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Välkommen till våra kurser och aktiviteter! 

I den här broschyren får du en introduktion till Martinus Center Klint och 
en överblick över våra fysiska och digitala kurser och föredrag. 

Martinus Center Klint är ett centrum för kurser och ferier i det vackra 
landskapet i Odsherred, Själland, Danmark. Här kan du njuta av lugn 
och ro på landsbygden och få sällskap med andra kursdeltagare när du 
fördjupar dig i Martinus andliga världsbild.  

Martinus Center Klint grundades år 1935 av Martinus själv. Det blev 
Danmarks första semesterby och har sedan dess utvecklats till ett 
modernt kurscenter med undervisningslokaler, föredragssal, kafé,  
restaurang, campingplats och charmiga semesterboenden som     
inkluderar både sommarstugor och rum i paviljonger. 

Det finns gott om möjligheter att ta del av inspirerande samtal — till 
exempel på kaféet eller restaurangen — samtidigt som den omgivande 
naturen nära havet inbjuder till gemensamma promenader eller en-
skild reflektion i lugn och ro. Allt detta skapar den unika miljön för din 
vistelse i Klint. Du är också välkommen att hyra in dig året runt för en 
semester- eller retreatvistelse.

För våra skandinaviska gäster har vi framför allt ett omfattande pro-
gram under sommarsäsongen med sex kursveckor, där vi har svenska 
studiegrupper och föredrag som tolkas mellan danska och svenska 
(s. 20—27). Under hösten kan du också delta i en skandinavisk vecko-
kurs med temat ”Livskraft och medvetande” (s. 14), och vi har även ett 
skandinaviskt seminarium på Martinus Institut den 7 oktober (s. 45). 
Längst bak i detta program finner du även information om några aktivi-
teter på engelska. 

På vår hemsida kan du ta del av vårt samlade program på danska med 
föredrag, kurser, studiegrupper och konferenser både på Martinus 
Center Klint och Martinus Institut i Köpenhamn.

Vi fortsätter liksom tidigare med satsningen på våra digitala resurser för 
att alla intresserade ska kunna delta online i våra aktiviteter. Vi sänder 
alla våra föredrag live via vår digitala Crowdcast-kanal. Du kan också 
prenumerera på vår tidskrift Kosmos, läsa Martinus verk och lyssna på 
hans egna föredrag på vår hemsida. 

Varmt välkommen! 

In
tr

od
uk

tio
n

https://www.martinus.dk/da-dk/
https://www.crowdcast.io/martinusinstitut
https://www.martinus.dk/da/onlinebibliotek/foredrag/
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Martinus och hans världsbild

I den lilla byn Sindal på norra Jylland föddes den danska andliga förfat-
taren Martinus (1890—1981). Hans mor var ensamstående och hushåller-
ska på Kristiansminde, en stor bondgård. Då han föddes utom äktenska-
pet växte han upp som fosterbarn och omhändertogs av moderns bror 
och svägerska. De hade redan en stor familj, men tog kärleksfullt hand 
om ännu ett barn. Redan som barn hade Martinus ett nära, personligt 
förhållande till Gud. Men hans Gud var kärleksfull, inte sträng och straf-
fande som den lokala, protestantiska prästen hade lärt ut. Martinus 
kände en stark förbindelse med en andlig försyn, men kunde inte se 
någon logik i den tidens tolkning av kristendomen. 

En ny världsbild föds 
I sin ungdom fick Martinus lära sig yrket som mejerist och arbetade 
några år i olika mejerier runt om i landet. 1917 flyttade han till Köpenhamn 
där han bland annat arbetade som kontorist på mejeriet Enigheden. 
Men år 1921 hände något epokgörande för den då 30-åriga mannen. 
Han hade en omvälvande andlig upplevelse som gav honom en per-
manent intuitiv tillgång till livets andliga dimension. Detta förändrade 
hans liv för alltid. Upplevelsen möjliggjorde för honom att beskriva en ny, 
andlig världsbild som han tillbringade resten av livet med att för medla 
till andra. Denna världsbild uttrycker både en tydlig och lagbunden 
förbindelse mellan den fysiska och andliga världen och en positiv, kär-
leksfull vision av evolutionen och hela mänsklighetens framtid.

Stort intresse för Martinus 
Under de följande decennierna arbetade Martinus outtröttligt. Han 
skrev bland annat en serie böcker, varav Livets Bog (Livets bok) är hans 
huvudverk. Martinus kallade sitt samlade verk Tredje testamen tet. En 
allt större krets intresserade människor har sedan dess bidragit både 
praktiskt och finansiellt till att sprida hans verk både i Skandinavien och 
i andra länder.  Detta stöd möjliggjorde för honom att grunda Martinus 
Institut i Frederiksberg, Köpenhamn, och Martinus Center Klint i Ods-
herred, Själland. 

Martinus fortsatte sitt tillbakadragna liv med ett ständigt arbete 
i den andliga vetenskapens tjänst — alltid i nära samarbete med sina 
många vänner och andra människor som intresserade sig för hans verk. 
I dag har Martinus verk översatts till över 20 språk och studeras på 
djupet av tusentals människor över hela världen. Före sin död år 1981 
hade Martinus överlämnat sitt arbete till en stiftelse som med hjälp av 
några få anställda och ett stort antal frivilliga medarbetare fortsätter att 
förvalta och sprida kunskap om hans världsbild.

                                Foto: Martinus Instituts fotogalleri (martinus.dk)
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https://www.martinus.dk/da/onlinebibliotek/fotogalleri/
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Studera Martinus på olika sätt
På Martinus Center Klint är det Martinus världsbild som är utgångs-
punkten för våra aktiviteter. Det finns många olika sätt att studera 
Martinus på, beroende på dina egna önskemål och behov. En del tittar  
in på vårt kafé för att ta en kopp kaffe och för att lyssna på ett föredrag. 
Andra önskar studera Martinus andlig-vetenskapliga analyser på djupet 
under kurser som sträcker sig över veckor eller år. Därutöver finns det 
möj ligheter för retreatvistelser under vår och höst.

På Martinus Center Klint har vi aktiviteter av många olika slag för 
skandinavisktalande intresserade hela året runt. En stor del av våra ak-
tiviteter äger rum på sommarhalvåret med vår högsäsong som omfattar 
sex sommarkurser från slutet av juni till början av augusti. Under dessa 
veckor erbjuder vi också tolkning till svenska av alla föredrag samt 
studiegrupper på svenska. Våra aktiviteter inkluderar: 

Föredrag (fysiska och online)
Under hela året och under sommarsäsongen sänder vi föredrag både 
från Martinus Center Klint och från Martinus Institut live på vår Crowd-
cast-kanal. Vi har också ett antal gratis föredrag och kurser (både på 
danska och svenska) på vår YouTube-kanal. 

Studiegrupper 
Under hela året och under sommarkurserna anordnar vi studie grupper 
som vänder sig både till nybörjare och till de som har en fördjupad kun-
skap om Martinus verk. På s. 20—21 ser du utbudet under sommaren 
för studiegrupper på skandinaviska.

Symbolförklaringar 
Martinus tecknade 100 symboler som utgör ett viktigt element i hans 
samlade beskrivning av sin andliga världsbild. De flesta av hans sym-
boler förklaras under sommarkurserna i symbolgenomgångar på 
eftermiddagarna med dialog och frågestund (s. 22—27). Symbolgenom-
gångarna tolkas till svenska vid behov. 

