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Liste over medarbejdere:
Martinus
l~øl:f
Mogens Møller
Per Bruus-Jensen
(;
f
:,;". ".c\
'[· I,~y._,'I
Else Olsen
I' V i
Grethe Brinkhard 1
Bertil Ekstrom
- Ib Schleicher, Ved Bellahøj 21, 13, 2 700 Brønshøj
·:- Torben Gjedde, "Gjeddesgård", 4060 Kirke Såby
~ Tage Edeling, Rødovrevej 12,
2 610 Rødovre
Henning Laug, Vanløse alle Bo, 2720 Vanløse
J. Tage og Sysse Buch,
"
'/
Inge Sørensen, Vanløse alle 26, s t. "
E. Zinglersen, Ternevej 5, 2000 Kbhvn. F
Ben Saxe, Tesdorphsvej 50 st,
"
Torben Schæfer, Odinsgade 19 st., 2200 Kbhvn. N
Just Møller, Ordrupvej 132, 2920 Charl.
(Ådalsparkvej 55 st. th .• 2970 Hørsholm)
...!.. Sv. Å. R•sen, Vestervej 27, 4100 Ringsted
Revisor Finn Bentzen, Åvang 31, 3400 Hdlerød
Sune Lindstrom, Ærenprisvej 30, 2820 Gentofte
~ Aage Hvolby, Vestre Paradisvej 57, 2840 Holte
Niels Skriver, Torbistvej 19, 2610 Rødovre
Rona Jahn, Vigerslevvej 14 st., 2500 Valby
Birte Gerner Larsson, Villa Rosenberg, Strandvang, 4500 Nykøbing/ Sj
/
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Til stede var: Martinus, Åge Hvolby, Ib Schleicher, Birte
Gerner Larsson, Rona Jahn, Grete Brinkhard,
Tage Buch, Sysse Buch, Else Olsen, Inge Sørensen, Bertil Ekstrøm, Sv.Å.Rossen, Just Møller.
1: Sidste mødereferat godkendt.
2: Åge berettede fra sidste bestyrelsesmøde. I øjeblikket
koncentrerer bestyrelsen sig om arbejdet vedr. sagens struk!Y!:, samt anvendelsen af instinuttets lokaler på længere
sigt. Ib havde udarbejdet et foreløbigt arbejdsprogram for:
"Bestyrelsens repræsentanter i forhold til Instituttets Arbejdsopga~er", hvilken skitse var vedlagt mødereferatets
udsendelse. (Se også under 5a)

3: Som fast punkt på dagsordenen blev det besluttet for frem-

/
(

/

tiden at have: Et kort referat fra de forskellige arbejds~
grupper.
I forbindelse hermed - og i forlængelse af en diskussion i
bestyrelsen om samme emne - diskuteredes eventuelle sekretærer indenfor grupperne.(iestyrelsen ønskede selv at etablere en sådan po§ Dens opgave defineredes som værende: Koordinerende og delegerende; ideen er, at den skal tage sig
af det praktiske som f.eks. at telefonere, holde aftaler
og tidspunkter og fordele gruppens interne ~rbejdsbyrde
i samråd med gruppens øvrige medlemmer.
Arbejdsgrupperne skulle selv arrangere og bestemme antallet
medarbejdere indenfor gruppen (-erne), samthvem disse medarbejdere skal være.
Det blev i denne forbindelse besluttet, at det ikke vil
være nødvendigt at forelægge Martinus, hvem disse medarbejdere var eller blev.

4: Engelskgruppen v/Tage Buch 1 omtalte, at mr. Johnsom havde
sendt et brev i hvilket han også fremsender en "prøve" på
en af ham k~rrigeret og af fru Okkels oversat ting. Mr.J.
har nu trukket sig tilbage og kan påtage sig eventuelle oversættelser.

