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Kære venner. Velkommen til årets sommerbrev!

MC Klint
Martinus’ kursuscenter i Klint er ved at gøre klar til endnu en sommersæ-
son, der i år begynder 30. juni. Vi slutter sommersæsonen af med at fejre 
Martinus’ fødselsdag lørdag den 11. august. Den dag er det præcis 128 år 
siden, Martinus blev født, og det skal selvfølgelig fejres med åndsvidenskabe-
lig underholdning samt masser af kage.
 Inden kurserne kan gå i gang for denne sommer, vil frivillige medarbej-
dere have gjort boligerne og kursuscenteret klar til endnu en gang at blive 
indtaget af åndsvidenskabeligt interesserede kursister. 

Har du lyst til at være frivillig medarbejder til sommer i Klint?
Alle, der har lyst, kan deltage som frivillig medarbejder under sommerkur-
serne fra 30. juni til og med 11. august. Her kan man få nye venskaber, dis-
kutere åndsvidenskaben, udvikle sine kompetencer og have det sjovt, samti-
dig med at man gør et nyttigt stykke arbejde for Martinus’ sag. På hjemmesi-
den mcklint.dk kan man læse meget mere om at være frivillig medarbejder i 
centeret. Tilmelding på klintfrivillig@martinus.dk

“Øvelse gør mester”
Som medarbejder i Klint har man alle muligheder for at øve sig i at samar-
bejde i Martinus’ ånd i overensstemmelse med livets love. Ifølge Martinus 
er målet med vores personlige udvikling at være til gavn og glæde for alle 
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levende væsener. I den venskabelige ånd, der hersker på kursuscenteret, 
har vi hver især lov at være bevidste om vores eget forbedringspotentiale og 
samtidig have et givende og udviklende samarbejde. Foruden at være frivil-
lig medarbejder om sommeren er der i løbet af året tre egentlige arbejdsuger, 
hvor man kan deltage, nemlig påske, forsommer og efterårsferie, men frivil-
lige medarbejdere er i øvrigt meget velkomne hele året.

Ny køkkenleder
Efter at Charlotte Anderson har styret kursuscenterets køkken i “100 år”, 
har Nanna Voss nu overtaget ledelsen af køkkenet. Hun er flyttet fra Jylland 
med sine tre døtre for at starte et nyt eventyr i Klint. Charlotte er stadig at 
finde på kursuscenteret, men nu som frivillig med lidt andre opgaver. Vi tak-
ker af hjertet Charlotte for alle de gode år, hun styrede køkkenet og alle de 
frivillige medarbejdere med kærlig hånd.

Sommerkurserne
Sommerens kurser varer hver især en uge og har hvert sit tema. Overordnet 
kan man sige, at kurserne handler om livet. Kort og godt. Men livet er jo 
også alt. Det er vel derfor, at Martinus har kaldt sit hovedværk “Livets Bog”.

Klint hele året
Under de ugentlige sommerkurser er der den mest hektiske aktivitet i Klint. 
Men kursuscenteret har også mange aktiviteter uden for sommersæsonen. 
En række onsdag eftermiddage er der temasamtaler i Café Klint. Om lørda-
gen er der foredrag på Terrassen, og så er der weekendkurser, workshops, 
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refugieophold med mere, samt nytårskursus ikke at forglemme. I vinterhalv-
året er der endvidere studiegrupper, hvor man sammen gennemgår dele af 
Martinus’ værk.  

Oversætterugen
I maj havde oversættere af Martinus’ værk en god uge sammen i Klint, hvor 
de kunne diskutere vanskelige passager i værket og i øvrigt styrke deres 
internationale samarbejde. Henrik Gottlieb fra Københavns Universitet 
holdt den indledende forelæsning, hvor han øste gavmildt af sin store 
tværsproglige viden, hvorefter oversættergruppen kunne udveksle erfaringer 
med at oversætte Martinus til deres eget modersmål.

Grand Kursus
Forud for oversætterugen var der den 5. maj bogreception både i Klint, på 
Martinus Institut på Frederiksberg og i Hälsans Hus i Stockholm. På alle tre 
adresser blev udgivelsen af Martinus’ Grand Kursus præsenteret samtidigt. 
Receptionerne var vel besøgt, og mange købte bogen med hjem. 
 Grand Kurset er en samlet foredragsrække, hvor Martinus gennemgik 
verdensaltets kosmiske analyser. Bogen er en god introduktion til Martinus’ 
åndsvidenskab. Men selv hvis du har læst hele Martinus’ øvrige værk, vil du 
kunne få nye “aha!”-oplevelser ved at læse bogen.
 Her er en lille smagsprøve fra Grand Kursus, hvor Martinus kommer ind 
på, at man skal lære at lære:

At være til gavn og glæde for levende væsener er livets mening, og jeg 
har fået til opgave at fortælle menneskene om denne livets mening. Disse 
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mine kvalifikationer til at fortælle om livets mening har jeg fået igen-
nem mine egne åndelige evner. Det er evner, som alle mennesker er ved 
at få udviklet. Jeg er ikke favoriseret af Gud. Der er ikke noget ved mig, 
der er særligt. Jeg er ikke en undtagelse fra det hele. Det er jeg absolut 
ikke. Jeg har ikke en eneste smule viden, som De ikke vil komme til at få 
på samme måde. Det kommer ikke af sig selv, det kommer ikke før, man 
selv har tilegnet sig denne viden igennem sin udvikling. Når man først 
har tilegnet sig den store viden om kosmos, skal man ikke i et nyt liv 
begynde møjsommeligt at arbejde sig op trin for trin. Hele ens begavelse 
og viden kan pludselig komme og overskygge en. Det finder sted som den 
organiske proces, jeg i mit hovedværk, Livets Bog, har kaldt den store 
fødsel. 
 Når nu mennesker er interesseret i at høre, hvad jeg har at sige, er 
det, fordi de gerne vil vide noget om de kosmiske analyser og lære noget 
om selve livsmysteriet. Men så er spørgsmålet, hvordan kan man lære 
det. Dette at lære noget kræver, at man lærer at lære. Og der kræves en 
ting til, som er det vigtigste, nemlig frigørelse.

Læs selv videre om, hvordan vi kan frigøre os fra vores mentale eller ånde-
lige bundethed, – og om mange andre emner og problematikker, der er rele-
vante for åndsvidenskabeligt søgende mennesker.

Martinus’ breve
Ud over at holde foredrag, skrive bøger og artikler og hjælpe mennesker, der 
kom for at få gode råd, korresponderede Martinus også flittigt med mange 
mennesker. Alle de breve, der er i Martinus Instituts besiddelse, er nu blevet 
skannet ind, så de kan opbevares digitalt. I alt 2550 breve blev det til!

Søg og du skal finde
Mange af brevene bliver løbende lagt på hjemmesiden martinus.dk, hvor 
man frit kan læse dem. De findes under Onlinebibliotek sammen med artik-
ler, lydforedrag, fotogalleri, opslag i værket og andre mere nørdede studie-
muligheder. I det hele taget er man velkommen til at gå på opdagelse i alt 
det “guld”, der ligger på hjemmesiden. Godt nok trænger den til en moderni-
sering, men indholdet på hjemmesiden fejler ikke noget.

Formidling af Martinus’ åndsvidenskab
Apropos “modernisering”, så har Martinus Institut afsat 500.000 kr. til nye 
og kreative tiltag i formidlingen af Martinus’ kosmologi. I dag er der utroligt 
mange måder at formidle viden på. 
 På Instituttet og i Klint har vi i alle årene holdt foredrag, og det vil vi 
blive ved med. Men som supplement til foredragene og de andre undervis-
ningsformer, vi anvender, vil det være spændende at få nye idéer til formid-
ling af Martinus’ fantastiske åndsvidenskab. Har du idéer, og vil du være 
med til at udvikle nye metoder og former for formidling, er du mere end vel-
kommen. Læs mere om projektet under nyheder på martinus.dk.
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Podcasts
En af de nye 
måder at formidle 
Martinus’ lære på 
er med podcasts. 
Instituttet har skaf-
fet udstyr til at 
lave podcasts i en 
ordentlig lydkva-
litet, og flere med-
arbejdere har alle-
rede lagt podcasts 
ud på internettet. 
F.eks. kan man 
på The Martinus 
Cosmology Pod-
cast’s internetside (martinuscosmologypodcast.com) høre engelske interviews 
med kendere af Martinus’ kosmologi. På Kosmologipodden, kosmologipodden.
libsyn.com, kan man høre interviews på svensk og dansk.

Kosmos
Bladet Kosmos er også en del af Martinus Instituts formidlingsstrategi. 
Martinus udgav første nummer af bladet i 1933, hvor han bl.a. skrev følgen-
de om det nye blad:

Med Hensyn til Bladets kommende Indhold kan her nævnes, at følgende 
aktuelle Emner, saasom: Ligbrænding, Fosterfordrivelse, Sexualisme, 
Vivisektion, Tvangstanker, naturlig Ernæring, narkotiske Nydelser 
o. s. v., foruden de faste Rubriker: “Fortolkning af Livets Bog” og 
“Spørgesiden” af mig selv vil blive behandlede. Endvidere vil der ogsaa 
blive gjort Plads for andre Personers for Sagen gavnlige Erfaringer og 
Oplevelser, i Særdeleshed naar disse er af en saadan Natur, at de ikke 
forstyrrer Bladets Karakter, der ligesom “Livets Bog” skal holdes oppe 
paa et Niveau, hvor det ikke bliver et Angreb paa nogen eller noget, men 
derimod et universalt Defensorat for alt og alle og saaledes i Harmoni 
med Livets virkelige Facit være en Omfavnelse af alle, der retter Blikket 
mod de evige Fakta, eller alt, hvad der kommer ind under Begrebet “At 
elske sin Næste som sig selv”.