På vår svenska hemsida kan du också se Martinus symboler och läsa 
stora delar av hans verk online.  

https://www.crowdcast.io/martinusinstitut
https://www.crowdcast.io/martinusinstitut
https://www.youtube.com/user/MartinusInstitut
https://www.martinus.dk/sv/startsida/index.html
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Vår- och höstkurser på Martinus Center Klint

 Under sommarsäsongen är det högsäsong på Martinus Center Klint, 
men vi anordnar föredrag och kurser året om. Om du vill för djupa dig 
mer i ett särskilt tema är du varmt välkommen att anmäla dig till en av 
de kurser som vi håller under året. 

Kurserna är öppna för alla och kräver i normala fall inte några förkun-
skaper i Martinus författarskap. Utgångs punkten är oftast en utvald del 
av Martinus verk, t.ex. en del av Livets Bog. Vi erbjuder också studie-
grupper både under våren och hösten. Språket är normalt danska om 
ingenting annat anges, men många av våra kurslärare är också för-
trogna med de övriga skandinaviska språken och kan över sätta viktiga 
ord och begrepp vid behov.

Nedan ser du en översikt över vår- och höstkurserna på Martinus 
Center Klint. Detaljerade kursprogram återfinns på vår hemsida. 
På våra veckokurser i maj och september bor och äter du på Martinus 
Center Klint, fördjupar dig i texten med gruppen på för middagarna och 
deltar i ett gemensamt program med temasamtal, filmvisning, utflykter 
och föredrag på eftermiddagar och kvällar. 

Vi erbjuder ett samlat kurspaket till ett fördelaktigt pris med boende 
och följande måltider inkluderade: lunch, te/kaffe, snacks och middag. 
Se priser och praktisk information på sid. 19. Du får en kursrabatt om du 
bokar två veckokurser. 

Weekendkurs: Mötet med vårt livs höst
Fredag 24 — söndag 26 mars
med Marin Hansen och Eigil Kristensen

Vi känner alla till begreppen barndom, ungdom, mandom och ålderdom 
som en beskrivning av en människas olika livsperioder. För Martinus 
har detta ett större djup. Allt sker i ett kretslopp som innehåller samma 
grundprinciper, vare sig det är ett människoliv, ett dygn, naturens års-
tider eller det stora spiralkretslopp som vi alla är en del av. Utvecklingen 
fortskrider från födseln och uppväxten på det fysiska planet i barndo-
men och ungdomen, mognad och kulmination i vuxen ålder, för att till 
slut ersättas av en gradvis avveckling av det fysiska livet under ålderdo-
men. Detta kretslopp upprepas i inkarnation efter inkarnation. På den 
här kursen ser vi på hur vi utifrån kosmologin kan förstå vilka processer 
som är viktiga i dessa livsepoker. Vi kommer särskilt att fokusera på vad 
Martinus har sagt om vuxen ålder och ålderdom och hur det kan hjälpa 
oss att få ut det mesta av dessa perioder av våra liv.

Weekendkurs: Matkurs — sund mat och sunda tankar
Fredag 21 — söndag 23 april 
med Irene Lundbjerg Larsen och Ole Therkelsen

Ur ett andligt perspektiv är hälsosam mat och hälsosamma tankar 
avgörande för ditt välbefinnande. Under denna helgworkshop får du 
lära dig att laga växtbaserad och god mat. Tillsammans med vår kock 
Irene lagar vi mat i Terrassens kök utifrån enkla grundtekniker som lätt 
kan varieras och som ger ett hälsosamt och gott resultat.
Det blir också föredrag med Ole Therkelsen om naturvetenskapens och 
den andliga vetenskapens syn på hälsosam kost. Martinus analyser om 
den hälsosamma kosten bekräftas successivt mer och mer av modern 
näringsvetenskap.

http://martinus.dk
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4 veckokurser: Livets Bog, del 2 — maj och september 
med Solveig Langkilde — kursrabatt för 2 veckor

Välkommen til 4 veckokurser med fördjupning i Martinus huvudverk, 
Livets Bog, del 2. Man kan delta i en eller flera veckor allt efter möjlighet 
och intresse. 

             Vecka 1: Söndag 7 — lördag 13 maj
              Livets Bog, del 2, st. 289-359
              Lagen om ämnenas reaktion, Jagets eviga kraftkällor,
              Grundenergiernas kombination

Vecka 2: Söndag 14 — lördag 20 maj
             Livets Bog, del 2, st. 360-441
              Grundenergiernas kombination
              
             Vecka 3: Söndag 3 — lördag 9 september
             Livets Bog, del 2, st. 442-536
              Tankeklimat

Vecka 4: Söndag 10 — lördag 16 september
             Livets Bog, del 2, st. 537-638
              Tankeklimat

Livets Bog, del 2, är den andra av de sju delarna av Martinus stora 
huvud verk. Martinus kallar sitt verk, Tredje testamentet, en andlig veten-
skap, eftersom  hans analyser rymmer kunskaperna om Gudomens och 
de levande väsendenas medvetande och eviga liv. 
Du får kursrabatt om du bokar två veckokurser, se sid. 17.

2 veckokurser: Vårt och jordklotets medvetandeliv som orsak 
till världens ”sjukdom” och ”hälsa”
med Lene Jeppesen — kursrabatt för 2 veckor

Vecka 1: Söndag 7 — lördag 13 maj
Vecka 2: Söndag 14 — lördag 20 maj

Hur skapar vi och planeten vårt medvetande, tankar, känslor och livs-
kraft? Hur blir vårt medvetna liv synligt på det fysiska planet? Och hur 
hänger allt ihop? För många kan detta verka som ett olösligt mysterium. 
Men Martinus förklarar det hela och visar oss hur allt hänger ihop och 
genomsyras av kärlek och logik i det stora såväl som i det lilla. 

Lene föreläser varje morgon med möjlighet till frågor och dialog. På 
eftermiddagarna arbetar vi med mer vardagsrelaterade ämnen och ser 
på psykologiska aspekter bakom de olika temana. 

Du kan delta en eller två veckor alltefter möjlighet och intresse. För att 
delta i kursen behöver du ha förkunskaper i Martinus andliga vetenskap. 
Du får kursrabatt om du bokar två veckokurser, se sid. 17.

Pingstretreat: 
Pingstglansen — en fest för intuitionens kosmiska ljus
med Tryggvi Gudmundsson, Marin Hansen och Eigil Kris-
tensen
Fredag 26 — lördag 29 maj

”Då pingsten är vår högtidsfest för Guds ande, måste den även vara 
vår högtidsfest för sommaren, i såväl fysiskt som mentalt hänseende. 
Sommar, pingst, ”den helige Ande” och kärlek är en och samma sak. 
”Pingstglans över livet” är sålunda detsamma som ”kärlek”. 
(Ur: Pingstglans över livet)

På pingstretreaten kommer vi att arbeta med hur vi kan framkalla ping-
stglans både hos oss själva och för våra medmänniskor. Det kan vara 
en svår uppgift i en värld där konflikter rasar, både personliga och glo-
bala, och där kärlek verkar vara en bristvara på många håll. När pingst-
glansen utvecklas som kärlek till vår nästa kommer vi att uppleva hur 
vår intuition växer.  Vi kommer därför att undersöka vad intuition är och 
hur den utvecklas i oss, så att vi därigenom kan komma i bättre kontakt 
med Guds ande och få en starkare kontakt med Gud. 

Retreaten består av föredrag, samtal och övningar.



