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Glædelig jul!
Med dette julebrev vil vi gerne fortælle, hvordan det er 
gået Martinus’ sag og på Martinus Institut samt på kur-
suscenteret i Klint i 2018.
 Takket være generøse gaver og arv har vi haft mulig-
hed for at gennemføre en omfattende renovering af både 
Martinus Instituts tag og murværk og herefter få malet 
alt murværk og alle vinduer ind- og udvendig. Alle kar-
napper i taget fik ny zinkbeklædning, da den gamle var 
begyndt at tære. Desuden fik vi lagt nyt stråtag på Mar-
tinus’ barndomshjem, Moskildvad, i Nordjylland. På kur-
suscenteret i Klint er vi i gang med at se på mulighederne 
for at forbedre faciliteterne for kursisterne.
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Moskildvad
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 I april annoncerede vi i Kosmos med 500.000 kr. til nye og kreative tiltag til 
formidling af Martinus’ åndsvidenskab. Der er kommet mange gode forslag, 
som Idégruppen til fornyelse af formidlingen er i gang med at gennemgå.
 Martinus Institut havde den 5. maj en reception i anledning af en ny bogud-
givelse. Det var Martinus’ foredragsrække om det evige verdensbillede, der var 
blevet omsat til tekst og nu blev udgivet som Grand Kursus. Bogen er blevet 
taget godt imod. Er du interesseret i bogen, kan du som sædvanlig se eller købe 
den både på Martinus Institut, på Martinus Center Klint eller i webshoppen.
 Vegetarismen og veganismen vinder frem, også i Danmark, der ellers har 
en stærk tradition for “dyrkning” af animalsk føde. På kursuscenteret i Klint 
var der i september en tre-dages workshop om sund mad i teori og praksis 
inkl. kokkerering i centerets køkken, ligesom der har været en konference om 
plantebaseret kost og sundhed på Martinus Institut. Vi var også repræsenteret 
med et foredrag om den ideelle føde på San Franciscos vegetarfestival (se for-
tælling derfra længere nede i brevet).
 Martinus har bl.a. i bøgerne Den ideelle føde og Det Evige Verdensbillede 
grundigt gjort rede for, hvorfor det er bedst for os mennesker at spise plante-
baseret kost frem for animalsk føde. I Det Evige Verdensbillede, bog 5, forkla-
rer han dette i symbol nr. 68 om “Mavesyre, kogning og kosten”.
 “[…] Efterhånden kommer vi frem til en tilstand, hvor mange mennesker 
begynder at tænke på en renere føde. Vegetarismen vokser frem, og mange men-
nesker begynder at se, at det er sundere. Det er da også kedeligt at skulle dræbe 
dyrene, det er bedre at kunne leve af planteføde. Mange bliver vegetarer for deres 
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egen sundheds skyld, men engang vil alle mennesker komme dertil, at de ikke kan 
spise kød, fordi de ikke længere kan nænne at dræbe dyrene. Når man kommer 
dertil, at man ved, at det ikke er en livsbetingelse at spise kød, at der er føde nok 
ud over kødet, og at man ikke nænner at dræbe dyr, så bliver man vegetar. […]”

