæster – udover det antal senge, der 
er angivet i den enkelte bolig – betaler gæstepris på 150 kr. pr. overnat-
ning. Alle priser er inkl. el.

Der er adgang til kabelinternet i bl.a. Pavillon A og C. WiFi findes 
i området omkring receptionen og Restaurant Terrassen, hvor du også 
har adgang til pc og printer.

OBS! Du kan selv rengøre din bolig inden afrejse eller tilkøbe 
rengøring. Rengøring koster 400 kr. for enkeltværelser og 500 kr. for 
huse og dobbeltværelser. Efterlader du ikke boligen i pæn, rengjort 
stand, opkræver vi et gebyr på 600 kr.
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Lejligheder i pavilloner
med eget bad/toilet og køkken

Nyere lejligheder med eget badeværelse og toilet, tekøkken og køle-
skab. Der er kabelinternet i alle lejligheder samt fælles TV-rum.

Pavillon A   
Lejlighed til 1 person     3.600 kr. 
Lejlighed til 2 personer      4.800 kr.

Pavillon C   
Lejlighed til 1 person     3.600 kr.
Lejlighed til 1 person + ekstra opredning   4.600 kr.
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Lejligheder
med egne køkkener, fælles toiletter og badefaciliteter

Pavillon B: Eget køkken, fælles toiletter og badefaciliteter.   
Lejlighed til 1 person     2.300 kr. 
Lejlighed til 2 personer      2.400 kr.

Pavillon 1: Eget køkken, fælles toiletter og badefaciliteter.   
Lejlighed til 2 personer     2.600 kr.

Svenskhusene: Nyrenoverede i 2019.  
Fælles toiletter og badefaciliteter i tilstødende bygning.  
Lejlighed til 1 person med eget køkken   2.700 kr.
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Bondehuset: Fælles køkken, toiletter og badefaciliteter  
i tilstødende bygning.  
Værelse til 1 person     1.800 kr. 
Værelse til 2 personer      2.300 kr. 
Værelse til 2 personer på 1. sal     2.700 kr.

Svinget: Fælles toilet og køkken og  
badefaciliteter i tilstødende bygning. 
Værelse til 1 person      1.800 kr.
Værelse til 3 personer      2.500 kr.

Værelser
med fælles køkkenfaciliteter, toiletter og badefaciliteter
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Store lejligheder
med eget badeværelse og køkken

Lejlighederne har 2 værelser, eget køkken, toilet og badeværelse.

Lejlighed N  
Lejlighed til 4 personer     4.900 kr.

Lejlighed O  
Lejlighed til 4 personer     4.900 kr.
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Campingplads  
Voksen (18+)      850 kr. 
Børn (under 5 år gratis)      425 kr.
Tillæg autocamper og campingvogn    525 kr.

Campingplads
fælles køkken, toiletter og badefaciliteter
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Blokhusene 

Der er forskellige typer af blokhuse. Da de ikke har eget badeværelse, 
kan gæster bruge badefaciliteterne ved siden af Bondehuset.

Blokhus A: 3 værelser med eget toilet og køkken.  
1 seng, 2 køjesenge og 2 senge i et anneks   3.650 kr.

Blokhus B: 2 værelser med eget toilet og køkken.  
2 senge       3.400 kr.

Blokhus C: 2 værelser med eget toilet og køkken.  
1 seng og 2 køjesenge     3.400 kr.

Blokhus E: 2 værelser med eget toilet og køkken.  
1 sofaseng og 3 senge i værelse    3.650 kr.
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Drivhuset: Eget køkken, toilet og badeværelse.  
2 værelser med 4 senge     4.600 kr.

Svalereden: Eget køkken, toilet og badeværelse.  
2 værelser med 4 senge og 2 senge i et anneks  5.100 kr.

Sommerhuse
- bag Terrassen
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Sommerhuse
– tæt på stranden

Maries hus: Eget køkken og toilet.  
2 værelser med 2 senge og 2 køjesenge   3.300 kr.

Marens hus: Eget køkken, toilet og badeværelse.  
1 værelse med 3 senge     3.800 kr.

Klokken: Eget køkken, toilet og badeværelse.  
2 værelser med 3 senge     4.700 kr.
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Mischas hus: Eget køkken, toilet og badeværelse (OBS: lavloftet).
1 værelse med 2 senge og 2 senge i et anneks  4.500 kr.

Vendelbo: Eget køkken, toilet og badeværelse.  
3 værelser med 3 senge og 1 seng i et anneks  4.700 kr.

Stidsens hus: Eget køkken, toilet og badeværelse.  
2 værelser med 4 senge og 2 børnesenge i et anneks 5.200 kr.

Gyvelbo: Eget køkken, toilet og badeværelse.  
2 værelser med 3 senge og 3 senge i et anneks  5.200 kr.

Lodsens Hus: Eget køkken, toilet og badeværelse.  
3 værelser med 4 senge og 3 senge i anneks  5.200 kr.

Sommerhuse
- tæt på centret
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1 Pavillon 1
2 Pavillon A
3 Pavillon B
4 Pavillon C
5 Foredragssalen
6 Værkstedet
7 Svenskhusene
8 Lejl. N+O
9 Reception og Café Klint
10 Campingpladsen
11 Bondehuset
12 Restaurant Terrassen
13 Drivhuset
14 Mischas hus
15 Maries hus

16 Marens hus
17 Klokken
18 Blokhus C
19 Blokhus B
20 Blokhus E
21 Svalereden
22 Blokhus A
23 Lodsens hus
24 Annekset
25 Vendelbo
26 Stidsens hus
27 Gyvelbo
28 Villa Rosenberg
29 Martinus’ hus
30 Fyrrebakken

Betalingsbetingelser 
Du skal betale mindst 1/3 af beløbet senest 14 dage efter tilmelding. 
Resten senest 14 dage før kursusstart. Du har ret til at afmelde dig og 
få din indbetaling refunderet op til 14 dage efter din tilmelding. Her-
efter er tilmeldingen bindende. Mod et gebyr på 250 kr. kan du dog 
afmelde eller ændre din tilmelding helt frem til 14 dage før kursusstart. 
Ved senere afmelding refunderer vi normalt ikke det indbetalte beløb.