 14  15

Veckokurs: Sinnesro i en turbulent tid
med Marin Hansen, Inger Sørensen, Ole Therkelsen, Søren 
Olsen och Eigil Kristensen 
Söndag 10 — lördag 16 september

De senaste åren har vi kastats in i stora händelser och förändringar 
som för många har verkat obegripliga och skrämmande. När vi hotas av 
sjukdomar, krig och ekonomisk ruin kan det vara svårt att behålla lugnet. 
Vi kan uppleva att vi kastas in i en kris, där sinnet drabbas av  ett kaos 
av rädsla, ilska och oro. På kursen kommer vi att arbeta med kosmolo-
giska förklaringar till varför världen utvecklas som den gör. Vi ser på hur 
Martinus kan hjälpa oss att ta oss igenom sådana kriser. 

Teman och föredragshållare: 
• Den goda viljan och det besvärliga sinnet — Marin Hansen
• Fred, frihet och befrielse — Inger Sørensen
• Hur kan vi förstå vad som händer i världen? — Ole Therkelsen 
• Hur får man sinnesro? — Søren Olsen
• Den fasta punkten i livet — Eigil Kristensen

Du får kursrabatt om du bokar två veckokurser, se sid. 17.

Weekendkurs: Lättare sagt än gjort — om detta att vara 
människa
med Søren Olsen och Inger Sørensen
Fredag 29 september — söndag 1 oktober

Vi människor är konstiga djur som i årtusenden har strävat efter något vi 
kallar mänsklighet. Vårt medvetande innehåller en ”animalistisk” mörk 
sida vid sidan om en mänsklig ljus sida. Vi är oftast bra på att bara visa 
den ljusa sidan. Men i speciella situationer kan vi inte undvika att starta 
ett litet krig, eller ”bara” skapa dålig stämning. Det är lättare sagt än 
gjort att alltid reagera mänskligt. Denna insikt är en god utgångspunkt 
för en djupare förståelse av sig själv och varför vi reagerar som vi gör. 
Enligt Martinus andlighet förlorar vi våra “djuriska” egenskaper och 
utvecklar de mänskliga, och vi är på väg mot mer mänsklighet.

Skandinavisk veckokurs: 
Livskraft och medvetande
med Anne Külper, Rune Östensson och Sören Grind
Söndag 3 — lördag 9 september

En stor gåta som fortfarande är olöst inom naturvetenskapen är frågan 
om medvetandets natur — vad medvetandet är och hur vår livsupp-
levelse skapas. Det är ett stort forskningsområde i världen idag men 
fokus ligger alltjämt på den fysiska hjärnan och dess komplexa struktur 
och funktioner. I Martinus andliga vetenskap ligger också medvetandet 
och livsupplevelsen i fokus. Men här visar Martinus att hjärnan och vårt 
nervsystem är en elektrisk anläggning, en mottagare och avsändare 
för överfysiska elektriska krafter, medvetandefältet som är vårt innersta 
Jags eviga livsupplevelse. Vi fördjupar oss i hur Martinus beskriver våra 
medvetandeenergier, den ”organiska elektriciteten”, livskraften i vår 
organism.

Denna kurs vänder sig särskilt till deltagare från de skandinaviska 
länderna. Kursledarna talar svenska och danska. Samtalen sker på alla 
skandinaviska språk.

Du får kursrabatt om du bokar två veckokurser, se sid. 17.
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Praktisk information för vår- och höstkurserna

Ankomst och avresa
Om du övernattar på Martinus Center Klint är det check-in i receptionen 
från kl. 15, där du får nycklar och kursmaterial. 
Om du kommer senare än kl. 18 ombeds du kontakta receptionen på 
telefon +45 30 35 62 80. Sänglinne och handdukar kan du ta med själv 
eller hyra i receptionen. Du ska efterlämna ditt rum i städat skick till 
nästa gäst. Städning kan beställas i receptionen vid ankomsten. 

Kursstart
Alla kurser inleds kl. 19 med välkomst på restaurang Terrassen, där 
vi också bjuder på te och kaffe. Det serveras växtbaserad middag på 
ankomstdagen kl. 17. 30. 

Mat och övernattning
I förbindelse med våra vår-och höstkurser på Martinus Center
Klint erbjuder vi ett samlat kurspaket till ett fördelaktigt pris med 
boende och följande måltider inkluderade: lunch, te/kaffe, snacks och 
middag. Maten är växtbaserad och så långt möjligt tillagad av ekologis-
ka råvaror. I kaféet (öppet dagligen kl. 12—16) kan du köpa matvaror till 
frukost, samt kaffe, te, kalla drycker och snacks. 

Anmälan
Du kan  anmäla dig till kurserna på tre olika sätt:
Online på vår hemsida: martinus.dk
Per telefon: +45 38 38 01 00, måndag-torsdag kl. 9.00-12.00.
Per e-post: info@martinus.dk

Kurspriser 
Weekendkurs inklusive mat och boende: 2 150 dkr 
Weekendkurs inklusive mat (utan boende): 1 450 dkr

Veckokurs inklusive mat och boende: 4 400 dkr
Veckokurs inklusive mat (utan boende): 2 750 dkr

2 veckokurser inklusive mat och boende: 6 900 dkr — rabatt
2 veckokurser inklusive mat (utan boende): 4 400 dkr — rabatt

Pingstretreat inklusive mat och boende: 2 950 dkr
Pingstretreat inklusive mat (utan boende): 1 900 dkr

Höstretreat inklusive mat och boende: 1 850 dkr
Höstretreat inklusive mat (utan boende): 1 150 dkr

Höstretreat: Stillhet, fördjupning och vårt personliga Guds-
förhållande
med Eigil Kristensen och Pernilla Rosell
Fredag 6 — söndag 8 oktober

Vi måste lära oss förstå, att omgivningen är ett enda stort flammande 
hav av ljus, en ocean av viljekraft, av smekning från Gudomen. (Det san-
na Gudsförhållandet)

Välkommen till vår höstretreat där vi erbjuder en lugn och inspirerande 
miljö för eftertanke, reflektion och studier kring temat tystnad, kon-
templation och vår personliga relation till Gud. Martinus skriver att vi 
behöver ha balans i sinnet, i tankarna och i medvetandet, så att vi kan 
utveckla talangen för upplevelsen av Gud och de stora analyserna av 
universum. 

Under retreaten erbjuds presentationer, samtal, upplevelser i na-
turen och andra aktiviteter som du kan delta i som du vill. Du kan 
också välja att använda tiden till självstudier, vila och egen reflektion. 

http://online.techotel.dk/webbooking/Course/ShowCourseList/18353/da
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So
m

m
ar Sommarveckorna i Klint 2023

Lördag 24 juni — lördag 5 augusti
Sommaren på Martinus Center Klint består av 6 kursveckor med
olika teman. Du kan anmäla dig enligt egen önskan de dagar eller
veckor som passar dig bäst. De två sista veckorna är internationella
veckor med deltagare från hela världen. De sex sommarveckorna är
högsäsong för aktiviteterna på Martinus Center Klint, där intresserade
från när och fjärran kommer och bor på campingplatsen, i paviljonger-
na och i sommarhus.  

Varje morgon kan du höra föredrag utifrån veckans tema och varje 
eftermiddag finns det särskilda symbolföredrag med fokus på Martinus 
visuella symbolvärld. Utöver detta har du möjlighet att delta i studie-
grupper, där några är särskilt anpassade för nya intresserade.

På följande sidor finner du information om studiegrupper och kurs-
programmen för var och en av de 6 veckorna.  Alla sommarföredrag
simultantolkas till danska resp. svenska, och under de sista två veckor-
na finns det också tolkning till engelska, tyska och nederländska. Vi
förbehåller oss rätten till ändringar i programmet. 

Praktisk information

Sommarveckorna äger rum från lördag 24 juni till lördag 5 augusti. 
Lördag är ankomst- och avresedag och de övriga dagarna är kurs-
dagar med föredrag, caféseminarium och studiegrupper.