Vi er nu i gang med at planlægge bladet Kosmos i en ny form. Selve indhol-
det vil fortsat følge Martinus’ idéer for bladet, men formatet bliver ander-
ledes. Der vil også komme et web-Kosmos ved siden af det fysiske papir-
Kosmos. Men det vil vi fortælle meget mere om, når vi er kommet længere 
i processen. Abonnenter på Kosmos har intet at frygte, – men forhåbentlig 
meget at glæde sig til.
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Privatlivspolitik efter persondataforordningen
Som abonnent på Kosmos er ens persondata registreret på Instituttet. Hvis 
vi ikke havde abonnentens navn og adresse, ville det være vanskeligt at 
sende bladet til abonnentens postkasse. Ligeledes er det nødvendigt at kende 
e-mailadressen til den, der ønsker at få tilsendt Instituttets eller kursuscen-
terets nyhedsbreve.
 Martinus Institut har kun de nødvendige oplysninger for at kunne yde en 
aftalt service til den enkelte. Instituttet opbevarer ikke unødvendige person-
lige oplysninger om dig og deler ikke oplysningerne med andre. På hjemmesi-
den martinus.dk er Instituttets privatlivspolitik nærmere beskrevet.

Taget på Martinus Institut
For nogle år siden blev vi opmærksomme på, at taget på Instituttet trængte 
til en kærlig hånd. Vi bad derfor Sagens venner om økonomisk hjælp til en 
renovering. Hvis du var en af de gavmilde donorer, har du måske undret 
dig, om der så er sket noget med taget. Jo! Taget blev undersøgt, og man 
fandt, at selve teglstenene var af en særdeles solid tysk kvalitet, som nu til 
dags er vanskelig at opdrive. Det er således ikke nødvendigt at udskifte alle 
tagstenene, men mørtel, vedhæftninger, understrygning og evt. træværket 
har behov for en renovering. Takket være den økonomiske håndsrækning, 
som Instituttet har modtaget af Sagens venner, er tagrenoveringen nu i fuld 
gang. Besøger du Instituttet i denne tid, skal du derfor passe på at undgå 
nedfaldende mørtel med mere, mens renoveringen er i gang!
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At hjælpes ad
Medarbejderne på Instituttet sætter stor pris på, at vi – Sagens venner – 
også på denne jordnære og mere “materialistiske” måde kan hjælpes ad med 
at bevare og vedligeholde Martinus’ institut til glæde for alle brugere og 
besøgende.

Alle er født ind i Sagen
Martinus’ sag er jo ikke kun for dem, der arbejder på Martinus Institut og 
Martinus Center Klint. Heller ikke kun for Sagens venner eller for interes-
serede i Martinus’ åndsvidenskab. Nej, Sagen er for alle, og det er egentlig 
stort at tænke på. Den enkelte kan ikke “melde sig ind”, for hvert ene-
ste menneske på denne jord er født “medlem”, idet vi alle er ét. Vi er alle 
mikroindivider i én stor organisme. Der findes ikke “dem og os”, men kun 
“os”. Tilsammen med alt andet udgør vi det uendelige univers, også kaldet 
Guddommen. Når du taler til et andet menneske, taler du til Gud. Og når et 
andet menneske taler til dig, er det Gud, du lytter til.
 – Kan man andet end at takke Martinus for den vældige indsigt, han har 
formidlet til os med sit livsværk?
 Fra Martinus Institut og Martinus Center Klint ønsker vi dig, jer, alle en 
rigtig dejlig sommer!

Med kærlig hilsen
Willy Kuijper – Per Jan Neergaard – Peter Bendtsen – Trine Möller  
Jacob Kølle Christensen – Mary McGovern – Pernilla Rosell Steuer 

Lennart Pasborg – Eigil Kristensen – Nanna Voss

Tak til alle for støtten til Martinus Institut
Vi vil benytte lejligheden til at takke de mange, der støtter Martinus Institut 
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 Martinus Center. Uanset hvilket beløb, du giver, så er det vigtigt for vores 
arbejde. Tusind tak!
 Gaver og arv fra interesserede udgør nu - og har altid udgjort - en betyde-
lig del af vores indtægter 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 
Åndsvidenskabelige 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
For danskere er der skattefradrag for gaver til Martinus Institut, og i 2018 
kan der opnås fradrag på op til 15.900 kr. Ægtefæller har hvert sit fradrag. 
Hvis du ønsker skattefradrag, skal du samtidig oplyse dit cpr-nr.


