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Den andliga vetenskapens 
nödvändighet
I tider som dessa blir behovet av en 
andlig vetenskap, som kan förklara me-
ningen med tillvaron, extra aktuellt. En 
vetenskap om kärlekens centrala – och 
växande – plats i den mänskliga tillvaron.

Martinus har manifesterat en sådan 
vetenskap som bringar ett överjordiskt 
ljus över livet. Som han själv uttrycker 
det i boken Kring min missions födelse: 

”Från mina händer och läppar har det re-
dan bragts att skina och skall framdeles 
bringas att skina i andra hjärnor, vibrera 
i andra ryggar, stråla i andra ögon och 
förnimmas i andra sinnen. Mitt ord är 
livets fackla.”

Martinus menar att vi har god 
anledning till att fira julhögtiden, därför 
att den påminner oss om det eviga ljus 

som kommer oss alla till mötes. Med 
ljuset kommer också den tolerans, för-
ståelse och ödmjukhet i förhållande till 
livet och tillvaron som kan sammanfat-
tas med ordet ”allkärlek”. Julevangeliet 
är enligt Martinus en symbolisk beskriv-
ning av vår utveckling mot denna allkär-
lek – och det sätt vi firar jul på kommer i 
allt högre grad att uttrycka detta. 

Eller som Martinus skriver i sitt 
julbrev från 1933: ”Således kommer 
jultraditionerna på många olika områ-
den att bli mer och mer förfinade för att 
därvid till sist bli av en sådan samvetets 
renkultur att julhögtiden blir en verklig 
sann och absolut fullkomlig fest till ära 
för allkärleken eller respekten för varje 
levande väsens rätt till livet.”

Vi har återigen kommit fram till slutet av året 
där tillvaron lyses upp lite extra en stund under 
juldagarna. Det har varit ett mycket speciellt år 
med coronapandemin i centrum som har på-
verkat både allas vår vardag och aktiviteterna 
inom Martinus sak. 

Kära vänner av Martinus sak

Framsida foto: Marie Rosenkrantz Gjedsted
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Ett glädjefyllt julminne
Juletiden är är också en tid för reflek-
tion, gemenskap och glädje. Det är ett 
avbrott i vardagsrutinerna som kanske 
får oss att fundera över vad som verkli-
gen är viktigt i vårt liv och vad vi kanske 
vill förändra. 

Vad är det då som är det viktigaste 
för oss här och nu? Jo, oavsett vad 
ödet för närvarande har i beredskap 
för oss av ljusa och mörka upplevelser, 
så är det att, så långt vi förmår, vara till 
glädje och välsignelse för alla levande 
väsen. Det är att motarbeta våra egois-
tiska tendenser och att leva för att tjäna 
snarare än för att låta sig tjänas. Det 
är att undvika att utföra någon form av 
dråp gentemot vår nästa som släcker 
deras livsmod och livsglädje. Det behö-
ver inte röra sig om några stordåd, utan 
varhelst du möter din nästa på vägen 
hem från arbetet, i mataffären eller i 
varje vardaglig miljö, finns det utrymme 
att visa vänlighet och tolerans. 

Vi kan alla medverka till att denna 
kärleksfulla atmosfär vinner insteg i var-
je vrå av samhället.

 I ett julbrev från 1947 skriver 
Martinus: ”Att få människorna till att 
forma sina liv på så sätt att varje dag 
om året blir ett glädjefyllt ’julminne’ för 
de människor som de har varit i berö-
ring med, är den andliga vetenskapens 
uppgift, som det har blivit min mission 
att manifestera.”

Året som gick 
För Martinus Institut har coronasitua-
tionen medfört att vi har haft begrän-
sade möjligheter att träffas fysiskt. I 
stället har en del undervisning fått ske 
digitalt. Vi är mycket tacksamma för att 
så många har deltagit på våra kurser, 
arbetat frivilligt och på annat sätt bidra-
git till institutet under dessa särskilda 
omständigheter, och det gläder oss 
att många även har följt våra undervis-
ningsaktiviteter online. 