Priser:
Som kursdeltagare kan du köpa ett studiekort som gäller för en vecka
eller en dag. Priset är 1 350 dkr för en vecka och 270 dkr för en dag. 
Priset för ett enskilt föredrag är 100 dkr.

Kaféseminarium:
Vi inleder varje kursvecka med ett kaféseminarium kring veckans tema
söndag kl. 11—12.30 på restaurang Terrassen.

Kost och logi
Du kan hyra en av våra kursbostäder eller bo på campingplatsen. Se
hela urvalet av övernattningsmöjligheter och priser på s. 34 ff. Frukost, 
lunch och middag kan köpas som helpension eller som enstaka målti-
der på restaurang Terrassen. Kakor, glass, snacks och varma och kalla 
drycker finns att köpa på Café Klint. 



 20  21

Varje vecka under sommarsäsongen har du möjlighet att
välja mellan olika studiegrupper där du tillsammans med an-
dra kursdeltagare kan fördjupa dig i utvalda teman och texter.
Under sommaren 2023 erbjuder vi 6 olika studiegrupper 
varje vecka i Klint. Under vecka 5 och 6 erbjuder vi dessutom 
undervisning i esperanto för nybörjare. 

  

 Anmälan till studiegrupperna på Martinus Center Klint     
Du anmäler dig till studiegrupperna i receptionen på en 
särskild blankett som lämnas in senast kl. 20.15 varje lör dag      
före kursstarten. 
Anmälan gäller för en vecka åt gången. Du kan också göra 
ditt val i förväg genom att skicka din anmälan per e-post till: 
studiegrupper@martinus.dk. Du kan få studievägledning 

inför studiegruppsvalet varje lördag eftermiddag under sommarveck-
orna mellan kl. 15—17.

Grupp A — Introduktionsgrupp: Den nya världsbilden
I denna grupp får du genom frågor och dialog en introduktion till Marti-
nus världsbild och de kosmiska principerna som den baseras på. Inga
förberedelser behövs inför träffarna.

Grupp B — Bok- och artikelgrupp
I denna grupp läser och samtalar vi utifrån Martinus artiklar eller hans
mindre böcker.  Deltagarna läser ett stycke som förberedelse till varje 
dag. Följande texter läses under 2023: 

Vecka 1, 3 och 5: Bortom dödsfruktan 
Vecka 2, 4 och 6: Artiklarna ”Tröskelns väktare” och ”Omkring min 
skapelse av Livets Bog”

St
ud

ie
gr

up
pe

r
Boken Bortom dödsfruktan kan köpas i receptionen eller på Världsbild 
förlag. Texterna till vecka 2, 4 och 6 tillhandahålls som kompendium vid 
anmälan i receptionen.

Grupp C — Dagens föredrag
Här samtalar vi tillsammans och diskuterar frågor utifrån dagens före-
drag. Ingen förberedelse behövs förutom att deltagarna har lyssnat på
föredragen.

Grupp D — Världen aktuellt
I denna studiegrupp ser deltagarna varje dag på en kortare film med ett 
aktuellt samhällstema och läser relevanta utdrag ur Martinus texter.  Ett 
kompendium tillhandahålls med texter och frågor som deltagarna läser 
som förberedelse till träffarna. 

Grupp E — Temafördjupningsgrupp
Här fördjupar vi oss i texter av Martinus utifrån ett överordnat tema. 
Denna studiegrupp vänder sig till kursdeltagare som redan har en god 
kännedom om Martinus analyser. 

Fördjupningstema vecka 1, 3, 5: Vår inre förvandling
Martinus berättar att människan befinner sig i övergångsstadiet från 
djur till människa, och framträder med ett degenerande djuriskt med-
vetande och ett växande mänskligt medvetande. Denna inre förvan-
dling från djur till människa är inte en viljeakt, utan en fråga om växande. 
Vi fördjupar oss i resan från enpolighet till dubbelpolighet och våra 
djuriska och mänskliga tankeklimat med utgångspunkt i textutdrag från 
symbol 33 och utvalda artiklar. 

Fördjupningstema vecka 2, 4, 6: Minnesriket — salighetsriket — miner-
alriket 
Alla levande varelser inkarnerar i den fysiska världen från salighetens 
rike, en rent elektrisk värld. När de levande varelserna upplever sina 
minnen från det tidigare spiralkretsloppet uppstår ett extatiskt tillstånd 
av lycksalighet. Denna extatiska energi ger upphov till mineralriket, där 
den första synliga materien är elden eller soltillståndet. Vi fördjupar oss 
i denna elektriska skapelseprocess.

Grupp F — Att dela den andliga vetenskapen med andra
Här får du möjlighet att träna på att förmedla Martinus världsbild. Den-
na studiegrupp vänder sig till kursdeltagare som är insatta i Martinus 
analyser. Vi arbetar med att presentera symboler eller annat material 
ur Martinus litteratur för gruppen. Överväg gärna i förväg vilka symboler 
eller teman du skulle vilja presentera. 

https://www.varldsbild.se/
https://www.varldsbild.se/
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Sommarvecka 2
Lördag 1 juli — lördag 8 juli

TEMA: Vi är inte ensamma
Är vi ensamma i universum? Finns det en andlig värld som bryr sig om 
oss? Vart leder oss upplösningen av äktenskapstraditionerna? Männ-
iskan har kanske aldrig tidigare känt sig så ensam i världen som nu. Vi 
är mitt uppe i en övergång från tryggheten i trosreligioner och familje-
band till en djupare förståelse av allt livs samhörighet och närvaron av 
en andlig värld med omsorg om varje levande väsen.

Morgonföredrag 
9.30

Symbolförklaringar  
16.00

Kvällsprogram 
19.00

Söndag      
2 juli

Tiden, rummet och 
evigheten
Ole Therkelsen

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

Glädje och livsmod
Marin Hansen

Måndag
3 juli

Reinkarnation 
och mening med 
tillvaron
Jens Christian Her-
mansen

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

Aktuell video

Tisdag
4 juli

Vänskap och sam-
hörighet
Pernilla Rosell

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

Martinus Institut 
och Martinus 
Center — histor-
iska och framtida 
perspektiv
Willy Kuijper

Onsdag
5 juli

Om konsten att 
välja
Sören Grind

Den sexuella 
polförvandlingen och 
den högsta elden 
Symbol 27, 81, 24—26, 
42

Konstafton

Torsdag
6 juli

Samarbetet med 
den andliga världen 
Solveig Langkilde 

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

Frågestund 
Solveig Langkilde

Fredag
7 juli

Den heliga anden
Eigil Kristensen

Tankekraft och 
mikrokosmos Sym-
bol 45, 49—55, 58, 56, 
57, 3, 31, 88, 44

Underhåll ning

Sommarvecka 1
Lördag 24 juni — lördag 1 juli

TEMA: Den nya människans födelse
Den kris som världen nu befinner sig i utgör födslovåndorna till en ny 
världskultur. Det gamla kulturfundamentet med dess trosreligioner, material-
istiska politik och vinstjakt bygger på maktstrukturer som allt fler tröttnar på. 
En ny världskultur är på väg, där individualitet förenas med en global gemen-
skap som befriar människan och skapar hälsa för både djur, människor och 
natur.