Find vej 
Tjek kort på martinus.dk/da-dk/kontakt-martinus-institut. For evt. sam-
kørsel skriv til: info@martinus.dk. Ved behov for afhentning på station 
eller ved færge, kontakt receptionen på Martinus Center Klint.

Nyttige telefonnumre
Receptionen, M. C. Klint: +45 38 38 01 07
Flextur: +45 70 26 27 27 
Højby Taxi: +45 42 73 40 06 
Leifs Taxi, Klint: +45 40 21 09 35 
Nykøbing Taxi: +45 59 91 41 41 

Har du spørgsmål eller vil vide mere:
E-mail: info@martinus.dk
Telefon: +45 38 38 01 00, mandag-torsdag kl. 9.00-12.00
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Martinus Institut har siden 1943 haft til 
huse i de smukke lokaler på Mariendalsvej 
på Frederiksberg, hvor Martinus også selv 
boede og arbejdede i næsten 40 år frem 
til sin død i 1981. I dag rummer huset bl.a. 
dele af Instituttets administration, bogsalg 
og forlag, som også udgiver magasinet 
Kosmos på flere sprog. Huset er også et 
lille kursuscenter, hvor der bliver afholdt 
foredrag, konferencer og studiegrupper.

Martinus Institut blev stiftet af Martinus 
selv med det formål at formidle hans 
åndsvidenskab. Martinus overdrog Insti-
tuttet ansvaret og hele ophavsretten til sit 
samlede værk Det Tredje Testamente og 
fastlagde de opgaver, Instituttet skal vare-
tage. Opgaverne er at bevare, oversætte 
og udgive Martinus’ værk samt oplyse om 
og undervise ud fra værket.

Alle interesserede er meget velkommen til at 
kontakte og besøge Instituttets lokaler på Frede-
riksberg, som har åbent fire dage om ugen. Vi har 
også et lille bibliotek og café.
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Martinus’ mindestuer - museum

I næsten 40 år (1943-1981) boede og arbejdede Martinus i sin lejlighed 
på 1. sal på Martinus Institut. Lejligheden er bevaret som et lille museum, 
så du kan se de omgivelser, hvor Martinus tilbragte mange timer med at 
skrive sine kosmiske analyser, holde møder med sine medarbejdere og 
modtage besøg af interesserede fra ind- og udland m.m.

Lejligheden er bevaret, som den så ud i 1981 med Martinus’ skri-
vemaskine, møbler og inventar samt nogle af hans symboler på vægge-
ne. Der er åbent for fremvisning efter aftale og på foredragslørdage. 

Alle er velkomne. Gratis adgang.
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I løbet af vinteren og efteråret byder vi på to seminarer, der 
har til formål at bygge bro mellem åndelige og kulturelle 
strømninger i tiden og Martinus’ analyser. Seminarerne er 
dialogiske fora, der byder på både oplæg fra underviseren 
samt spørgsmål og dialog.

Du kan tilmelde dig seminarerne på tre måder:
Online: booking.martinus.dk
Telefon: +45 38 38 01 00, mandag-torsdag kl. 9.00-12.00
E-mail: info@martinus.dk

Seminar: Martinus og forskningen i bevidsthed
v/ Nikolaj Pilgaard Petersen
Lørdag den 18. feb. kl. 13.00-16.00
Pris 165 kr.

Bevidsthedens væsen – og ganske eksistens – står som et af de væ-
sentligste uafklarede spørgsmål i dag. På seminaret vil vi se på, hvorfor 
naturvidenskaberne, her repræsenteret ved neurovidenskaben og 
evolutionsbiologien, har vanskeligt ved at håndtere dette spørgsmål, 
og hvorfor det også er tilfældet inden for filosofien. Dernæst ser vi på 
Martinus’ opfattelse af virkeligheden og bevidstheden og på en mulig 
kobling til den aktuelle debat i bevidsthedsforskningen.

Nikolaj Pilgaard Petersen er ph.d. i filosofi og behandler Mar-
tinus mere indgående i sin afhandling. Læs et interview med ham i 
magasinet Kosmos nr. 3, 2022.

Skandinavisk seminar: Martinus’ åndsvidenskab – et originalt 
bidrag til den vestlige esoterisme?
v/ Mikael Krall
Lørdag den 7. okt. kl. 13.00-16.00
Pris 165 kr.

I den vestlige esoterismes historie er der sagt meget om tilværelsens 
natur og hemmeligheder. Martinus’ åndsvidenskab kom sent ind i 
billedet med den første udgivelse i 1932. Udgør Martinus’ fremstilling et 
selvstændigt bidrag til esoterismen i Vesten? Hvis ja, hvad er da hans 
vigtigste bidrag?