Aktuelt om undervisningen på Martinus Center Klint og på 
Martinus Institut
I forhold til undervisningen og formidlingen af Martinus’ analyser arbejder 
vore frivillige medarbejdere i Undervisningsgruppen intensivt med at udvikle 
nye former for formidling, samtidig med at det klassiske udbud med en varia-
tion af foredrag, seminarer, studiegrupper og kurser fortsætter som vanligt. 
 På Martinus Institut har vi haft mange gode foredrag, ligesom kursuscente-
ret i Klint løbende har haft kurser gennem året ud over den store sommersæ-
son, der kun blev endnu bedre af det fantastiske sommervejr i år. Vi kan f.eks. 
se tilbage på en meget inspirerende sommersæson med temauger om bl.a. 
“Kunst og videnskab” og “Hvad er et menneske?”. 
 En nyhed i år er, at underviserne har startet Martinus Center Klint Pod-
cast, som du finder på: www.mcklint.dk/podcast/. Her kan du lytte til podcasts 
om bl.a. Martinus Center Klints historie, oplevelser fra sommerens kursister, 
beretninger om hvordan det er at være frivillig medarbejder på centeret, samt 
et indlæg om Martinus’ analyser af mentale kortslutninger. Flere afsnit fra 
denne nye podcast fra Klint følger fremover, samtidig med at vore tidligere 
podcast afsnit på engelsk i Martinus Cosmology Podcast og i den svensk-dan-
ske Kosmologipodden fortsætter som hidtil. 
 I foråret og efteråret har vi arrangeret to konferencer om “Kreativitet, 
kunst og innovation” samt som nævnt om “Plantebaseret kost og sundhed”. 
Derudover var der som altid et rigt udbud af foredrag, seminarer og kurser på 
Martinus Institut og Martinus Center Klint, som tilbød såvel introduktioner 
for nybegyndere som fordybningskurser for interesserede, der allerede er godt 
inde i værket (f.eks. ugekurser i Livets Bog, bind 5, med fordybende studier i 
det store emne “Den højeste ild – forvandlingen af vore seksuelle poler”).
 Temasamtalerne på Café Klint er ligesom tidligere meget populære og vel-
besøgte, og som en følge af dette er lignende cafésamtaler nu også blevet intro-
duceret på Martinus Institut. 
 En nyhed til næste år er, at vi udarbejder nye former for netbaseret under-
visning, også kaldet e-learning. Det indebærer, at deltagere, som er med i et 
flerårigt forløb med møder på Martinus Center Klint, hvor man fordyber sig i 
Martinus’ værk, også vil få adgang til en læringsplatform med internetbaseret 
materiale i form af bl.a. videoer, studiespørgsmål og podcasts. Kursusdeltager-
ne kan dermed fortsætte med at holde kontakten og fordybe sig i værket selv 
mellem møderne. For at styrke den internationale formidling planlægges også 
et rent internetbaseret introduktionskursus på engelsk, hvor deltagere fra hele 
verden kan være med. Mere information om dette i kommende nyhedsbreve og 
på Martinus Instituts hjemmeside.
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Foredragstur til Californien
Martinus Institut var repræsenteret på to konferencer i USA i oktober, nemlig 
The Science and Non-Duality Conference (SAND) 2018 i San José d. 26. oktober 
og The World Veg Festival 2018 i San Francisco dagen efter. Valve Zuercher-
Valdespino var initiativtager til invitationerne. Hun er en estisk/schweizisk 
Martinus-interesseret, der er opvokset i Sverige og bor i San Francisco, og som 
vores medarbejder Mary McGovern traf ved en foredragstur i Florida i 2016. 
 Temaet for SAND-konferencen var “The Mystery of Being Human”, og ét af 
hovedtemaerne var “sex and gender”. Mary valgte derfor at holde et foredrag 
om den seksuelle polforvandling (“The Ongoing Evolution of Human Sexuali-
ty”) – også i anledning af, at hendes oversættelse af Livets Bog, bind 5, udkom 
ugen inden konferencen. 
 Der var ca. 70-80 deltagere til foredraget, og folk måtte stå op, da der ikke var 
siddepladser nok. Der var ellers over 1400 deltagere til hele konferencen, men 
der var mange parallelle foredrag, som folk fordelte sig over. Foredraget blev godt 
modtaget; der var også mulighed for at gå mere i dybden med Martinus’ verdens-
billede under længere samtaler med deltagerne over måltiderne og i pauserne.
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 San Franciscos vegetariske festival dagen efter var et festfyrværkeri af fore-
drag af læger, forskere, diætister, dyrerettighedsaktivister og forfattere. Deres 
konklusion er, at man skal spise fuldkorns plantebaseret vegansk kost for at 
optimere sin sundhed og helbrede flere sygdomme. Mary holdt et foredrag om 
den ideelle føde for ca. 80 personer. Også her måtte nogle af tilhørerne stå op. 
Der var tre parallelle aktiviteter hele dagen: et foredrag i det store auditorium, 
hvor der kunne være flere hundrede, et foredrag i et mindre auditorium og 
en madlavnings-demonstration i det tredje. De 30 eksemplarer af “The Ideal 
Food”, som instituttet sendte derover, blev revet væk. Deltagerne på konferen-
cen var en blandet skare med forskellig nationalitet og etnisk oprindelse – i alt 
ca. 3.300 personer deltog.
 Mary gav også en præsentation af Martinus’ verdensbillede for en gruppe 
på fem kvinder (to fra Estland, én fra Sverige, én fra Holland og én fra USA) 
hjemme hos Valve.
 Det er svært at vurdere effekten af sådanne begivenheder. Det må tiden 
vise. Der er i hvert fald sået nogle små frø i et stort land.

Kosmos-bladets nye virkelighed
Siden Martinus startede tidsskriftet Kosmos i 1933, har bladet gennemgået 
mange fornyelser i både indhold og format, og i disse dage står vi over for end-
nu en. Før i tiden var Kosmos-bladet et af de eneste medier for vores kommuni-
kation og har gennem tiden haft en uvurderlig rolle i formidlingen af Martinus 
Kosmologi. 
 Sådan ser virkeligheden langt fra ud i dag. Med internettet er kommunika-
tionen nu bredt ud over en vifte af forskellige platforme, og Kosmos-bladet har 
mistet sin tidligere større betydning som informations- og nyhedsmedie. Nu 
kræver den nye virkelighed en ny tilgang til arbejdet med Kosmos-bladet, så 
det igen får en vigtig rolle at spille.

Det nye Kosmos
Vi er glade for fra årsskiftet at kunne præsentere det nye Kosmos-magasin, 
der kommer til at bestå af flere elementer:
• Kosmos som trykt magasin i stort format, der udkommer 4 gange årligt.
• Kosmos website med løbende opdateringer af nyheder, artikler m.m.
• Kosmos e-nyhedsbrev.
• Kosmos på de sociale medier til interaktion.
• Kosmos YouTube og podcast-kanaler, der understøtter artiklerne.