Morgonföredrag 
9.30

Symbolförklaringar  
16.00

Kvällsprogram 
19.00

Söndag      
25 juni

Varifrån kommer 
vi och vart är vi på 
väg?
Lene Jeppesen

Världsimpulser  och 
människans utveck-
ling Symbol 1, 87, 39, 
89, 3, 23

Sommarmed-
vetande
Ingvar H. Nielsen

Måndag
26 juni

Är en evig världs-
bild möjlig?
Ole Therkelsen

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

Aktuell video

Tisdag
27 juni

Vad är kärlek?
Mary McGovern

Människan och 
livsmysteriet
Symbol 2, 37, 32

Världshistorien i 
ett nytt perspektiv
Nikolaj Pilgaard 
Petersen

Onsdag
28 juni

Kärleken till 
mikrokosmos
Marin Hansen

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

Konstafton

Torsdag
29 juni

Det religiösa livets 
förvandling
Tryggvi Gudmunds-
son

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

Frågestund 
Lene Jeppesen

Fredag
30 juni

Den skapande, fria 
människan 
Inger Sørensen

De djuriska och 
mänsk liga tanke-
klimaten Symbol 
33, 66

Underhåll ning
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Sommarvecka 4
Lördag 15 juli — lördag 22 juli

TEMA: Den skapande människan
Det är särskilt två områden som kännetecknar mänsklig lycka i vår kul-
tur   att bilda familj och att vara kreativ: intellektuellt, konstnärligt eller 
mänskligt. Med utvecklingen kommer en successiv förskjutning att ske 
hos varje människa, där skaparglädjen blir mer och mer avgörande för 
vårt välmående och vår hälsa. Det kommer att förändra förväntningar 
och behov i såväl kärleksrelationer, arbetsliv, barnomsorg som på vår 
fritid – en helt ny kultur håller på att utvecklas. 

Morgonföredrag 
9.30

Symbolförklaringar  
16.00

Kvällsprogram 
19.00

Söndag      
16 juli

Vart leder oss ut-
vecklingen?
Sören Grind

Världsimpulser  och 
människans utveck-
ling Symbol 1, 87, 39, 
89, 3, 23

En inblick i vårt livs 
eviga resa
Kristian Vedel

Måndag
17 juli

Den nya kärleks- 
förmågans 
uppkomst 
Eigil Kristensen

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

Aktuell video

Tisdag
18 juli

Från slaveri och 
lönearbete till 
hobby
Ulf Sandström

Människan och 
livsmysteriet
Symbol 2, 37, 32

Ett kommande 
fredsrike på jorden
Karl Jørgensen

Onsdag
19 juli

Naturliga och 
onaturliga begär
Rune Östensson

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

Konstafton

Torsdag
20 juli

Individens och 
världssamfundets 
ansvar 
Tryggvi Gudmunds-
son

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

Frågestund 
Rune Östensson

Fredag
21 juli

Livskonst
Anne Külper

De djuriska och 
mänsk liga tanke-
klimaten Symbol 
33, 66

Underhåll ning

Sommarvecka 3
Lördag 8 juli — lördag 15 juli

TEMA: Att ha tillit till livet 
I en tid av materialism och mediafokus på världens mörker är det lätt att 
fastna i ångest och rädsla. Världen upplevs av många som en farlig plats och 
ödet som helt slumpmässigt. Med Martinus presentation av en evig världs-
bild får vi en grund som sätter vardagen och globala händelser i ett sam-
manhang som ger mening. Den andliga vetenskapen visar oss ljuset och 
kärleken bakom kulisserna och att vi aldrig är övergivna på livets väg.

Morgonföredrag 
9.30

Symbolförklaringar  
16.00

Kvällsprogram 
19.00

Söndag      
9 juli

Den kosmiska ge-
menskapen
Mary McGovern

Tanke bakom allt 
Symbol 45, 46, 
49—57, 48, 47 

Samvete, ideal och 
vår ofärdiga natur
Peter Blyme

Måndag
10 juli

Invigningens 
mörker
Edly Grape

Tankekraft och hälsa
Symbol 58—66

Martinus och 
naturvetenskapen 
om kostråd
Gunnar Johansson

Tisdag
11 juli

En intellektualise-
rad kristendom
Karin Jansson

Den livgivande födan
Symbol 100, 67A, 67, 
38, 68—70

Aktuell video

Onsdag
12 juli

Samvetet som vår 
ledstjärna
Lene Jeppesen

Talangers uppbygg-
nad och nedbrytande
Symbol 11, 8—10,
71—77

Konstafton

Torsdag
13 juli

Vad är visdom?
Ingvar H. Nielsen

Jordklotets och män-
niskans medvetande 
Symbol 86, 78—85, 
87—89

Frågestund 
Ole Therkelsen

Fredag
14 juli

Gudskontakt i 
vardagen
Inger Sørensen

Vad händer när vi 
dör? 
Symbol 98, 90, 91, 
93—96

Underhåll ning



 26  27

Sommarvecka 6
Lördag 29 juli – lördag 5 augusti

TEMA: Att förena sig med sin nästa och med Gud
I vår materialistiska tidsålder kan vi lätt känna oss som en ensam 
partikel som kastas in i ett slumpmässigt ödeslotteri. När den andliga 
vetenskapen lyfter på slöjan över det eviga livets struktur och syfte, 
öppnas ett universum fullt av mening, där allt hör ihop i den helhet vi 
lärt känna som Gud. Allt som händer har ett kärleksfullt syfte, även det 
vi upplever som obehagligt. I ett kosmiskt perspektiv är det naturligt 
att sträva efter att upphäva känslor av separation och meningslöshet 
genom förlåtelse, bön och en vetenskaplig förståelse av livets mening 
och Guds närvaro.

Morgonföredrag 
9.30

Symbolförklaringar  
16.00

Kvällsprogram 
19.00

Söndag      
30 juli

Utveckling är en av-
veckling av inveck-
lingen i materien
Søren Olsen

Tanke bakom allt 
Symbol 45, 46, 49—57, 
48, 47 

On the art of 
choosing
Sören Grind

Måndag
31 juli

Livets och univer-
sums matematik
Kenneth Ibsen

Tankekraft och hälsa
Symbol 58—66

What is love?
Mary McGovern

Tisdag
1 augusti

Angrepps-, för-
svars- och freds-
mentalitet
Micael Söderberg

Den livgivande födan
Symbol 100, 67A, 67, 
38, 68—70

Konstafton

Onsdag
2 augusti

En levande planets 
utmaningar
Ole Therkelsen

Talangers uppbyggnad 
och nedbrytande
Symbol 11, 8—10,
71—77

Towards new gen-
der horizons
Pernilla Rosell

Torsdag
3 augusti

Att försonas med 
livet och sitt öde
Anne Pullar

Jordklotets och män-
niskans medvetande 
Symbol 86, 78—85, 
87—89

The transformation 
of religious life
Tryggvi 
Gudmundsson

Fredag
4 augusti

Bönen och kärleken 
till nästan
Inger Sørensen

Vad händer när vi 
dör? 
Symbol 98, 90, 91, 
93—96

Underhåll ning

Sommarvecka 5
Lördag 22 juli – lördag 29 juli

TEMA: Är fred möjligt?
Vår tids vågor av upprustning och krigsskräck gör många människor pes-
simistiska. Vissa tror att det alltid har varit krig och att det alltid kommer att 
finnas krig. Ur ett reinkarnationsperspektiv föds fler och fler pacifister efter 
varje krig. Martinus menar att fred inte bara är möjligt, utan ett oundvikligt 
resultat av utvecklingen. Alla lidanden i form av krig, sjukdomar och de        
olyckliga öden som mänskligheten upplever skapar humanitet. De aktuella 
världshändelserna inspirerar fler och fler människor att arbeta för ett interna-
tionellt världssamfund som kommer att förbjuda krig och skapa förutsättnin-
gar för verklig fred.