'

5: Ang. samarbejde. Tema: Et større fremmøde - mente Tage - ved
torsdagsmøderne var ønskeligt. Det var nødvendigt, hvis der
skulle blive tale om·et virkeligt, informerende samarbejde.
[:!_edr. fordelingen af arbejdet i arbejdsgrupperne: Man bør
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at arbejdet i grupperne går på skift således, at der altid er
en blanding af det lyst- og det pligtbetonede.
Martinus: Man må huske på, at der her ikke er tale om en
forretning eller et aktieselskab, men et samarbejde omkring dannelsen af en ny verdenskultur af fuldstændig frit
stillede mennesker; egenlig burde der slet ikke laves love
for dette samarbejde. - Når først sagen bliver født, d.v.s.
kommer frem for offentligheden, så bliver der tale om en anden
struktur, den, der nu er under udarbejdelse. Det er ikke meningen, at Instituttet skal foretage trykning i fremtiden
af bøger o.lign. Den vil blive foretaget af kommercielle
foretagener. Der bliver ikke oprettet institutter i udlandet
men kun kontakt-steder eller kontorer. Når offentliggørelsen
kommer, vil forespørgselen efter trykte materialer stige
udefra - som en virus, der allerede er udbredt. Men nu - i
øjeblikket - må vi udrette alt på den bedste måde indtil
sagen bliver offentliggjort.

L--

Inge omtalte et par personer, der evt. ville være interesserede i oversættelser til tysk til aflastning af den nuværende ordning.

5a: Åge gjorde mere udførligt rede for den strukturdiskussion,
der havde været i bestyrelsen.
Martinus: Bestyrelsen sidder f.eks. i 4 år, og formandsposten kan skifte fra år til år. (1 år ad gangen.) De forskellige poster indebærer hver for sig ikke nogen grad af
forskel i vigtighed. Alt er lige vigtigt.
Åge redegjorde for de _GFUPper, der var3,!_tive i øjeblikket
og for de forskellige arbejdsområder: Bestyrelse, - undervis
ning, - information, - tysk, - engelsk, - esperanto, - feriebyen (undervisning), - administration, - redaktionen af
KOSMOS.
6:

Birte berettede om I?,_åsken i Klint. Det havde været en 50d
påske både arbejds- og vejrmæssigt. Der havde været havearbejde, tømrer- og snedkerarbejde, opsætning af badebro,
maling, indramning af ca. 3o malerier (skænket af Carl
Strøm Hansen) til ophængning i lejlighederne, syning og ophængning af gardiner, installering og anskaffelse af køleskabe. - Maden v/Rona havde været prima.

3
6a:

7:

Ekstra punlct: Feriebyen i højsæsonen etc.
Svend Åge spurgte, om der var behov for week-end møder
(lørdag aften-diskussion eller foredrag) i Klint i tiden
før højsæsonens start. Da det var vanskeligt at udtale sig
om, overlodes det til Sv.Åge selv at arrangere, og forhøre,
Køkkenet i højsæsonen vil blive forestået af Rona fæ egen
reGning og - risiko.
Rona vil ikke have løn for at kore køkkenet, efterson hun
ikke forventer at få lønnede medarbejdere - men kun har frivillig hjælp - af hvilke de nødvendige allerede har tegnet
sig. Det overlodes også enstemmigt, at Rona fastlægger menuen, spisetiderne, hvornår hun vil holde åbent om aftenen
eller på andre tidspunkter.
Rona ønskede at holde priserne nede på et så lavt niveau som
muligt og foreslog kr. 7,- til 7,5o for den varme ret og ca.
kr. 3,5o for en efterret, dersom denne ønskedes. Der vil
blive arrangeret en rabatordning, samt en ordning for billigere servering for børn. Rona spurgte9 om det vilde være i
sin orden, om de:b i enkelte tilfælde kunne tildeles en ikkelønnet køkkenhjælp at få et værelse frit i eftersæsonen uden
vederlag som en opmærksomhed.
Det besluttedes at dette var i orden.
Ligeledes antag rian enstenmigt, at de ovennævnte priser var
meget fair, og overlod det til Rona at sætte priserB indenfor disse rammer.
Restauranten åbner d. 28.6.74.
Rona søger i øjeblikket k0ntakt ned en dyrker af biodynamiske
grøntsa5er på Odden, der er villic; til at levere bio-dynamiske grøntsager i højsæsonen i Klint.
En ny ordning ang. biblioteket i Klint overlodes Birte
at håndtere og ordne.
Herrimn Andorsen's løn i feriebyen, der nu er kr.12,oo, vil
blive forhøjet til kr. 15.oo per tine, efter annodning af H.A.
KOSMOS: Der var intet til - oe; fra - KOSMOS.
Inr},e foreslog, at man anvendte nogle gar:1le "Breve fra Instituttet11 med svar fra Martinus.
Næste nøde:

16.5.74.