I sin kandidatafhandling undersøger Mikael Krall disse spørgs-
mål og sammenligner Martinus’ verdensbillede med de esoteriske ver-
densbilleder hos den senere teosofis centrale figur Helena Blavatsky 
(1831-91), antroposofiens grundlægger Rudolf Steiner (1861-1925) og 
neoteosofiens Alice Bailey (1880-1949). Mikael fremlægger resultater-
ne af sin undersøgelse til seminaret.
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Endagskonference: 
Paradigmernes fald - nye perspektiver for 
videnskab og spiritualitet
Lørdag den 18. nov. kl. 10.00-16.30
Pris 440 kr.
Frokost samt forfriskninger i pausen er inkluderet i pausen.
Konferencier: Jens Christian Hermansen

I disse år ses en ophobning af fakta, der rokker ved nogle af de mest 
fundamentale antagelser, der gennem længere tid – i visse tilfælde i 
århundreder – har styret videnskaben såsom

 
• at ting ikke kan være flere steder på engang
• at tiden er lineær
• at tanker ikke kan påvirke den fysiske materie
• at oplevelse kun kan ske via de fysiske sanser
• at vi kun lever én gang
• at bevidsthed er lokaliseret i hjernen
• at det er generne alene, der bestemmer vores udseende og 

styrer kroppens udvikling 
 

Imidlertid viser forskning, at disse og andre antagelser står for fald, 
selvom mange forskere lukker øjnene for det.

Vi byder velkommen til en dag, hvor vi foretager et eftersyn af 
den moderne videnskab og undersøger, i hvilken grad de gamle para-
digmers sammenbrud peger hen mod Martinus’ åndsvidenskabelige 
analyser. Dagen byder på et varieret program med oplæg, spørgsmål og 
dialog med inviterede oplægsholdere.
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I foråret og efteråret er der foredrag om åndsvidenskabe-
lige emner på lørdag eftermiddage i Instituttets lokaler på 
Frederiksberg. Foredragene starter kl. 15.00 og du behøver 
ikke at tilmelde dig på forhand. Alle er velkomne, og fore-
dragene kræver ingen særlige forudsætninger. 

Tid: 15.00-17.00
Pris 100 kr. inkl. kaffe og te i pausen.
Pris live-streaming via Crowdcast: 55 kr.
Klippekort med adgang til 10 foredrag: 850 kr.

Forår 2023

Hvad tænker jordkloden på for tiden?
Lørdag d. 14. januar 
v/ Ole Therkelsen

Kloden ønsker at leve mere sundt og kærligt. Krige, klimaforandringer, 
økonomiske kriser er udtryk for, at jordkloden er ved at udrense de 
dyriske sider i sin bevidsthed. Krig er vejen til fred, og sygdom er vejen 
til sundhed.

At være sårbar
Lørdag d. 28. januar 
v/ Søren Olsen

“Tag aldrig til genmæle overfor vrede, bagtalelse eller andre former for 
ubehag, der er rettet imod dig”, anbefaler Martinus. Hvorfor strider det 
mod vores natur ikke at tage til genmæle? Det er en vigtig del af vores 
udviklingsvej, at gøre os fri af mange former for sårbarhed, ved at forstå 
hvad der ligger bag.  
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Påskemysteriet – vejledning til det moderne menneske
Lørdag d. 11. februar 
v/ Lene Jeppesen

Begivenhederne i Getsemane have, under korsfæstelsen og ved op-
standelsen beskriver indvielser, som vi mennesker bevidst og ubevidst 
gennemgår på vores rejse frem mod kosmisk bevidsthed. Og vigtigst 
af alt – Jesus væremåde viser os, hvordan vi møder livets udfordringer 
på en fuldkommen måde.

Hvad er bevidsthed?
Lørdag d. 25. februar 
v/ Kenneth Ibsen

Spørgsmålet “Hvad er bevidsthed?” har optaget filosoffer i gennem 
mange århundreder, men de har aldrig opnået enighed om en entydig 
forklaring. Bevidsthed er imidlertid et af nøglebegreberne i Martinus 
åndsvidenskab, og i dette foredrag gives en introduktion til, hvordan 
åndsvidenskaben beskriver bevidsthed, hvordan det er knyttet til leven-
de væsener, samt hvordan vi bruger bevidstheden i vores dagligdag. 

Han, hun og menneske
Lørdag d. 11. marts 
v/ Marin Hansen

Martinus fortæller, at menneskets seksuelle udvikling går fra at være 
mand eller kvinde dvs. han- og hunkøn til at være menneske eller helkøn. 
Det er en gradvis udvikling, som har fundet sted siden vi rejste os på to 
ben, men som nu er meget tydelig i samfundet. Vi vil se på, hvorfor og 
hvordan udviklingen finder sted, og hvad den betyder for os både fysisk, 
psykisk og socialt.

Livet efter døden 
Lørdag d. 25. marts 
v/ Tryggvi Gudmundsson

Spørgsmålet om, hvad der sker efter døden, er et af livets store, eksi-
stentielle spørgsmål. Martinus så ikke døden som en afslutning, men 
som en overgang fra en fysisk til en åndelig tilværelsesform. I hans ver-
densbillede er døden blot en overgang fra én slags eksistens eller 
tilstand til en anden. Eller som han selv formulerede det: “Det, vi kalder 
døden, kan blive som en skøn solnedgang fra den fysiske verden og en 
vidunderlig solopgang i den åndelige verden.”
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At finde indre ro og mening i en stormfuld verden 
Lørdag d. 15. april
v/ Mary McGovern

Krig, naturkatastrofer, seksualitetens forvandling, sygdomme og økono-
miske omvæltning rammer mennesker i vor tid og kan skabe uro og en 
fornemmelse af meningsløshed. Martinus’ kosmiske analyser kaster et 
lys på disse udfordringer og viser, at vejen ud af dem er udviklingen af 
absolut næstekærlighed. Vores forhold til Gud udvikler sig, så vi finder 
mening i både mørke og lyse oplevelser og går igennem verden med 
en umådelig tryghed og indre balance.