Sommarsäsongen kunde — trots 
utmaningarna med coronapandemin  

— genomföras med många inspi re - 
r an de föredrag och samtal i studie - 
grupperna. Samtliga föredrag sändes 
live via internet och kan fortsatt se på  
crowdcast.io/martinusinstitut.

Vårt förlag har under året gett ut 
flera böcker av Martinus på engelska, 
franska och tyska. Utöver del 1, 2, 4 
och 5 finns nu också del 3 av Livets 
Bog tillgänglig på engelska och kan, 
liksom våra övriga böcker, köpas på 
shop.martinus.dk. Det har också kom-
mit ut tolv böcker på ryska och sju på 
polska. De kan nu alla läsas online på 
martinus.dk.

Särskilt glädjande är det är det att 
Grand Kursus (på svenska: Storkursen), 
som utkom 2018, redan har sålt över 1 
000 exemplar. Boken har blivit ytterst  
populär som en introduktion till Marti-
nus världsbild.
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Jubileumsåret 2021
Vi är i full gång med förberedelserna till 
nästa år som blir ett jubileumsår! Under 
hela 2021 firar vi hundraårsjubileet av 
den ”kosmiska invigning” som ligger till 
grund för Martinus livsverk. Vi hoppas 
att så många som möjligt av er vill vara 
med och fira jubileet tillsammans med 
oss på institutet. Det slutliga program-
met kommer att offentliggöras så snart 
det är klart, men redan nu kan du läsa 
mera om det i Kosmos och i det nya 
undervisningsprogrammet för 2021.

Tack till alla som bidrar!
Vi vill avsluta med att utrycka ett hjärt-
ligt tack till medarbetare, frivilliga såväl 
som avlönade, och till alla som givmilt 
har bidragit med gåvor.

Det mesta av arbetet på Martinus 
Institut och Martinus Center Klint sker 
på frivillig basis och allt som vi gör är 
beroende av de gåvor vi mottar, både 
i form av ekonomiska bidrag och det 
oavlönade arbete som många av våra 
duktiga frivilliga utför. Vi är mycket tack-
samma för de bidrag som vi har mot-

Martinus i sin lägenhet 
på Jagtvej 52 A i
Köpenhamn, ca 1921.
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tagit under året, stora som små, och vi 
hoppas att ni som har glädje av saken 
och institutets arbete har möjlighet att 
sända oss ett bidrag i denna juletid.

Ni kan självklart också stödja oss 
genom att abonnera på Kosmos eller 
genom att köpa någon av Martinus 
böcker.

Den digitala utvecklingen går i ett 
rasande tempo och vi planerar ytterli-
gare satsningar för att alla som vill ska 
kunna studera de kosmiska analyserna 
var de än bor i världen. Men det finns 
också behov av att ytterligare stärka 
möjligheterna till undervisning genom 
att bygga ut och modernisera befintliga 
bostäder och faciliteter på Martinus 
Center Klint. Utöver digitala satsningar 
vill vi naturligtvis, så långt möjligt, erbju-
da kurser där människor får tillfälle att 
träffas fysiskt för att utbyta erfarenheter 
och studera analyserna i en inspireran-
de social miljö.

Vi avslutar denna julhälsning med 
några inspirerande ord från Martinus 

om sin egen sak: ”Om inte förstående 
och kärleksfulla människor inom dess 
intresserade krets hade stöttat den, 
skulle det inte ha funnits någon sak i dag. 
Och vårt kosmiska eller andliga vet ande, 
som tusentals av människor nu gläder 
sig över, och vilkas liv har kommit på rätt 
köl och bringats i kontakt med verk-
ligheten, skulle inte ha manifesterats. 
Och många av dessa människor skulle 
därmed ännu ha vandrat i mörkret” 
(Martinus, 1969).