Morgonföredrag 
9.30

Symbolförklaringar  
16.00

Kvällsprogram 
19.00

Söndag      
23 juli

En polariserad värld
Karin Jansson

Allt livs grundanalys
Symbol 41, 8—11, 4

Melting the ice in 
our inner land-
scape
Anne Külper

Måndag
24 juli

Ödets orsaker och 
verkningar
Ole Therkelsen

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

Creating peace in 
our inner universe
Anne Pullar

Tisdag
25 juli

Födans etiska och 
karmiska dimen-
sioner
Ingvar H. Nielsen

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

Konstafton

Onsdag
26 juli

Att bli vän med 
döden
Pernilla Rosell

Jordklotets med-
vetandeutveckling
Symbol 12, 78, 79, 85, 
80, 82—84, 29, 30

Martinus and phi-
losophy
Karsten Jensen

Torsdag
27 juli

Förlåtelsens 
process och 
frigörande kraft
Lene Jeppesen

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

Prayer as a tool in 
everyday life
Karin Jansson

Fredag
28 juli

Världsfredens 
skapelse
Olav Johansson

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

Underhåll ning
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Sommarkonferens på Martinus Center Klint:             

Mot nya horisonter
Lördag 5 augusti kl. 10.00—16.00

Som avslutning på sommarsäsongen anordnar vi en sommarkonferens 
som vänder sig till alla Martinus-intresserade i Skandinavien och resten 
av världen. Konferensen är tänkt som ett tillfälle att samlas en gång om 
året kring ett aktuellt och relevant tema. 
Temat för i år är Mot nya horisonter. Det kommer att bli föredrag, 
frågestunder och dialog med inbjudna gäster. Ett detaljerat program 
kommer att finnas tillgängligt senare på vår hemsida. 
Tolkning till svenska erbjuds vid behov.  
Moderator: Jens Christian Hermansen

Pris: 440 dkr. Lunch, kaffe, te och tårta samt kvällsbuffé ingår i priset. 
Konferensen sänds även online via Crowdcast.
  

Nyårskurs på Martinus Center Klint:     

Ljuset i mörkret
 28 december 2023 — 1 januari 2024

Under årets mörkaste månader längtar vi efter att ljuset ska komma 
tillbaka. Genom naturens kretslopp vet vi att vintern ger vika för vårblom-
morna. Martinus beskriver att allt mörker skapar upplevelser som föder 
ljus. Det mentala mörker och ångest vi ser i världen idag kan ses som en 
föregångare till ljuset i form av människans växande förmåga till med-
mänsklighet och allkärlek. Hur påverkas vi av tanken att allt det svåra vi 
upplever kan ses som ljusets födelse i mörkret? Kan vi finna inspiration 
och mod i de kosmiska analyserna av mänsklighetens växande skapar-
glädje och ljus?

Vi firar traditionsenligt in det nya året med 4 dagar i Martinus Center Klint, 
inklusive en festlig nyårsafton och avslutning med brunch på nyårsdagen. 
Kursen startar den 28 december med middag kl. 17.30, och välkomst och 
föreläsning kl. 19.00. Den avslutas på nyårsdagen kl. 12.00.

Kursdagarna har samma upplägg som våra weekendkurser. För kurspri-
set får du 4 nätters boende, kaffe och te på rasterna, middag 28 decem-
ber, lunch (smörgås/sallad) och middag 29—30 december samt fest med 
middag på nyårsafton och brunchkul på nyårsdagen.

Pris inklusive mat och boende: 2 950 dkr
Pris inklusive mat (utan boende): 1 900 dkr

Anmälan
Online på vår hemsida: martinus.dk
Per telefon: +45 38 38 01 00, måndag-torsdag kl. 9.00-12.00.
Per e-post: info@martinus.dk

https://www.martinus.dk/sv/startsida/index.html
https://www.crowdcast.io/martinusinstitut
http://online.techotel.dk/webbooking/Course/ShowCourseList/18353/da
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Restaurang Terrassen

På Martinus Center Klint kan du köpa läckra växtbaserade rätter på 
restaurang Terrassen och avnjuta dina måltider i restaurangens mysiga 
och avslappade atmosfär. 

Vi använder oss företrädesvis av organiska och biodynamiska produk-
ter och lagar all mat från grunden. Maten är växtbaserad och avspeglar 
Martinus tankar om den idealiska födan i relation till kärleken till djuren, 
vår egen hälsa och vårt gemensamma ansvar för vår planet. 

Café Klint
Kaféet på Martinus Center Klint säljer också växtbaserade produkter 
och är öppet för besökare varje dag under sommaren. Kaféet har även 
öppet i samband med kurser, föredrag och andra evenemang på Marti-
nus Center Klint året runt. 

Vi säljer varma och kalla organiska drycker, frukt, snacks och 
kakor. På kursdagar och vid andra evenemang kan du också köpa 
lunchsmörgåsar och kakor från restaurangens kök i kaféet.  
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Frivilligt arbete
Frivilligt, oavlönat arbete spelar en viktig roll på Martinus Center Klint.
Som frivillig arbetar du med uppgifter som du själv har valt. Du får
också ett rabatterat pris på kurserna och tid som du kan ägna åt att
bli delaktig i en unik och levande mötesplats. 

Ett särskilt kännetecken för Martinus Center Klint är att det mesta av 
arbetet sker med hjälp av frivillig, obetald arbetskraft. Det finns alltid 
en mängd uppgifter som behöver göras, till exempel undervisning, ad-
ministration, städning, matlagning, trädgårdsarbete och underhåll. Det 
finns arbetsuppgifter för alla önskemål och kompetenser och det finns 
en lika stor variation bland våra medarbetare som det finns arbets-
uppgifter.
 

Du har mycket inflytande på ditt arbete
Som frivillig medarbetare har du ett stort inflytande över vilka upp-
gifter du vill arbeta med. På samma gång bidrar du till att skapa den 
speciella stämning och den kärleksfulla atmosfär som kännetecknar 
centret. På centret arbetar vi på att ge varandra — kursdeltagare, 
gäster och medarbetare — en fin och berikande upplevelse och 
därmed är vi alla med om att göra Martinus Center Klint till den allde-
les speciella plats som den är.

Bli frivillig!
Skulle du vilja arbeta som frivillig eller få mer information?  
Kontakta Martinus Center Klint per e-post: klintfrivillig@martinus.dk
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Övernattning och boende

Martinus Center Klint förfogar över en rad trevliga boenden som vi
hyr ut till kursdeltagare och retreatgäster, både vår, sommar och höst.
Under sommarsäsongen har du också möjlighet att övernatta på
centrets campingplats. Kursdeltagare kan alltid hyra en av bostäderna
på centret. Under högsäsongen på sommaren är både bostäderna och
campingplatsen reserverade för kursdeltagare och det är nödvändigt
att boka boende i förväg. Utanför högsäsongen har vi också plats för
retreatgäster som önskar fördjupa sig i livets stora ämnen eller som
bara har behov av ett avbrott från vardagen.

Olika boendeformer på Martinus Center Klint
Vi har flera olika kategorier av boenden till olika priser på centret,
både sommarhus, lägenheter och enkelrum med och utan eget
kök och badrum, samt en campingplats med tillgång till kök, dusch
och toalett. Boendepriserna anges per vecka (danska kronor) och 
inkluderar inte det studiekort som är obligatoriskt att köpa i samband 
med de sex sommarveckorna (se s. 34). Övernattande gäster (utöver 
det antal sängar som anges i varje bostad) betalar ett gästpris per 
övernattning. Du kan ta med sänglinne själv eller hyra det i recep-
tionen.