Referat: Just.

TORS DAGS MØDET
Til stede var:

d. 24. Februar

1977.

Martinus, Tage E.(ordstyrer), s1.Åge,
Mogens, Bertil, Solveig, Just, Mischa,
Sam, Else, Grethe.

,

1:
2:

Dagsorden:

3:
4:

5:

6:
ad 1:

Sidste referat
Referat fra bestyrelsesmøder.
"
" Klint-gruppen.
"KOSMOS".
Referater fra andre grupper.
Evt. Næste møde.

- Heferatets side 2, linie 4:
sættes: "til uddeling".

i stedet for:

"til salg;;, ind-

- Referatets side 2 linie 13: Ny vedtagelse:
Afgiften
på enkelte foredrag (for- og eftermiddag): Kr. 7. pr. foredrag.
- Derefter v~dtoges referatet.
ad 2:

- ved r_r_,_' <e Ti' ~ • Bec•t-..rrelsesmr.1det
d • 8 • Lr) • '72 • -~;·n ny te·'"Ill Il0'
J_ "~.>
;(
·· L ~ l)
over hus p:\ campi~ pladsen var blevet fremlae;t ved Bo
Seest. Den blev e;odkendt, da alle·krav var blevet opfyldt.
Om~ostnin~erne ville iflG. Jørgen Simonsen beløbe sig
til ca. kr. 150.000,-. ,,.nslået pris ved delvist solvbyg~eri: Kr. 100.000,-.
Da by~3eriet ik~e kunne blive f~rdist til denne s~son,
foreslog Jørgen Gimonsen - og bestyrelsen vedtog - R~ ~c~ for
denne sommer blev le.jet 2 toilet- or; bade vor;ne. Lejen:
ialt kr. 5000,00.
Bo sår videre mod detailte3ningorne til myndichoderne.
1
.1. . ..!
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- Indkøb af lo-11 køleskabe til Klint ~od.kendt af bestyrelsen.
Jørr~en Simonsen kan fremsko.f fe til reduceret pris.
- Udlandsarbe;jdet. I øjeblikket arbe,jder hvert la nd med sit,
holder møder, foredrag, trykker, oversætter skrifter, o.s.v.
1,1q._~_j?j.nus mener, at faste retningslinier må udarbc jdos.
F.eks.
burde alle udlandsgruppc~ne sende referater af,
hvad der foregår.
M. h. til :3t_tJtel.sen i :::::ivcrige, ScJ. sender den f.eks. hvert
år sine rez_;nskaber til I 11 stitutt0t til gennemsyn.
Det oplystes iøvrigt, at Kal~n, (H~lsans FBrlag)hnr
overdrar;:et s ino rettir~;hecler i Sveri:;e til ovonnc-;vnte
btiftelse.
Mogens: Sir~~·;e__ o:~ Kalen hc1.vcJc ove:rf or ham udtrykt, at de
'::;erno ville deltage i bestyrelsesmøcler i :cøbenhr:vn hvis
indbudt 0c or1fordr0.t til det. ·
I·I::1rtinus: Den ny struktur-beskrivelse er iL::e helt fccrdig
endnu.
F0l~;ende c-;r nogle retningslinie:i;-, der lic;:~er .Lrnt:
Sv.Age: ~orfntterhonorar skal altid gå til Instituttet.
Hnrtinus: Lokale initiativer som E;t1.1diotredse er n:,.turli3vfr3-:[ orden, nen trykkeri- og __ udgivervirkso .1b.ed (i de
f orsl':e JJ.i~';c lo.;nde) bør lcoordinc:r:-cs nod Købcnhavn.
I1artinus: Cnskede iøvrir_i;t; undervirrn.i:rcen til debat med
ud!_';:m:::;spun'~t i Olo Saxos inch:;endte r.:;1::rift; om n;~turholorede lse.
fhrtinu:::~ f n.ci.ts loc i:·;en, at foredrag o. ]j_~,;n. undervL3nin[i p:"i Institut ellc;r Center kun r;k,1.l ch:eLje sir.:; om
ano.lyccrne, der lif_:; 2·;cr til crund for Det Evic.:e Vordensb ilJ.ede. De m:°t lir:~.::::;e som det nrn te punkt.
~i'. e 1':r::. ~cm en
unrle.rviser, der ønsker c:i.; behanclJ"c et emne, for 1 ~l:1re, at