Med önskan om en glädjefylld jul  
och ett gott nytt år!

Rådet för Martinus Institut
Willy Kuijper, 

Jacob Kølle Christensen,  
Pernilla Rosell Steuer, 

Jens Christian Hermansen, 
Kenneth Ibsen  

och Micael Söderberg

Foto: Marie Rosenkrantz Gjedsted
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Styrelsens årsberättelse för 2019
Resultatredovisningen för perioden 
1 januari 2019 – 31 december 2019 
uppvisar ett underskott på 737 000 dkr. 
Balansen visar ett egenkapital på  
38 127 000 dkr. Vi anser årets resultat 
vara mindre tillfredsställande.

Intäkterna från förlaget, Kosmos 
och kursaktiviteter med mera har under 
senaste år varit någorlunda konstanta, 
men då en betydande del av Martinus 
Instituts intäkter härrör från pengagåvor 
och arvsbelopp, upplever vi självklart 
stora årliga variationer i det slutliga 
resultatet.

Det har därför länge varit en önskan 
om att förbättra ekonomin, så att vi får 
bättre balans mellan driftsintäkterna 
(förutom gåvor och arv) och utgifterna. 
Vi beslutade därför under våren att 
sätta igång en rad insatser för att 
förbättra intäkterna under kommande 
år. Planen omfattar i huvudsakliga drag 
följande satsningar:

• Först och främst önskar vi att öka 
kännedomen om och intresset 
för Martinus världsbild genom att 
fortsätta den redan påbörjande 
utvecklingen av undervisningen, 
bland annat genom digitalisering 
av undervisningsformerna (kurser 
och föredrag online), en Marti-
nus-app som fritt kan laddas ner till 
dator, surfplatta eller telefon samt 
en ny hemsida – martinus.dk – som 
också omfattar Martinus Center 
Klint och Martinus barndomshem 
Moskildvad.

• En utvidgning av användningen av 
Martinus Center Klint i form av nya 
boendeerbjudanden – bland annat 
retreatvistelser – och en förläng-
ning av säsongen så att vi utnyttjar 
centrets resurser bättre. Boende- 
och kursfaciliteterna på centret 
ska förbättras till modern standard 
(även med hänsyn till isolering) 
liksom restaurang Terrassen och 
Café Klint ska moderniseras både 
byggnadsmässigt och med ett nytt 
restaurang- och kökskoncept. 

• En allmän modernisering av orga-
nisationen med fokus på medar-
betarstöd och förstärkning av det 
frivilliga arbetet. 

Målsättningen är att inom loppet av 5 år 
få balans i driften så att vi kan använda 
intäkterna från arv och gåvor till bland 
annat förberedelse för byggnationer 
och driftsutrustning.

Det var lite kort om den ekonomiska 
situationen och om våra framtidsplaner. 
Du kan läsa den officiella årsrapporten 
för 2019 på martinus.dk → støt sagen → 
det går pengene til.
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Intäkter 2019

Förlag och tidskriften Kosmos (7 %)
Undervisning och hyresintäkter (32 %)
Restaurang och café (12 %)
Arv och gåvor (22 %)
Försäljning av fastigheter mm. (25 %)
Ränteintäkter (2 %)

Eget kapital (97 %)
Skuld (3 %)



Martinus Institut
Mariendalsvej 94
2000 Frederiksberg

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

Gåvor till Martinus Institut
Om du önskar stödja oss kan du betala in ett belopp till stiftelsen  
Martinus Åndsvidenskabelige Institut på följande sätt:

Danmark:

Sverige:

Norge:

Internationellt:

Betalkort:

MobilePay nr. 931514
Bankkonto 3565-0016913170

Plusgirokonto 7 40 39-9

Bankkonto 81 110 775 105

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

martinus.dk → Støt sagen → Giv et bidrag
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