Ankomst och avfärd
Sommarkurserna löper från lördag till lördag. Vid ankomsten har du till-
gång till din bostad från kl. 14 på lördagen. Vid avresan måste du lämna
ditt boende senast kl. 11 på förmiddagen då du också lämnar in nyckeln
och eventuellt sänglinne med mera till receptionen.

Städning – städa själv eller mot avgift
Städning är inte inkluderad i priset, så kursdeltagarna ombeds vänli-
gen att själva städa sina bostäder före avfärd. Som alternativ kan man
betala för städning i receptionen i Martinus Center Klint. Städning
kostar 400 dkr för enkelrum och 500 dkr för ett sommarhus eller ett
dubbelrum. Om du inte städar din bostad före avfärd kommer vi att
debitera en avgift på 600 dkr.

Boka dina kurser online här eller per e-post: info@martinus.dk
Telefon: +45 38 38 01 00 (mån — tors kl. 9.00—12.00)

https://www.martinus.dk/da-dk/online-booking/
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Rum i paviljonger med eget badrum och kök

Rum med modern standard med egen dusch och toalett samt eget 
kök. Det finns internet via kabel på alla rum samt i det gemensamma 
tv-rummet. 

Paviljong A
Rum för 1 person    3 600 dkr
Rum för 2 personer   4 800 dkr

Paviljong C
Rum för 1 person    3 600 dkr
Rum för 1 person + extra säng  4 600 dkr

Rum med eget kök, gemensam dusch och toalett 

Paviljong B
Eget kök, gemensam toalett
och gemensam dusch.
Rum för 1 person    2 300 dkr
Lägenhet för 2 personer    2 400 dkr

Paviljong 1
Eget kök, gemensam toalett
och gemensam dusch.
Lägenhet för 2 personer    2 600 dkr

Svenskhusen 
Nyrenoverade 2019. Gemensam dusch 
och toalett i angränsande byggnad.
Lägenhet för 1 person med
eget kök     2 700 dkr

Alla priser är angivna i danska kronor och gäller per vecka. 
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Blockhusen  (timmerstugor)

Det finns olika typer av timmerstugor. Gästerna använder gemensam 
dusch som ligger bredvid Bondehuset. 

Blockhus A
3 rum med egen toalett och eget kök.  
1 säng, 2 våningssängar och 
2 sängar i annex.    3 650 dkr

Blockhus B
2 rum med egen toalett och eget kök.  
2 sängar     3 400 dkr

Blockhus C
2 rum med egen toalett och eget kök.  
1 säng och 1 våningssäng    3 400 dkr

Blockhus E
2 rum med egen toalett och eget kök.  
1 bäddsoffa och 3 sängar   3 650 dkr

Campingplats — gemensamt kök, gemensam toalett och dusch

Vuxna (18+)     850 dkr
Barn (5+)     425 dkr
Barn under 5 år    Gratis
Husvagnar och husbilar   525 dkr

Alla priser är angivna i danska kronor och gäller per vecka. 

Rum med gemensamt kök, gemensam dusch och toalett  

Bondehuset
Gemensamt kök. Toaletter och 
dusch i angränsande byggnad.
Rum för 1 person    1 800 dkr
Rum för 2 personer   2 300 dkr
Rum för 2 personer på övervåningen 2 700 dkr

Svinget
Gemensamt kök och gemensam toalett.
Dusch i angränsande byggnad.
Rum för 1 person    1 800 dkr
Rum för 3 personer   2 500 dkr

Stora lägenheter — med eget badrum och kök

Lägenheterna består av 2 rum med eget kök, egen toalett och dusch. 

Lägenhet N
Lägenhet för 4 personer   4 900 dkr

Lägenhet O
Lägenhet för 4 personer   4 900 dkr
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Sommarstugor  — centralt på Martinus Center Klint

Vendelbo
Eget kök, egen toalett och dusch. 
2 rum med 3 sängar och 1 säng  
i annex     4 700 dkr

Stidsens hus
Eget kök, egen toalett och dusch. 
2 rum med 4 sängar och 2 barnsängar 
i annex     5 200 dkr

Gyvelbo
Eget kök, egen toalett och dusch. 
2 rum med 3 sängar och 3 sängar
i annex     5 200 dkr

Lodsens hus    
Eget kök, egen toalett och dusch. 
3 rum med 4 sängar och 3 sängar
i annex     5 200 dkr 

Mischas hus    
Eget kök, egen toalett och dusch (lågt i tak)
1 rum med 2 sängar och 2 sängar
i annex     4 500 dkr

Alla priser är angivna i danska kronor och gäller per vecka.       

Sommarstugor — precis bakom Terrassen

Drivhuset
Eget kök, egen toalett och dusch. 
2 rum med 4 sängar    4 600 dkr

Svalereden
Eget kök, egen toalett och dusch. 
2 rum med 4 sängar  
och 2 sängar i annex    5 100 dkr

Sommarstugor — nära stranden

Maries hus
Eget kök, egen toalett och dusch. 
2 rum med 2 sängar och 
2 våningssängar      3 300 dkr

Marens hus
Eget kök, egen toalett och dusch. 
1 rum med 3 sängar   3 800 dkr

Klokken
Eget kök, egen toalett och dusch. 
2 rum med 3 sängar     4 700 dkr

r
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1 Paviljong 1
2 Paviljong A
3 Paviljong B
4 Paviljong C
5 Föredragssal
6 Verkstad
7 Svenskhusen
8 Lägenheter N+O
9 Reception och Café Klint
10 Campingplats
11 Bondehuset
12 Restaurang Terrassen
13 Drivhuset
14    Mischas hus
15    Maries hus

16 Marens hus
17 Klokken
18 Blockhus C
19 Blockhus B
20 Blockhus E
21 Svalereden
22 Blockhus A
23    Lodsens hus
24 Annexet
25 Vendelbo
26 Stidsens hus
27 Gyvelbo
28 Villa Rosenberg
29 Martinus hem (Villa Rosenberg)
30 Fyrrebakken
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Du kan anmäla dig till kurser och boka
boende per e-post eller telefon:
E-post: info@martinus.dk
Telefon: +45 38 38 01 00
(Mån – tors 9.00–12.00).

Betalningsvillkor
Minst 1/3 av den totala avgiften ska
betalas in senast 14 dagar efter
bokningen. Efter det datumet är din
bokning bindande. Den återstående
summan ska betalas in senast 14 dagar
före kursstart resp. uthyrningsperi-
odens start.

Avbokning och ändring
Du har rätt att avboka och få din
inbetalning tillbaka upp till 14 dagar
efter bokningen. Efter det är anmälan
bindande. Dock kan du mot en avgift
på 250 dkr avboka eller ändra din
bokning fram till 14 dagar före kursstart
resp. uthyrningsperiodens start. Om
avbokning sker efter detta datum sker
i normala fall ingen återbetalning av
avgiften. 

Check in
Du checkar in i receptionen där du får
dina nycklar och information om andra
praktiska detaljer kring din vistelse.
Under sommaren finns det också
studievägledning i receptionen varje
lördag kl.15.00-17.00. 

Reseinformation
Använd www.journeyplanner.dk
Ta tåget till Nykøb. Sj. station eller Høj-
by station. Därifrån får man ta en taxi 
eller ordna skjuts enligt nedan.

För förfrågan om transport från tåget
eller samåkning: info@martinus.dk

Om du behöver skjuts från färjan vid
Sjællands Odde eller Rørvig, kontakta
receptionen på Martinus Center Klint.