~IL • c__
')
C:.-,

•

'7'7
I

•

det, hnn vil sice er n o c e t (en detaije) uf vcrrtenslJillsdet 03 for at illustrere det,, begynde med blot 5
minutters demonstration nf hele verdensbilledet
(hovcdsymbol@t). I11-n sknl vide, hvor rJet, <Jer bohr,ndlcs i foredrn. t befinder sic i forhold til verdensbilledet.
NaturliGvis kan man ta3e tinc med, der støtter foredraccne
om t111.~.1:rcc~rr1e.

Lc::recrnc i (len f'rcmtidic_~r, st:ole behøver ikl~c 11r;::idvcndigvis
nt vc,:,re uddarwcdc doktorc:;r,in;;cniorcr o.a. :1-t:-•.demj_t:crc.
Ilet lc:1rnnc c:/t ud over so.~~en. (her k:ml:tcs på, at når en
rierson er uddannet uclelul::konde i eot system, s::\ kan det
vc-crc V,?.11s 1 ~clif;t H:Ye at blive me:.:;et [JJ::'æc;et ::-:1.f det o:::·.:· det bli,·
s peciJ.1 nclJ: o.nne lsen, der bliver udc;anc;spunktet o~; ikf:c
1~0.smolo;=ien.)
Martinus fre"lhævede videre, {~t det vnr interec;:rnn for
s 2 t:;en, der vax: afcørende. _HVi hn.r jo ,1.lle tin::;cne inclE~n:f' or
vort ecet omrfrde. Det, vi skal f0lce med i (udover det) er
det, der stimul8rer den ny verdensimpuls. Siden 1973 er
der blevet 3ivct fri for det væld af psykisk og anden åndsvidensl'J1.belic; litteratur, der er kom;ric::t. n
Der r:3 1 =rivss rricc;ct om 11 flyvende tallert:e11er 11 , 0: n.o,_;et
er da oc~s:': ric;tic;t - li~~esom Uri Gellers fremtr,:x1en, - men
kun det, der h0rer med til Kristus-mentaliteten.
Vor Ihssion er at ;;ivc moro.len.
Ano.lysGri1e er et forsvar
for c1.lt.
( Om mil i tc.;:;rt forsvar:) Kernen i r1et er, at f or:.--,;var er verde
ulyk>::e idag. Man retfc<3rdic;c;ør s ic; c;ennem arnronclclsen af
ordet, fordi man mener det ar nødvcndic;t at forsvnre sic;.
[fr1n rn,S. fortælle mennesl:cne, at det, der bcf ordrer udviklinGen er, at de må ophøre med at forsvare sig.
Vi er ved at udvikle en mentalitet, der in3en love behøver
i ri~Jds ,tnin~; til [·Ioses-epoken, der netop stod J:or lovene.
I det rnnste D.rh:lndrode - efter endnu en \rercl.on::::ornr;Jx:mdonclc ];:ric; el ler to, vil vi komme mere oc mere ;JO:ct fra
I.,
.
1~ orsv2.rs\:;c,1.n1æn
og c;ennem f' or.h ane17__ ingor
na i~ rem GL_7 en
fredeJie1:crci verden.
Hv:i_s i:: 1:::e Kristus havde tar~et korsfc:;stelsen pt, sic;, sa
h.:1.vde vi 3 ilrl :ert ikke kendt ham idnf,.
Det, der er problemet er ikke, at vi besidder en flasse
viden, men se, hvor langt man kan stræ1c'1ce sig - hvor mec;ot,
man ~~n finde sig i.
0;
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J\i i~_/:11 11t·c1<::a.f _Cer s ic; seJ.v.
1