Tosomhed eller ensomhed
Lørdag d. 29. april
v/ Willy Kuijper

Martinus’ analyser lærer os, at alle levende væsener bevidstheds-
mæssigt styres igennem polprincippet. Dette princip har to elementer, 
det feminine og det maskuline. Evnen til at opfylde de dyriske livs-
betingelser degenerer og det jordiske menneske er ikke længere et dyr 
i renkultur, men heller ikke et færdigudviklet menneske. Nye samlivs-
former opstår. Hvilke konkrete udfordringer betyder det for vores valg af 
familie og valg af at bo sammen med en partner eller bo alene? 
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Efterår 2023

Hvordan kan vi kommunikere med Gud?
Lørdag d. 9. september
v/ Mary McGovern

Bøn er en videnskab i sig selv og kan, i forbindelse med kosmisk 
videnskab, garantere lykken, fortæller Martinus i sin bog “Bønnens 
mysterium”. Vi ser på fysisk og telepatisk bøn, de love der garanterer 
bønhørelse og hvordan man beder på en alkærlig og uselvisk måde. Vi 
kigger på, hvordan vi kan etablere et intimt forhold til Gud og få styrke, 
mod og inspiration til at håndtere udfordrende situationer.

Nationernes skytsengle 
Lørdag d. 23. september 
v/ Inger Sørensen

Hvem bestemmer, hvad der skal ske her på jordkloden? Om der skal 
være krig eller fred, om der skal være sult eller overflod. Set ud fra Mar-
tinus åndsvidenskab er jordkloden et levende væsen, med en bevidst-
hed, som vi som jordmennesker er underlagt.
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Fra mystik til åndsvidenskab – hverdagens pyramideindvielser
Lørdag d. 28. oktober
v/ Lene Jeppesen

Når vi ikke længere kan ledes i flok af ydre autoriteter, fordi vores 
erfaringer skaber en indre visdom, som gør os ansvarlige og videbe-
gærlige, så får vi behov for den åndsvidenskab, som kan forklare livets 
sammenhæng og gøre os til vores egen autoritet. 

Om følelsen
Lørdag d. 11. november
v/ Søren Olsen

Martinus skriver om det færdigt udviklede menneske, at det med 
hensyn til følelse, intelligens og intuition er langt højere udviklet end os 
jordmennesker. Hvordan viser denne forfinede følelsesudvikling sig? 
Det har Martinus både direkte og indirekte skrevet meget om.

Kærlighed til mikrokosmos
Lørdag d. 25. november
v/ Marin Hansen

Martinus fortæller, at en af menneskenes vigtigste opgaver i denne tid er 
at forstå, at vi er værter for et helt univers, og at vi har ansvar for at tage 
vare på de myriader af levende væsener, der bor i dette vort indre univers. 
Det er for mange mennesker en utrolig tanke. Vi vil se på, hvordan vi med 
kosmologien kan forstå og tage ansvar for at skabe dejlige livsvilkår for 
vore indre beboere.

Julens kosmiske budskab
Lørdag d. 2. december
v/ Ole Therkelsen

Nytåret er en fest til ære for kredsløbet og det evige liv. Julen er en fest 
til ære for kærlighedens og lysets fødsel i mørket. Viden om de åndeli-
ge naturlove vil gøre det muligt for os at skabe et sundhedens, fredens 
og kærlighedens verdensrige på denne skønne grønne og blå planet.

M
ar

tin
us

 In
st

itu
t



s. 74

Velkommen til to eftermiddagskurser, der er egnet såvel  
for nye interesserede som for dig, der vil have indblik i  
nogle grundlæggende tanker og symboler fra Martinus 
Åndsvidenskab.

Hvem var Martinus? 
I forbindelse med introduktionskurserne får du også et gratis eksem-
plar af bogen “Martinus’ erindringer”, hvor Martinus selv fortæller om 
sin barndom og opvækst og om de hændelser, der førte til, at han kun-
ne introducere det kosmiske verdensbillede. Bogen indeholder mange 
billeder fra Martinus’ liv og rejser. 

Det er også muligt at se Martinus’ mindestuer.
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Er der en mening med livet?
Lørdag d. 18. marts kl. 13.00–16.00
v/ Inger Sørensen og Tryggvi Gudmundsson

Hvem er jeg, hvor kommer jeg fra, og hvor er jeg på vej hen? Er der en 
mening med det hele? I en tid med store omvæltninger kan det være 
svært at få et overblik og forstå, hvor vi er på vej hen. 

Med Martinus’ kosmiske analyser får vi redskaber til både at 
forstå os selv og vores omverden, og se en mening i hverdagens begi-
venheder. Hans verdensbillede giver indblik i livets evige strukturer, der 
blandt andet viser, at al livsoplevelse er meningsfuld. Evolutionen har 
en retning, og vores personlige udvikling har et formål. De små og store 
kriser, vi nu gennemgår, er alle led i dannelsen af en højere og mere 
human kultur og væremåde. 

På kurset præsenteres nogle af åndsvidenskabens tanker om 
vores evige identitet, og hvordan vi kan forstå vores liv. 

Kan vi skabe en lykkelig skæbne?
Lørdag d. 4. november kl. 13.00–16.00
v/ Inger Sørensen

Mange mennesker betragter skæbnen som et resultat af tilfældigheder. 
Hvordan kan vi forstå det liv og den skæbne, vi hver især oplever?

