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Oversætterugen 2017
Martinus Institut byder Sagens oversættere, sproglige revisorer (målsprogs- og 
kildesprogskonsulenter) og korrekturlæsere velkommen til en oversætteruge på 
Martinus Center, Klint, fra søndag d. 21. maj til og med lørdag d. 27. maj 2017. 
Instituttet vil gerne give sproglige medarbejdere mulighed for at arbejde i fred og 
ro på centret, væk fra dagligdagens mange forpligtelser, samt give mulighed for at 
udvikle venskab og samarbejde oversætterne imellem. 
Hensigten med oversættergruppens arbejde er at gøre adgangen til studiet af 
Martinus’ verdensbillede lige så tilgængeligt for læsere uden for Danmark, som 
det er for danske læsere. Martinus skriver: “... det er nemlig ikke livets mening, 
eller planen i den guddommelige verdensordning, at studiet af disse højeste rea-
liteter skal blive ved med kun at gælde for enkelte særlige væsener, i særdeleshed 
fordi der ikke findes noget større udløsende moment eller grundlag for skabelsen 
af den over hele verden så længselsfuldt ventede “varige fred” end netop resulta-
tet af ovennævnte studium eller kendskabet til det kosmiske verdensalts analyse 
udbredt for masserne.” (Livets Bog, bind 1, stk. 8)
Ugen falder sammen med én af forårets kursusuger, så der bliver en hel del liv og 
aktivitet på centret. 

PRAKTISK INFORMATION
Tilmelding
Kontakt Mary McGovern via e-mail mary@martinus.
dk eller på telefon +45 38 34 06 13 (fastnet) eller 
+45 23 39 53 46 (mobil) 
Pris
75 kr. per overnatning inklusiv aftensmad, som beta-
les ved ankomst. 
Ankomst
• Der er check-in i receptionen søndag d. 21/5 fra 

kl. 15, hvor du får udleveret nøgle. Der kan lejes 
sengelinned, håndklæder, cykler og købes og 
lånes Martinus-litteratur

• Restaurant Terrassen serverer aftensmad kl. 
17.30 

• Selve oversætterugen indledes kl. 19 med vel-
komst på Restaurant Terrassen, hvor der også 
bydes på te og kaffe.

Bolig
På ankomstdagen kan du få adgang til din bolig fra 
kl. 15. Deltagerne bor i enkeltværelse, med mindre 
du har et andet ønske. 



Forplejning
Aftensmad på Terrassen er inkluderet i prisen. Fro-
kost kan købes i centrets café fra kl. 12, pris 35 kr. 
Morgenmad sørger du selv for. (Der kan købes mor-
genmadsprodukter i caféen.) 
Restaurant og café
Restaurant Terrassen serverer aftensmad (en økolo-
gisk, vegetarisk buffet) hver aften kl. 17.30. Receptionens café er åben dagligt kl. 
12.00-16.00, og her sælges der kaffe, te, juice, sandwich mv.

PROGRAM
Oversætterne arbejder i ugens løb på deres egne projekter – alene eller sam-
men med andre oversættere, sproglige revisorer eller korrekturlæsere. Der bliver 
mulighed for spontane møder og samtaler om oversættelsesarbejdet. Oversæt-
terne har desuden mulighed for at være med til to af forårskursets aftenforedrag 
(mandag og onsdag) samt en udflugt tirsdag eftermiddag og en film tirsdag aften 
sammen med kursisterne.
Der er udarbejdet følgende program med forskellige foredrag som oplæg til dia-
log og inspiration:
21/5 søndag
 fra 15:00 Ankomst
 19:00 Velkomst: ved Mary McGovern m.fl.
22/5 mandag
 09:30 Henrik Gottlieb (gæsteforedragsholder): Et ordrigt 

sprog: Hvordan oversætter man danske særheder, 
synonymer og sproglige nydannelser?

  Henrik Gottlieb har været ansat på Københavns 
Universitet som underviser og forsker i oversæt-
telsesvidenskab siden 1991. Han har især publice-
ret på engelsk og har undervist og holdt foredrag i 
en lang række lande. Hans forskningsfelt spænder 
lige fra TV-tekstning over moderne oversættelses-
teori til leksikografi og kontaktlingvistik, med fokus på påvirkningen – 
bl.a. gennem oversættelser – fra dominerende sprog (typisk engelsk) 
til dominerede sprog, herunder dansk.

 19:00 Kursusforedrag
23/5 tirsdag
 09:30 Per Jan Neergaard (ansvarlig for Martinus Instituts 

forlag): Lidt om stilen og indholdet i Martinus’ 
værker

 13.30 –  Udflugt sammen med kursisterne (bekræftes se-
nere) ca. 16.30

 19:00 Filmaften sammen med kursisterne



24/5 onsdag
 19:00 Kursusforedrag
25/5 torsdag
 09:30 Mary McGovern (engelsk oversætter): Formel og 

dynamisk ækvivalens – at finde den rigtigste ba-
lance mellem trofasthed mod Martnus’ orignal og 
kravene til målsproget og dets kultur

  Mary McGovern kom i kontakt med Martinus’ 
analyser i Skotland i januar 1974. Hun besøgte 
Klint for første gang i 1978, hvor hun deltog i den 
internationale uge. Straks derefter begyndte hun 
at lære sig dansk, og i 1980 blev hun bedt om at 
oversætte artikler til den engelske udgave af Kosmos og tage ansvar 
for bladet. Hun flyttede til Danmark i 1985 for at læse Martinus på 
“Vinterskolen” i Klint. Hun læste oversættelsesvidenskab og leksiko-
grafi på Københavns Universitet 1994-96 og har oversat en række af 
Martinus’ værker til engelsk.

26/5 fredag
 09:30 André Stroobant (hollandsk oversætter): At over-

sætte hvad der står
  Andreas Jan (André) Stroobant kom i forbindelse 

med Martinus’ åndsvidenskab i marts 1971, da 
han var 21. Mogens Møller holdt et foredrag i 
Amsterdam, som gjorde stort indtryk på ham. 
Han boede i København i 1973-74 og 1977, i alt 
i to år. I slutningen af firserne begyndte han at 
læse skandinaviske sprog ved UvA, Universitetet i 
Amsterdam. I 1996 blev han cand.mag. med dansk som hovedfag og 
svensk og norsk som bifag. Han har arbejdet med at oversætte Mar-
tinus’ værk til hollandsk siden 1984.

27/5 lørdag
  Afrejse

Velkommen til Klint!

Martinus Center Klint
Klintvej 69, Klint 
4500 Nykøbing Sj.,
Danmark
Tlf. +45 59 30 62 80

E-mail: info@martinus.dk
www.martinus.dk
www.martinuscenter.dk


