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Kära vänner, här kommer årets sommarbrev!

Martinus Center, Klint
Martinus kurscenter i Klint håller på att göras i ordning inför ännu en som-
marsäsong, som i år börjar den 30 juni. Vi avslutar sommarsäsongen med att 
fira Martinus födelsedag lördagen den 11 augusti. Denna dag är det precis 
128 år sedan Martinus föddes, och det ska självklart firas med andlig-veten-
skaplig underhållning och massor av tårta. 
 Innan kurserna kan börja i sommar, kommer frivilliga medarbetare att ha 
förberett kursbostäderna och kurscentret, så att de ännu en gång kan tas i 
bruk av andlig-vetenskapligt intresserade kursdeltagare. 

Har du lust att vara frivillig medarbetare i Klint i sommar?
Alla som har lust kan delta som frivilliga medarbetare under sommarkur-
serna från den 30 juni till den 11 augusti. Här kan man få nya vänner, dis-
kutera den andliga vetenskapen och utveckla sin kompetens samtidigt som 
man utför ett nyttigt arbete för Martinus Sak. På webbplatsen mcklint.dk 
kan man läsa mycket mer om hur det är att vara frivillig medarbetare i cen-
tret. Man anmäler sig på klintfrivillig@martinus.dk.

”Övning gör mästaren”
Som medarbetare i Klint har man alla möjligheter att öva sig i samarbete 
i Martinus anda i överensstämmelse med livets lagar. Enligt Martinus är 
målet med vår personliga utveckling att vara till nytta och glädje för alla 
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levande väsen. I den vänskapliga andan som råder på kurscentret, har vi 
alla, var och en, lov att vara medvetna om vår egen förbättringspotential 
och samtidigt ha ett givande och utvecklande samarbete. Förutom att vara 
frivillig medarbetare om sommaren, finns det under årets lopp tre egentliga 
arbetsveckor som man kan delta i, nämligen påsk, försommar och höstlovs-
vecka, men frivilliga medarbetare är också mycket välkomna under hela året. 

Ny kökschef
Efter att Charlotte Anderson har varit ansvarig för kurscentrets kök under 
”100 år”, har Nanna Voss nu övertagit ledningen av köket. Hon har flyttat från 
Jylland med sina tre döttrar för att börja ett nytt äventyr i Klint. Charlotte 
finns fortfarande kvar på kurscentret, men nu som frivillig med lite andra 
uppgifter. Vi tackar av hjärtat Charlotte för alla de goda år som hon på ett 
kärleksfullt sätt har varit ansvarig för köket och alla frivilliga medarbetare.

Sommarkurserna
Sommarkurserna utgörs av veckokurser som har var sitt tema. På ett över-
gripande plan kan man säga att kurserna handlar om livet. Kort och gott. 
Men livet är ju också allt. Det är väl därför som Martinus har kallat sitt 
huvudverk Livets Bog.

Klint hela året
De veckolånga sommarkurserna innebär den mest hektiska tiden för aktivi-
teter i Klint. Men kurscentret har också många aktiviteter utanför sommar-
säsongen. Under en rad onsdagseftermiddagar anordnas temasamtal i Café 
Klint. På lördagarna äger föredrag rum på Terrassen, och det finns även 
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weekendkurser, workshops, retreatvistelser med mera, nyårskursen inte att 
förglömma. Under vinterhalvåret finns det också studiegrupper, där man 
tillsammans går igenom delar av Martinus verk.

Översättarveckan
I maj tillbringade översättarna av Martinus verk en angenäm vecka tillsam-
mans i Klint, där de kunde diskutera svåra passager i verket och överlag 
stärka sitt internationella samarbete. Henrik Gottlieb från Köpenhamns 
universitet höll en inledande föreläsning, där han öste generöst ur sin tvär-
språkliga kunskap, varefter översättargruppen kunde utbyta erfarenheter 
kring översättning av Martinus till sina egna modersmål.

Storkursen
Före översättarveckan anordnades det en bokrelease såväl i Klint som på 
Martinus Institut på Frederiksberg och i Hälsans Hus i Stockholm. På alla 
tre adresserna presenterades utgivningen av Martinus Storkursen (danska 
Grand Kursus) samtidigt. Bokreleaserna var välbesökta och många köpte 
med sig boken hem. 
 Storkursen är en samlad föredragsserie där Martinus gick igenom världs-
alltets kosmiska analyser. Boken är en god introduktion till Martinus and-
liga vetenskap. Men även om du har läst hela Martinus övriga verk, kommer 
du att kunna få nya ”aha”-upplevelser genom att läsa boken. 
 Här är ett litet smakprov ur Storkursen, där Martinus kommer in på att 
man ska lära sig att lära:

”Att vara till gagn och glädje för levande väsen, är livets mening, och jag 
har fått i uppgift att berätta för människorna om denna livets mening. 
Mina kvalifikationer att berätta om livets mening har jag fått genom mina 
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egna andliga förmågor. Det är förmågor som alla människor är i färd med 
att utveckla. Jag är inte favoriserad av Gud. Det finns ingenting med mig 
som är speciellt. Jag är inget undantag från det hela. Det är jag absolut 
inte. Jag har inte det minsta vetande som ni inte kommer att få på samma 
sätt. Det kommer inte av sig självt, det kommer inte innan man själv har 
tillägnat sig detta vetande genom sin utveckling. När man har tillägnat 
sig det stora vetandet om kosmos, behöver man inte i ett nytt liv mödosamt 
börja arbeta sig upp steg för steg. Hela ens begåvning och vetande kan 
plötsligt komma och uppfylla en. Det äger rum som den organiska process 
jag i mitt huvudverk, Livets Bog (Livets bok), har kallat den stora födelsen. 
 Nu när människor är intresserade av att höra vad jag har att säga, 
är det därför att de gärna vill veta något om de kosmiska analyserna 
och lära något om själva livsmysteriet. Men frågan är hur man kan 
lära det. Detta att lära något, kräver att man lär sig att lära. Och det 
krävs en sak till, som är det viktigaste, nämligen frigörelse” (Storkursen, 
kap. 2, st. 32. Översättning: Lisbeth Lanemo). 

Läs själva vidare om hur vi kan frigöra oss från vår mentala eller andliga 
bundenhet, och om många andra ämnen och problem som är relevanta för 
andlig-vetenskapligt sökande människor. 

Martinus brev
Förutom att hålla föredrag, skriva böcker och artiklar och hjälpa människor 
som kom för att få goda råd, korresponderade Martinus också flitigt med 
många människor. Alla brev som Martinus Institut är i besittning av har nu 
skannats in så att de kan bevaras digitalt. Det blev sammanlagt 2 550 brev! 

Sök och du ska finna
Många av breven har löpande lagts ut på institutets webbplats martinus.
dk, där de är fritt tillgängliga. Man hittar dem under den danska sidan 
”Onlinebibliotek” tillsammans med artiklar, ljudföredrag, fotogalleri, upp-
slagsmöjligheter i verket och andra möjligheter för studium av verket. På det 
hela taget är ni mycket välkomna att gå på upptäcktsfärd i allt det ”guld” 
som ligger på webbplatsen. Den är visserligen nu i behov av en modernise-
ring, men det är inte något fel på innehållet. 

Förmedling av Martinus andliga vetenskap
Apropå ”modernisering”, har Martinus Institut avsatt 500 000 dkr för nya 
och kreativa idéer för förmedling av Martinus kosmologi. I dag finns det otro-
ligt många sätt att förmedla kunskap på. 
 På institutet och i Klint har vi under alla år hållit föredrag, och det kom-
mer vi att fortsätta med. Men som komplement till föredragen och alla andra 
undervisningsformer som vi använder, kommer det att bli spännande att få 
nya idéer för förmedling av Martinus fantastiska andliga vetenskap. Har du 
idéer och vill vara med att utveckla nya metoder och former för förmedling, är 
du mer än välkommen. Läs mer om projektet under ”Nyheter” på martinus.dk.
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Podcast
Ett av de nya sät-
ten att förmedla 
Martinus lära på, 
är i form av en pod-
cast. Institutet har 
införskaffat utrust-
ning för att spela in 
podcastavsnitt med 
hög ljudkvalitet och 
flera medarbetare 
har redan lagt ut 
poddar på internet. 
Exempelvis kan 
man höra engelsk-
språkiga intervjuer 
med kännare av Martinus kosmologi på webbplatsen för The Martinus 
Cosmology Podcast: martinuscosmologypodcast.com. På Kosmologipodden, 
kosmologipodden.se, kan man höra intervjuer på svenska och danska.

Kosmos
Tidskriften Kosmos är också en del av Martinus Instituts förmedlingsstra-
tegi. Martinus gav ut det första numret av tidskriften år 1933, där han bland 
annat skrev följande om den nya tidskriften: 

Vad gäller tidskriftens kommande innehåll kan här nämnas att föl-
jande aktuella ämnen, såsom: likbränning, fosterfördrivning, sexualitet, 
vivisektion, tvångstankar, naturlig näring, användande av narkotika 
osv., förutom stående rubriker som ”Förklaring av Livets Bog” och 
”Frågesidan”, kommer att behandlas av mig själv. Vidare kommer det 
också att finnas plats för andra personers erfarenheter och upplevelser 
som är lämpade för det, i synnerhet när dessa är av en sådan natur att 
de inte stör tidskriftens karaktär, vilken liksom Livets Bog ska hållas 
uppe på en nivå där inte någon eller något angrips. Den ska i stället bli 
ett universellt försvar för allt och alla och på så vis vara i harmoni med 
livets verkliga facit, vara en omfamning av alla som riktar blicken mot 
de eviga fakta eller allt som innefattas i begreppet ”att älska sin nästa 
som sig själv” (”Till läsarna!”, st. 3.6, ur Artiklar 1930-1945).