Med Martinus’ analyser af reinkarnation og karma bliver det 
muligt at forstå, at der er en logisk og kærlig mening med vores 
skæbne. Gennem evolutionen vokser vores bevidsthed i humanitet 
og intellektualitet. De mørke erfaringer er i dette perspektiv en nød-
vendig bag grund for vores voksende evne til at skabe en verden med 
alkærlighed og fred. Kurset giver et overblik over åndsvidenskabens 
tanker om reinkarnation og skæbne, og hvordan vi bevidst kan arbejde 
for gradvis at skabe en lys skæbne.

Pris: 165 kr. pr. kursus inkl. te og kaffe samt bogen “Martinus’ erindringer”.
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Temasamtaler 
Vi mødes på Instituttet på Mariendalsvej for at samtale med hinanden 
omkring hverdagstemaer ud fra Martinus’ analyser. Der indledes med 
et kort oplæg om et relevant tema, hvorefter samtalen fortsætter i 
mindre grupper. 

Tid: Første fredag i måneden kl. 15.30-17.30 i månederne januar til april 
og september til november. (Bemærk: I april måned er det anden fredag 
af hensyn til påsken.)

Ingen tilmelding. Alle er velkomne.
Pris: 55 kr. inkl. kaffe/te og kage. 
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I studiegrupperne på Martinus Institut har du sammen 
med andre interesserede mulighed for at gå i dybden med 
udvalgte dele af Martinus’ forfatterskab. Alle grupperne er 
åbne for nye deltagere – og alle er velkomne. Vi glæder os 
til at byde velkommen til årets studiegrupper, hvor vi stude-
rer udvalgte dele af Martinus’ værk. 

Praktisk information: 
Tilmelding til info@martinus.dk (husk navn, adresse og 
telefonnummer) eller på telefon: +45 38 38 01 00 (mandag 
til torsdag kl. 9.00-12.00). Alle studiegrupperne mødes i 
mødelokalet på Martinus Institut og arbejder med det stof, 
de studerende har læst hjemmefra fra gang til gang.

Om litteraturen
• Det Evige Verdensbillede består af 6 bind, som tilsammen in-

deholder 100 symboler med tilhørende forklaringer. Symbolerne 
viser de usynlige åndelige principper og foreteelser, der gøres 
tilgængelig for vore fysiske sanser i et symbolsk billedsprog.

• Livets Bog er på ca. 3.000 sider og udgør hovedværket fordelt 
på syv bind. Her findes de kosmiske analyser præsenteret i alle 
detaljer, så læseren altid får mellemregningerne med. Det bety-
der, at studiet er intenst og dybdegående.   

• Grand Kursus består af 15 foredrag, som Martinus afholdt i 
vinterhalvåret 1955-56, og som blev optaget på bånd. Bogen er 
velegnet for såvel nye interesserede som de, der i forvejen har 
kendskab til Martinus værk.
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Gruppe   A  
Livets Bog, bind 4
Onsdage kl. 15.30-17.00 
v/ Lene Jeppesen

12 onsdage i foråret: 4/1-29/3 undtagen 15/2 (vinterferie) og
12 onsdage i efteråret: 13/9-6/12 undtagen 18/10 (efterårsferie).
Pris: 2 x 650 kr.

Gruppe   B 
Det Evige Verdensbillede (symbolbog), bog 3+4
Onsdage kl. 17.30-19.00 
v/ Lene Jeppesen

12 onsdage i foråret: 4/1-29/3 undtagen 15/2 (vinterferie) og
12 onsdage i efteråret: 13/9-6/12 undtagen 18/10 (efterårsferie).
Pris: 2 x 650 kr.

Gruppe   C 
Det Evige Verdensbillede (symbolbog), bog 6 (forår) 
+ Grand Kursus (efterår)
Onsdage kl. 19.10-20.40 
v/ Lene Jeppesen

12 onsdage i foråret: 4/1-29/3 undtagen 15/2 (vinterferie) og
12 onsdage i efteråret: 13/9-6/12 undtagen 18/10 (efterårsferie).
Pris: 2 x 650 kr.

Gruppe   D 
Det Evige Verdensbillede (Symbolbog), bog 6
Torsdage kl. 15.30-17.00 
v/ Lene Jeppesen

12 torsdage i foråret: 5/1-30/3 undtagen 16/2 (vinterferie) og
12 torsdage i efteråret: 14/9-7/12 undtagen 19/10 (efterårsferie).
Pris: 2 x 650 kr.

 
Gruppe   E 
Livets Bog, bind 3
Torsdage kl. 17.30-19.00 
v/ Lene Jeppesen

12 torsdage i foråret: 5/1-30/3 undtagen 16/2 (vinterferie) og
12 torsdage i efteråret: 14/9-7/12 undtagen 19/10 (efterårsferie).
Pris: 2 x 650 kr.
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Gruppe   F 
Livets Bog, bind 1 + Det Evige Verdensbillede 
(symbolbog), bog 1
Torsdage kl. 19.10-20.40 
v/ Lene Jeppesen

12 torsdage i foråret: 5/1-30/3 undtagen 16/2 (vinterferie) og
12 torsdage i efteråret: 14/9-7/12 undtagen 19/10 (efterårsferie).
Pris: 2 x 650 kr.
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Julereception
Lørdag 9. december kl. 13.00-17.00
Gratis adgang.