Hvad betyder det for dig som abonnent?
• Du vil modtage 4 Kosmos-magasiner om året med posten i stedet for 10.
• Du får adgang til den digitale udgave af Kosmos, der kan læses online på 

computer, smartphone m.v.
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• Du får adgang til den ny Kosmos website med løbende opdateringer, artik-
ler, interviews, film og podcast.

• Prisen er uændret 420 kr. om året (4 numre)

Hvad skal du selv foretage dig for at modtage det ny Kosmos?
Hvis du har abonnement på det nuværende Kosmos, skal du ikke foretage dig 
noget. Abonnementssystemet klarer det hele.

Hvordan tegner man abonnement?
Prisen er 420 kr. årligt for 4 udgivelser.
Smartphone: Scan koden, og klik på linket, der vises 
Computer: Gå ind på www.kosmosmagazine.net/subscribe/
Personlig betjening: Telefon: 3838 0100, man-tors. kl. 9-12 
E-mail: info@kosmosmagazine.net
Vi ønsker alle god fornøjelse med det ny Kosmos.
Vi afslutter dette brev med et udsnit af den julehilsen, Martinus skrev i de-
cembernummeret af Kosmos 1948:
“Juleevangeliet er netop et budskab, et eventyr fra det virkelige liv om Guds 
lysende ånd for alle dem, der vandrer i mørket. Den er det store lys, der skin-
nede over verdens første skabelsesepoker og senere ned igennem alle tider. Den 
lyste over tilblivelsen af Ægyptens pyramider, den strålede allerede i længst 
forsvundne og glemte tider over Indiens templer og pagoder og overskyggede 
kinesiske terræner. Den funklede med en altoverstrålende glans ud fra Judæas 
bjerge og koncentrerer i dag sit himmelske lys midt i vesterlandenes mørke 
skæbnenat. I sandhed, dens lys er ligesom “Lynet udgået fra Østen og skinner 
indtil Vesten”. Guds ånd svæver stadig over vandene. Den smiler til os her i 
vort nordiske domænes midvinter under begrebet “Julestemning” og tilkende-
giver sig som varme, hjertelige håndtryk med ønsket om “Glædelig jul og godt 
nytår”, som kærlige hilsener, breve og gaver til slægt og venner, til fattige og 



nødstedte, til hjemløse og ensomme. Den har gjort det til tradition, at i julens 
glade tid må ingen sulte og fryse, ingen må være hjemløse eller forladt. Denne 
kærlige julestemning, dette sindets varmende lys er en ny verdensepokes første 
svage morgenskær. Det er juleevangeliets varige “Fred på Jorden” og den heraf 
følgende velbehagelighed for menneskene, der begynder at dæmre.”
Med denne hilsen vil vi takke alle gode kræfter i Martinus’ og vores alle sam-
mens Sag.
Rådet for Martinus Institut ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Willy Kuijper    Trine Möller    Jacob Kølle Christensen    Mary McGovern   
 Pernilla Rosell Steuer    Lennart Pasborg    Jens Christian Hermansen

Tak til alle for støtten til Martinus Institut
Vi vil benytte lejligheden til at takke de mange, der støtter instituttet enten 
ved frivilligt arbejde eller med pengegaver. Denne støtte betyder, at vi bedre 
bliver i stand til at finansiere vores aktiviteter på Martinus Institut og i Mar-
tinus Center. Uanset hvilket beløb, du giver, er det vigtigt for vores arbejde. 
Tusind tak!
 Gaver og arv fra interesserede udgør stadig en betydelig del af vores ind-
tægter og er ligesom det frivillige arbejde en forudsætning for, at Martinus 
Institut og Martinus Center fortsat kan drives på et højt aktivitetsniveau og 
fortsat kan udvikles.
 Ønsker du at støtte os, kan du indbetale et beløb til Fonden Martinus Ånds-
videnskabelige Institut således:

Danmark: bankkonto 3565-0016913170
Sverige: plusgirokonto 7 40 39-9
Norge: bankkonto 7877.08.14714
International: IBAN: DK07 3000 0016 9131 70
 BIC/SWIFT: DABADKKK

Skattefradrag for gaver
Fonden Martinus Åndsvidenskabelige Institut er godkendt efter Ligningslo-
vens §8A. Det betyder, at du kan få et skattemæssigt fradrag for gavebeløb. 
Der er dog et maksimumbeløb for gavefradraget på 15.900 kr. pr. år (2018) og 
16.300 kr. (2019). 
 Ægtefæller kan få hvert sit fradrag. For at opnå fradrag skal du opgive dit 
navn og cpr-nummer. 
 Vi indberetter modtagne gavebeløb til SKAT, og fradraget vil automatisk 
fremgå af punktet på selvangivelsen, der hedder “Gaver til foreninger m.v.”.