Viktiga telefonnummer:  
Receptionen i Klint: +45 38 38 01 00 
Højby Taxi. +45 42 73 40 06
Leifs Taxi, Klint: +45 40 21 09 35
Nykøbing Taxi: +45 59 91 41 41

Gratis internet och wifi
Det finns fritt internet med kabel bland
annat i paviljong A och C.
Det finns fri wifi på området i och runt
restaurang Terrassen och receptionen.
Det finns också ett internetkafé med
två datorer och en skrivare i restaurang
Terrassen. 

https://www.rejseplanen.dk/webapp/index.html?language=da_DA#!P|TP!histId|0!histKey|H13930
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 Besök Martinus Institut i Köpenhamn

Du är alltid välkommen att besöka Martinus Institut på Mariendalsvej, 
Frederiksberg, Köpenhamn. Här anordnas föredrag, studiegrupper, 
temasamtal och konferenser, och här kan du också besöka Martinus 
historiska lägenhet som har bevarats som ett museum. 

Besökare inbjuds att uppleva den omgivning där Martinus tillbringade 
den mesta av sin tid med att skriva sina kosmiska analyser, ha möten 
med medarbetare, ta emot gäster från Danmark och utomlands, etc. 
Lägenheten har bevarats i samma form som när Martinus levde med 
skrivmaskin, möbler och annan utrustning. Några av hans originalsym-
boler hänger på väggarna. Besökande ombeds kontakta institutet i 
förväg för att boka tid för besök per e-post: info@martinus.dk, eller på 
telefon: +45 38 38 01 00. 

Se vårt samlade program 2023 för Martinus Insititut på vår hemsida.

                 

Skandinaviskt seminarium på Martinus Institut: 

Martinus andliga vetenskap — ett originellt bidrag till den              
västerländska esoterismen? 
Lördag 7 oktober kl. 13.00—16.00
med Mikael Krall

I den västerländska esoterismens historia har mycket sagts om tillva-
rons natur och hemligheter. Martinus andliga vetenskap kom sent in i 
bilden med den första publiceringen 1932. Utgör Martinus framställning 
ett självständigt bidrag till esoterismen i väst? Om så är fallet, vad är 
hans viktigaste bidrag?
Mikael Krall undersöker dessa frågor i sin masteruppsats och jämför           
Martinus världsbild med den senare teosofins centralgestalt Helena 
Blavatskys (1831—1891), antroposofins grundare Rudolf Steiner (1861—
1925) och neoteosofins Alice Baileys esoteriska världsbild (1880—1949 ). 
Mikael presenterar resultaten av sin studie på seminariet.

Pris: 165 dkr inklusive te, kaffe och fika. 

 

  

 

      

 

 

https://www.martinus.dk/da-dk/kurser-og-foredrag/
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Läs Martinus böcker
 

Martinus Institut har till uppgift att bevara, översätta och ge ut Martinus 
samlade verk, Tredje testamentet. Alla Martinus böcker kan köpas på 
olika språk i receptionen på Martinus Center Klint eller i Martinus Insti-
tuts webbshop.
De svenska översättningarna av Martinus verk kan även köpas på 
Världsbild förlag. Läs mer på förlagets hemsida. 
En stor del av Martinus verk finns också tillgängligt gratis på vår hemsi-
da. Du kan läsa och söka i verket här. 

 Tidskriften Kosmos

Tidskriften Kosmos tillhandahåller information om Martinus och hans 
världsbild. Kosmos innehåller både artiklar som har skrivits av Martinus 
själv — eller är baserade på hans föredrag — och artiklar som skrivits av 
andra med intresse för hans arbete. Tidskriften analyserar och diskuter-
ar hur en ny human världskultur håller på att få större inflytande i män-
niskors dagliga liv och på alla områden av livet såsom naturvetenskap, 
teknologi, ekonomi, konst, filosofi, religion och litteratur. 

Kosmos kommer ut på danska och svenska 4 gånger om året. Du kan 
läsa mer och beställa en prenumeration här. 

               Stötta vårt arbete

Martinus Center Klint och Martinus Institut är i stor utsträckning          
beroende av frivilliga gåvor. Varje år tar vi emot ett stort antal gåvor, 
både i form av frivilligt arbete och i form av pengagåvor och arv. Gåvor-
na möjliggör för oss att fortsätta och utveckla våra många aktiviteter 
och uppgifter, som t. ex. publicering av Martinus verk på originalspråket 
och i översättningar, information, undervisning, digitalisering av verket, 
underhåll av byggnader, förnyande av möblemang och annan utrust-
ning, etc.

Läs här hur du kan stötta oss genom pengagåvor såväl som genom 
donationer och arv. 

              
 

 

https://www.martinus.dk/da-dk/martinus-forfatterskab/webshop/
https://www.varldsbild.se/
https://www.martinus.dk/sv/tt/index.php
https://www.martinus.dk/sv/tidskriften-kosmos/
https://www.martinus.dk/sv/martinus-institut/gaavor-och-arv/
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              Undervisning på engelska och andra språk

De två sista sommarveckorna på Martinus Center Klint är internationel-
la veckor, då centret öppnar upp för gäster från hela världen. Alla kvälls-
föreläsningar är på engelska. Morgonföreläsningen tolkas till danska, 
svenska, engelska, tyska och holländska. Under dessa veckor erbjuds 
även studiegrupper på engelska och tyska.

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla fler undervisningsaktiviteter 
på engelska för att göra Martinus världsbild tillgänglig för fler intresse-
rade. Vi erbjuder bland annat en onlinestudiegrupp på engelska där vi 
studerar Livets Bog, del 1—5 (se martinus.dk/en).

Under våren och hösten 2023  välkomnar vi även alla intresserade till 
två särskilda aktiviteter på engelska, se nedan och nästa sida: 

               Life as a cosmic theatre — a way of understanding our fate 
               Friday 26th May — Sunday 28th May 2023
               Hybrid course in English (online via Zoom and on site at the                              
               Martinus Centre, Klint)
               Mary McGovern, Anne Pullar, Micael Söderberg and Pernilla     
               Rosell

Welcome to a hybrid weekend course where you can take part from 
your home or from the Martinus Centre in Klint. 

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  
experiences, 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. 

• Price online: 250 dkr.
• Price on site: Course + meals: 650 dkr. 
   Course + meals + accommodation: 1 250 dkr.

A detailed course programme will be available on martinus.dk.
 

                 Consciousness and its spiritual dimensions 
                 Friday 20th October — Saturday 21th October 2023
                 Online conference in English via Zoom 
                Price: 250 dkr. 

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. Participants will have 
plenty of opportunities to ask questions and participate in dialogue.   
The conference will take place on Zoom. More information and a full 
programme will be available on martinus.dk.

 
   
                
 
 

 
                Esperanto som framtidens världsspråk

Martinus skrev att mänskligheten i framtiden kommer att enas kring ett 
gemensamt världsspråk som en del av det kommande fredsriket. Enligt 
Martinus kommer detta språk att bli esperanto. 
 Många av Martinus medarbetare har genom åren lärt sig esperanto 
och Martinus Institut utger också hans böcker och magasinet Kosmos 
på esperanto. Under sommarveckorna 5 och 6 erbjuder vi nybörjar-
undervisning i esperanto om eftermiddagen. 
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Martinus Center Klint
Klintvej 69, Klint
DK – 4500 Nykøbing Sjælland
Danmark

+45 38 38 01 00
Tel: Mån — tors 9.00—12.00

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

Föredrag och kurser
Studiegrupper
Semester och retreat
Kafé och restaurang

Följ oss på Facebook och
YouTube

Alla fotografier i programmet har tagits av Marie 
Rosenkrantz Gjedsted, om ingenting annat anges.

https://da-dk.facebook.com/MartinusCenter
https://www.youtube.com/user/MartinusInstitut