Vi inviterer til julereception med julehygge, underholdning og meget 
mere i Instituttets lokaler på Mariendalsvej på Frederiksberg. Alle er 
velkomne. Nærmere information udsendes i nyhedsbrev og kan findes 
på martinus.dk. 
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Besøg Martinus’ barndomshjem

Martinus voksede op i små kår i den nordjyske by Sindal. Hans barn-
domshjem “Moskildvad” er bevaret i oprindelig stand fra tiden omkring 
år 1900 og åbent for besøgende hele året.

Martinus tilbragte sine første leveår i den lille, nordjyske by 
Sindal nær Hjørring, hvor han boede sammen med sine plejeforældre. 
Efterfølgende omtalte han altid sin barndom i huset Moskildvad som 
lykkelig og sine plejeforældre som gode og kærlige mennesker.

Huset er bevaret som et lille museum, hvor alt er indrettet efter 
Martinus’ egne tegninger og beskrivelser af stedet fra tiden omkring år 
1900, hvor han boede der.

Kig forbi og oplev stedets helt særlige atmosfære – og nyd den 
smukke omgivende natur. Museet er åbent året rundt. Du kan få en 
rundvisning og se film om Martinus’ barndom, liv og værk.

Åbningstider:     Huset er åbent hele året efter aftale
Adresse:     Ulstedbovej 15, 9870 Sindal
Entré:      40 kr. pr. person. Gratis for børn under 12 år
Kontakt:      Tlf. 22 24 74 77 eller mail: moskildvad@martinus.dk
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Magasinet Kosmos 

Kosmos er et åndsvidenskabeligt magasin, der tager udgangspunkt i 
Martinus’ verdensbillede. Det udkommer fire gange om året og udgives 
af Martinus Institut. 

Magasinet Kosmos udkom første gang i 1933 med det formål 
at formidle Martinus’ åndsvidenskabelige verdensbillede og analyser, 
både gennem hans egne tekster, men også gennem artikler, hvor skri-
benter med interesse for Martinus ser på relevante udviklingstenden-
ser i det moderne samfund.

I dag udkommer Kosmos i et moderne magasinformat, men 
stadig med udgangspunkt i de oprindelige grundtanker og formål. Det 
behandler hver gang et nyt tema, som eksempelvis døden, køn og sek-
sualitet, sundhed eller vegetarisk livsstil. 

Kosmos udgives af Martinus Institut,  
Mariendalsvej 94-96, 2000 Frederiksberg

Ansvh. chefredaktør:   
Jens Christian Hermansen
redaktion@martinus.dk

Abonnement service:
www.martinus.dk 
info@martinus.dk

Personlig betjening: 
Mandag – torsdag 9.00-12.00, tlf. +45 38 38 01 00

Abonnement: 
420 DKK for 4 numre (marts, juni, september, december). Abonne-
mentet inkluderer digitalt magasin. Det er også muligt at købe et  
digitalt abonnement til 200 DKK eller et støtteabonnement til 600 DKK.

Løssalgspris: 
99 DKK.
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Forlag 

Martinus Institut har den særlige opgave at sørge for, at de tusinder af 
tekstsider samt symboler og båndforedrag, som udgør Martinus’ sam-
lede værk, bliver bevaret og publiceret i betryggende form.

Instituttet har sit eget forlag, som udgiver Martinus’ værk på 
originalsproget dansk og en række andre sprog. Bøgerne kan købes 
i vores boghandler på Martinus Institut og på Martinus Center Klint, i 
Instituttets netboghandel (shop.martinus.dk), hos landets boghandler 
eller ved henvendelse til Instituttet. Læs mere på martinus.dk. 
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Martinus Institut
Mariendalsvej 94-96
2000 Frederiksberg

Åbningstider: 
mandag - torsdag kl. 10.00-16.00
Telefon: 38 38 01 00
Telefontid:  
Mandag - torsdag kl. 9.00-12.00
Mail: info@martinus.dk
CVR-nummer: 19961486 

Martinus Center Klint
Klintvej 69
4500 Nykøbing Sjælland

Telefon: 38 38 01 00
Telefontid:  
Mandag - torsdag 9.00-12.00
Mail: info@martinus.dk

Hold dig opdateret

Hold dig orienteret om, hvad der sker på og omkring Martinus Center Klint 
og på Martinus Institut. Tilmeld dig vores nyhedsbrev, som udkommer 
fire-seks gange om året, her: martinus.dk/da-dk/tilmelding-til-nyhedsbrev

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet igen ved at følge linket, 
som du finder nederst i nyhedsbrevet, eller ved at rette henvendelse til 
Martinus Institut på info@martinus.dk 

Du kan også følge Martinus Institut på Facebook og Instagram.

Støt vores arbejde

Fonden Martinus Institut har til formål at bevare og formidle Martinus’ 
åndsvidenskabelige værk. Arbejdet bliver dels finansieret gennem bog-
salg og kurser – dels gennem arv og gaver. Nogle få ansatte og en stor 
stab af frivillige medarbejdere sørger for, at pengene strækker så langt 
som muligt. 

Du kan også hjælpe til. Støtten betyder, at vi kan videreføre akti-
viteterne på Martinus Center Klint og Martinus Institut på Frederiksberg. 
Læs mere på martinus.dk.

Fotokreditering:   
S. 8 og 81: Martinus Instituts fotoarkiv.
S. 13: Katie Moum
S. 68: NASA
S. 80: Artur Stanulevich 
Øvrige fotos: Marie Rosenkrantz Gjedsted.
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Skandinavisk undervisning

Hovedparten af vores undervisning i løbet af foråret og efteråret foregår 
på dansk, med mindre andet er angivet. Dog byder vi gæster fra hele 
Skandinavien velkommen året rundt. Mange af vores undervisere ken-
der de skandinaviske sprog og kan oversætte centrale ord og begreber 
i åndsvidenskaben, hvis der er behov for det. 