L~reden får autoritet ,~en11em de 1;:osmiske analyser.
Det er ilcke sådan, at man ik\:e kan tale om noget o..ndet
end analyserne, men emnet ( i et .foredra 0 f.eks.) slutJ. gå
ud fra L~vets Bog •
.Slrnlen' skal blive et 0;eneralcenter i hele den ny verdensepoke. Den sk:-~1 ikke blive en højskole i almindelic; :forstand, hvor der også skal undervises i andre fag.
Analyserne skal her fremstå i renkultur.
Det er i\: 1 ~e menin:;cn, ot man her sknl kunne II få oplysninc:er om hvilken "maskine 11 , man lrn.n lave II etc. Det er rneaneskets e3en 11 datamaskine II de sl.'::oJ_ lcnre at kende
hcri r;,,nnem.
Sk61en skal blive et center - oneståend0 i sin art fuldkommen fri og åben til alle sider - til st m6dtacc
mennesker fra ~lle esne oc fra alle retnin~er, der
ønsker at modtage disse nye impulser.
0

~- /1.;3_~_;__ 80m et ekser:ipel: Oilie Sctxe vil m(1Ske t5erne undervise 1 det hans artikel handler om (naturlæ8ekunst). Er
det for facli3t?
Martinus: De kan c;odt f ortwlle om de:ces gernine;, men ikke
blande ,1,n, 1 ly,serne sam-r1en med t3ndre tinG.
0

-

3
Sv.Åge: Kunne han f.eks. i et eftermiddagsforedrag forelæse
om sit tema udfra analyserne?
Martinus: Tror ikke, det er muligt for ham.
Det er ,ikke vores fa3. Jeg er kommet for at give den åndelige
verden undervisning - ikke specialisterne {specielt).
Grethe: Man kan ikke sige Ja til den ene os Ne,j til en anden.
Martinus: Hvis Gjedde (psykolog) får lov til sit (en psykologisk tjeneste udfra analyserne), s& får andre osså lov.
Naturlic;vis sko.l vi hjælpe hinanden. Men det km. blive en
stor sammenblanding.Vi skal ikke ansætte specielt personale
i Klint specielt til at snakke problemer specielt med enkelte
eller c;rupper •
..,.. Det er et Center for den mjeste moral ••
Vi har brug for menneriker, der er inde i dette, - ikke
for folk, der fortæller om deres eget arbejde.
Bertil: Den officielle undervisning er altså Kosmologi.
Martinus: (ane~. strukturen. Såsnart jeg er færdie; med
BOGEN, vil jeg Børe struktur-analysen f~rdig.
I almindeli3hed vil der ikke blive ansat lærere ved
skolen som undervisere i K0 smologi. Det bliver for størstedelen folk, der til stadighed arbejder og tjener deres
udkomme i erhvervslivet.
Sv.Ar;e: H.h.t. Ole Saxe: Kan vi. tillade ham at holde
13,,sstef oredrag?
Mairtinus: - er skeptisk m.h.t. naturlæger. Det, vi beskæftiger os med skal være solidt.
De har deres, og deres tid er ved at udløbe.
Vi har vort gg vi er pc\ vej opefter.
Ang. 11 beviser" ·oå inkarnation: Der er mennesker, der mener,
at de gennem personlige oplevelser, hvor de har været udenfor deres krop, har et eevis på inkarnation, - et J.iv efter
døden. Det er det imidlertid oftest ikke. Det kan være en
illusion.
Herefter begrundede Martinus dette m:;rmere.
Ta15e E. : Grundholdningen for undervisningen må altså i et
tilfælde som her: Ole Saxes, være, at et sådant foredrag
bør henlægges til aftenerne - 11 Aftenunderholdningenn.
Martinus: Ang. udbredelsen af analyserne: nvi JlSkal (heller)
ikke melde os ind i noget for at få del i solskinnet. 11
Ane;. holdningen til med·mennesker, der arbejder indenfor andre
aspekter af åndsvidenskaben: "Det er vigtigere, at man
har venner. Man skal være venner selv om man har forskellic;e anskuelser.n Vort begyndend€ Center her i Skandinavien vil på et se.nere tidspunkt blive flyttet til Kaukasus området. Det er
doc; ikke aktuelt nu. Der kan ske forandringer m.ed jordkloden o~ havene. Foreløbig vil der ikke komme nogen katastrofer. Her er det sikreste sted i verden nu.
Sar~en i udlandet skal- være frie i deres dispositioner
m.h.t. studiekredse, foredrag o.s.v. Men al trykning skal
udgå fra, og oversættelser godkendes af Instituttet i København.
Martinus Center skal være åbent for alle, der ønsker at
modtage Marl;inus Kosmologi udfra .Det Ny verdensbillede som
udtrpkt i Livets Bog og Det Evige Verdensbillede. og bearbejde det til eget brug indenfor sit eget personlige
speciale.
Martinus mente, at Instituttet engang ville kunne udvide
med "Klintsøgård 11 og lie;eså 11 0lieselskabets" ej end om.