Vi håller nu på att planera tidskriften Kosmos i en ny form. Själva innehål-
let kommer även fortsättningsvis att följa Martinus idéer för tidskriften, men 
formatet blir annorlunda. Det kommer också att komma en webb-Kosmos vid 
sidan av den fysiska pappersutgåvan. Men det kommer vi att berätta mycket 
mer om när vi har kommit längre i processen. Abonnenter på Kosmos har 
ingenting att frukta – men förhoppningsvis mycket att se fram emot.
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Persondatapolicy efter persondataförordningen
Som abonnent på Kosmos finns dina persondata registrerade på Martinus 
Institut. Om vi inte skulle ha abonnenternas namn och adress, skulle det 
vara svårt att skicka tidskriften till abonnentens brevlåda. Likaledes är det 
nödvändigt att känna till e-mailadressen till den som önskar att få mailut-
skick med institutets eller kurscentrets nyhetsbrev.
 Martinus Institut har endast de nödvändiga uppgifterna för att kunna 
erbjuda en avtalad tjänst till enskilda personer. Institutet bevarar inte onö-
diga personliga uppgifter om dig och delar inte heller informationen med 
andra. På webbplatsen martinus.dk finns en närmare redogörelse för institu-
tets persondatapolicy.

Taket på Martinus Institut
För några år sedan blev vi uppmärksammade på att taket på institutet 
behövde en hjälpande hand. Vi bad därför Sakens vänner om ekonomisk 
hjälp till en renovering. Om du var en av dessa givmilda donatorer, har du 
kanske undrat om det har skett något med taket sedan. Jo! Taket undersök-
tes, och man fann att själva takteglet var av en särdeles solid tysk kvalitet 
som i dessa dagar är svårt att få tag på. Det var således inte nödvändigt 
att byta ut allt taktegel, men murbruk, fogar, underarbete och visst träverk 
behövde renoveras. Tack vare det ekonomiska stöd som institutets mottog av 
Sakens vänner är takrenoveringen nu i full gång. Om du besöker institutet 
dessa dagar, ska du därför akta dig så att du inte får nedfallande murbruk 
och annat på dig, medan renoveringen är i gång!
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Att hjälpas åt
Medarbetarna på institutet sätter stort värde på att vi – Sakens vänner – 
också på detta jordnära och mer ”materialistiska” sätt kan hjälpas åt att 
bevara och upprätthålla Martinus institut till glädje för alla brukare och 
besökande.

Alla har fötts in i Saken
Martinus Sak är ju inte bara till för dem som arbetar på Martinus Institut 
och Martinus Center Klint. Inte heller bara för Sakens vänner eller för de 
som är intresserade av Martinus andliga vetenskap. Nej, Saken är till för 
alla, och det är egentligen stort att tänka på det. Den enskilda kan inte 
”anmäla sig” in i det, eftersom varje enskild människa på denna jord har 
fötts in som ”medlem”, då vi alla är ett. Vi är alla mikroindivider i en enda 
stor organism. Det finns inte ”vi” och ”dem”, utan bara ”vi”. Tillsammans 
med allt annat utgör vi det oändliga universum, också kallad Gudomen. När 
du talar till en annan människa, talar du till Gud. Och när en annan männi-
ska talar till dig, är det Gud som du lyssnar till.
 – Kan man annat än tacka Martinus för den väldiga insikt som han har 
förmedlat till oss med sitt livsverk?
 Från Martinus Institut och Martinus Center, Klint, önskar vi dig, er, alla 
en riktigt fin sommar! 

Hjärtliga hälsningar
Willy Kuijper – Per Jan Neergaard – Peter Bendtsen – Trine Möller  
Jacob Kølle Christensen – Mary McGovern – Pernilla Rosell Steuer 

Lennart Pasborg – Eigil Kristensen – Nanna Voss

Tack till alla för stöd till Martinus Institut
Vi vill utnyttja tillfället att tacka alla som stöttar Martinus Institut, anting-
en genom frivilligt arbete eller med ekonomiska gåvor. Detta stöd betyder att 
vi får bättre möjligheter att finansiera våra aktiviteter på Martinus Institut 
och i Martinus Center, Klint. Oavsett vilket belopp du skänker, är det viktigt 
för vårt arbete. Tusen tack!
 Gåvor och arv från intresserade utgör nu – och har alltid utgjort – en 
betydande del av våra intäkter och är, liksom det frivilliga arbetet, en förut-
sättning för att Martinus Institut och Martinus Center, Klint, fortsatt kan 
drivas på en hög aktivitetsnivå och utvecklas vidare. 
 Om du önskar stötta oss, kan du betala in ett belopp till Fonden Martinus 
Åndsvidenskabelige Institut enligt nedan:
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

Översättning: Pernilla Rosell Steuer