I løbet af vores seks sommeruger på Martinus Center Klint tolker 
vi alle foredrag mellem dansk og svensk. 

Den 3.–9. september tilbyder vi et skandinavisk kursus på 
Martinus Center Klint med temaet “Livskraft og bevidsthed” (se s. 28). 
Kurset henvender sig særligt til interesserede fra alle skandinaviske 
lande. Undervisningssprog: svensk og dansk.  

På Martinus Institut er der også et skandinavisk seminar lørdag 
d. 7. oktober med temaet “Martinus’ åndsvidenskab – et originalt bidrag 
til den vestlige esoterisme?” (se s. 67). 

Undervisning på engelsk og  
andre sprog  

De sidste to sommeruger på Martinus Center Klint er internationale 
uger, hvor centret åbner op for gæster fra hele verden. Alle aften-
foredrag er på engelsk. Morgenforedragen tolkes til dansk, svensk, 
engelsk, tysk og hollandsk. I disse uger tilbydes studiegrupper også 
på engelsk og tysk.

Vi arbejder løbende på at udvikle flere undervisningsaktiviteter 
på engelsk for at gøre Martinus’ verdensbillede tilgængeligt for flere 
interesserede. Vi tilbyder en online studiegruppe på engelsk, hvor vi 
gennemgår Livets Bog, bind 1-5 (se martinus.dk/en).

I løbet af foråret og efteråret byder vi også alle interesserede vel-
kommen til to særlige aktiviteter på engelsk. Læs mere på næste side.
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Life as a cosmic theatre – a way to understanding our fate
Friday 26th May 19.00 – Sunday 28th May 14.30
Hybrid course in English (online via Zoom and on-site at 
the Martinus Centre, Klint)
Mary McGovern, Anne Pullar, Micael Söderberg and 
Pernilla Rosell

To what extent do we have a free will and how much can we influence 
our fate? According to Martinus’s analyses our lives can be compared to 
a cosmic theatre play, where we are actors, directors, members of the 
audience and stage hands at the same time. We play different roles on 
this “stage of life”, creating and experiencing our fate based on experi-
ences, habits and talents. Behind the scenes we have “the engine room” 
that Martinus calls our “night consciousness”. Here we have hidden 
talents and powers that we are not always aware of in our daily life. 

Welcome to a hybrid weekend course where you can take part 
from your home or from the Martinus Centre in Klint. 
• Price online: 250 kr. 
• Price on-site: Course + meals: 650 kr. Course + meals +  

accommodation: 1.250 kr.
• A course programme will be available on martinus.dk.

Consciousness and its spiritual dimensions 
Friday 20th October 16.00–20.00 and Saturday 21st October 
16.00–20.00
Online conference in English via Zoom

What is consciousness and where is it? Why do we perceive our 
surroundings, our fellow beings and ourselves in the way we do? 
Martinus describes our consciousness as being situated in a spiritual 
dimension. We have a physical brain and a physical body, but behind 
them our consciousness also has a number of spiritual bodies and 
an eternal superconsciousness. We need to consider the spiritual 
dimensions of consciousness in order to understand how we create 
and experience our life and fate. We will also consider how Martinus’s 
analyses relate to modern research within natural sciences, psychology 
and philosophy. 

We invite you to take part of a series of online lectures by invited 
guests as well as teachers at the Martinus Centre, Klint. Parti-
cipants will have plenty of opportunities to ask questions and 
participate in dialogue. The conference will take place on Zoom. 
• Price: 250 kr. 
• A full programme will be available on martinus.dk 
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Esperanto som fremtidens verdenssprog    
Martinus skrev, at menneskeheden i fremtiden vil enes om et fælles 
verdenssprog som en del af det kommende fredsrige. Ifølge Martinus 
vil dette sprog være esperanto.

Mange af Martinus’ medarbejder har gennem årene lært espe-
ranto, og Instituttet udgiver også hans bøger og magasinet Kosmos på 
esperanto. I sommerugerne 5 og 6 tilbyder vi undervisning i esperanto 
for begyndere om eftermiddagen. 
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Start af studiegrupper
Start af studiegrupper
Temasamtale
Foredrag (live-streames)
Online-seminar (live-streames) 

Foredrag (live-streames)

Mandage, tirsdage og torsdage 
Onsdage og torsdage
Forskellige temaer 
Hvad tænker jordkloden på for tiden?
Den aktuelle verdenssituation  
Interaktiv spørgetime
At være sårbar
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25-26 
25

Temasamtale
Foredrag (live-streames) 

Seminar
Treårsforløb – kursusweekend 
Foredrag (live-streames)

Forskellige temaer 
Påskemysteriet – vejledning til det moderne  
menneske
Martinus og forskningen i bevidsthed
Livets Bog, bind 1-7 (2020-2023) 
Hvad er bevidsthed?
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Foredrag (live-streames)
Introduktionskursus
Weekendkursus
Foredrag (live-streames)

Forskellige temaer 
Livets levende sprog - håb og handling
Han, hun og menneske
At arbejde bevidst med sig selv
Er der en mening med livet?
Mødet med vores livs efterår
Livet efter døden

●
●
●
●
●
●
●

1
1-11 

8
14
15 

21-23
22
29

Foredrag (live-streames) 
Arbejdsuge 
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Madkursus
Foredrag (live-streames)
Foredrag (live-streames)

