
Om sommerkonferencen
Vi afslutter sommersæsonen på Martinus Center Klint 
den 6. august med en festlig sammenkomst, hvor vi fejrer 
Martinus’ verdensbillede. Konferencen er en invitation til 
alle Martinus-interesserede i Skandinavien og resten af 
verden til at samles omkring et aktuelt og relevant tema. 
Alle – gamle som nye interesserede – er hjertelig velkom-
men til at deltage!

Martinus Center Klint
Klintvej 69, Klint
4500 Nykøbing Sj.

Mail: info@martinus.dk  
Tlf. +45 38 38 01 00 
Der er telefontid mandag – 
torsdag kl. 9.00-12.00 

www.martinus.dk

06.08.2022

Sommerkonference på 
Martinus Center Klint



  Formiddag                                                                     

10.00-10.10 Introduktion v/ Jens Christian Hermansen

10.10-11.00 Foredrag af religionshistoriker Tryggvi  
Gudmundsson om Martinus som verdensgenløser og  
valg at titlen Det Tredje Testamente. 

11.00-11.30 Pause

11.30-12.20 Det Tredje Testamente – en titel at fordøje. 
Foredrag af Inger Sørensen om hendes vej til Martinus.

12.30-14.00 Frokostsandwich og kagebord på Restaurant 
Terrassen.

  Eftermiddag      

14.00-15.00 Verden Aktuelt – samtaler på scenen med to 
gæster v/ Jens Christian Hermansen. Første emne er den 
aktuelle verdenssituation i lyset af Martinus’ analyser og 
udtalelser. Gæst er Olav Johansson, der i en årrække har 
skrevet om bl.a. samfundsemner i magasinet Kosmos. 
Andet emne er religion og videnskab med gæst Alex Riel, 
der er filosof og aktuel med bogen Gud i videnskaberne.

15.00-15.15 Pause

15.15-16.05 Panelsamtale om betydningen af Martinus’ 
værk i dag og for fremtiden v/ alle

16.10-16.30 Afslutning med musik v/ Nils Adrian, Kirsten 
Brunbech og Tomas Jakobsson

17.00-18.00 Aftenbuffet på Terrassen (100 kr. – gratis for 
deltagere til sommerkonferencen)       

  Aften      

19.00-19.50 Se den færdige film Martinus – Liv og Verdens-
billede med introduktion af instruktør Lennart Pasborg. Hør 
Lennart fortælle om, hvordan han måtte bryde sin næsten 
færdige film op for at give plads til nyt, spændende mate-
riale fra Mischa Lim, der var Martinus’ personlige hjælper 
(gratis adgang for alle, tilmelding ej nødvendig).

Sommerkonferencen tolkes til dansk, svensk og engelsk.  
Konferencier: Jens Christian Hermansen. 
                             

Praktisk information
Pris 400 kr. inkl. frokostsandwich, kagebord og  
aftensmad (buffet). Tilmelding nødvendig.

Programmet live-streames via 
crowdcast.io/martinusinstitut. 

Pris for online deltagelse 
(formiddag og eftermiddag) 150 kr.

Det Tredje Testamente  
– hvad betyder det for  
os i dag?
Lørdag den 6. august kl. 10.00-16.30 åbner 
Martinus Center Klint dørene til sommer-
konference. Alle er hjertelig velkommen!