Findes der noget, der er virkeligt og sandt? 
Frivilligt arbejde 
Aftenforedrag med forskellige temaer
Pilatus – om kunsten at vælge
Forskellige temaer
At finde indre ro og mening i en  
stormfuld verden
Sund mad og sunde tanker
At være sig selv og at være ude af sig selv
Tosomhed eller ensomhed

●
● 

●
●
● 

●
●
●

6 Treårsforløb – endagskursus Livets Bog, bind 1-7 (2020-2023) ●

JANUAR

FEBRUAR

MARTS

APRIL

MAJ

●
●
●

Martinus Center Klint
Martinus Institut

Online

Aktivitetskalender 2023



7-13 
7-13 
13 
14-20 
14-20
14-20
20 
26-28 

26-29

Ugekursus 
Ugekursus 
Foredrag (live-streames)
Ugekursus
Ugekursus 
Oversætteruge
Foredrag (live-streames) 
International weekendkursus 
(online og fysisk) 
Pinseretræte

Vores og jordklodens bevidsthedsliv, uge 1 af 2 
Livets Bog, bind 2, uge 1 af 4
Ydmyghed - nøglen til visdom
Vores og jordklodens bevidsthedsliv, uge 2 af 2 
Livets Bog, bind 2, uge 2 af 4
Program på martinus.dk
Vejen til intuition og genialitet 
Life as a cosmic theatre  
– a way to understanding our fate 
Intuitionens strålende lys 

●
● 
●
●
●
● 
●
● 

●

3
10 

10-18 

24-1

Endagsseminar
Foredrag (live-streames) 

Arbejdsuge 

Sommeruge 1

På vej mod en ny økonomi 
Næstekærlighedens udvikling  
– hjertets dannelse
Frivilligt arbejde 
Aftenforedrag med forskellige temaer
Det nye menneskes fødsel

●
● 

● 

●

1-8
8-15
15-22
22-29

Sommeruge 2
Sommeruge 3
Sommeruge 4
Sommeruge 5

Vi er ikke alene
At have tillid til livet
Det skabende menneske
Er fred muligt?

●
●
●
●

29-5
5
25-27

Sommeruge 6
Sommerkonference
Formidlingskursus,  
weekendmøde

At forbinde sig med næsten og med Gud 
Mod nye horisonter (program på martinus.dk)
Formidlingskursus i Martinus’ analyser

●
●
●

1
2 
3-9
3-9
9
10-16
10-16

Temasamtale 
Foredrag (live-streames)
Skandinavisk ugekursus
Ugekursus
Foredrag (live-streames)
Ugekursus
Ugekursus

Forskellige temaer
Tankens magt, sundhed og sygdom
Livskraft og bevidsthed
Livets Bog, bind 2, uge 3 af 4 
Hvordan kan vi kommunikere med Gud
Livets Bog, bind 2, uge 4 af 4
Sindsro i en turbulent tid

●
●
●
●
●
●
●

MAJ, FORTSAT

JUNI

JULI

AUGUST

SEPTEMBER

●
●
●

Martinus Center Klint
Martinus Institut

Online



11, 12, 14 
13, 14
16 
23-24
23
29-1 

30

Start af studiegrupper 
Start af studiegrupper 
Foredrag (live-streames 
Treårsforløb – weekendkursus
Foredrag (live-streames)
Weekendkursus 

Foredrag (live-streames)

Mandage, tirsdage og torsdage 
Onsdage og torsdage
Er du religiøs? 
Livets Bog, bind 1-7  (2023-2026)
Nationernes skytsengle
Nemmere sagt end gjort  
– om det at være menneske
Tankeklimaer

● 
●
● 
●
●
● 

●

6
6-8 

7  

14-21 

14
20-21
 
28

Temasamtale 
Efterårsretræte  

Skandinavisk seminar  

Arbejdsuge 

Foredrag (live-streames)
International online- 
konference (live-streames)
Foredrag (live-streames)

Forskellige temaer 
Stilhed, fordybelse og vores personlige  
Gudsforhold 
Martinus’ åndsvidenskab – et originalt  
bidrag til den vestlige esoterisme? 
Frivilligt arbejde  
Aftenforedrag med forskellige temaer 
Den menneskelige kærlighed og seksualitet
Consciousness and its spiritual dimensions  

Fra mystik til åndsvidenskab  
– hverdagens pyramideindvielser

●
● 

● 
 
● 

●
● 

●

3
4
4
10-12
 
11
18
25-26
25

Temasamtale
Introduktionskursus
Foredrag (live-streames)
Formidlingskursus,  
weekendmøde
Foredrag (live-streames)
Endagskonference
Treårsforløb - kursusweekend
Foredrag (live-streames)

Forskellige temaer 
Kan vi skabe en lykkelig skæbne?
Det religiøse livs forvandling
Formidlingskursus i Martinus’ analyser
 
Om følelsen
Paradigmernes fald
Livets Bog, bind 1-7 (2023-2026)
Kærlighed til mikrokosmos

●
●
●
● 

●
●
●
●

2
9
28-1

Foredrag (live-streames) 
Julereception
Nytårskursus

Julens kosmiske budskab
Program på martinus.dk
Lyset i mørket

●
●
●

SEPTEMBER, FORTSAT

OKTOBER

NOVEMBER

DECEMBER

●
●
●

Martinus Center Klint
Martinus Institut

Online
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2000 Frederiksberg

Martinus Center Klint
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4500 Nykøbing Sj

+45 38 38 01 00
Telefontid mandag – 
torsdag kl. 9.00-12.00  

info@martinus.dk
martinus.dk
shop.martinus.dk

Foredrag og kurser
Studiegrupper
Ferie, refugium og socialt samvær
Café og restaurant