2 1+. 2. Tl.
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Ta·e.e E. meddelte, at købet af VOSS 's hus og c;rund netop
er blevet underskrevet af bestyrelsen. Købssum: kr.150.000,Det vil blive udlejet til sommer for kr;Boo,- pr.uge.
- Købet af' ~ng. __ Hannernann' s grund er også bragt endelie;t i orden.
Mo3ens:
Instituttet var af prof .(psykologi) Sellin,
Københavns U11 iversitet (og Active University), ~levet
spurgt t om Instituttet kunne modta[~e ham med e~-;ruppe,
(ca. l::;i stuc1orende) •
Gruppen var kommet d. 22. ds. Mocens havde holdt en indledninGsforedrag. Derefter spørgsmål til Megen~, Tage B. og
Sv.AGe. En senere telefonoprjnsninc fra Sellin bekræftede
at der havde været en fin stemning med godt udbytte.
l idligere h.· 1.vde der været besøg af en 3. Gymnasieklasse
fra ~ila:;else. Gymnasium-:;.
.
- lloc;cns havde netop fået tilbud igen om at komme til Berlin
i år. Havde f[lCt at vide,- at f orelæsnin.r;crnc om e.nalyserne
var nogle af de, der var mest interesse for.
-

3.d 3:

1 1

Klint 2~rupllen: ve_d Solveig: Viøde d. 17.a.s. - Påskearbejdet
var ved at blive organiseret nu.
-Sv. Ase og undervisnincse;ruppen vil ta:;o sic~ af aftenerne.
-Terrassecruppen vil tace sig at forplejnincen.
-VeLfo,rdshuset vil blive beklædt med hvide sten (.som Klintsøgårds nye tilbygninger.
(::-rn iøvrigt under,:2:, side 1.
Der dukker i øjeblikket flere håndværkere op, hvor der
er brug for manGe.
·
Ag.c;i vil påtage sig rece1)tionen i år.
11
11
Hi"l]'{
li
1)or:r·c:,,},:,-et (oc.~ ev"-I.J -·"ec,·nc],,:,'oeI,.,118)
-··e_
t) ,::, .~u./_
•
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- Det und erstree;edes ir;en, at det ny navn var MAHIJ:1INUS CENIJ:1ER
iflc. bestyrelsesmøde d. 15.6.76. Navnet vil i ~r blive
sat op over receptionen.
3.d 4:

KOSMOS OG undervisnin5sgrupporne

ved Sv.Åge. Liste over
f';æsteforelæsere:
rohlman.
1. uge:
Arne Kro5h (film).
2. uc;e: Gunnar Carlsen.
~). uge:
Wglter Christensen.
ing. Hannemann.
4. U[~e: Er ile Grev8lundl:.
Si;c::,;e \fosterlund
5. Uf_i;e: Ar~; Kroch (film)
Finn Bentzen.
Der var en kort diskur:ision a:ng. gJ:stef orelu::::-,cro oc; kri teria
for udvrclc;clse.
Martinus: Vi garanterer il::ke for gæstef oredrac;(';ne or_; tac;er
ikke ensvarot for dem.
Sv. Ap;e:
Mern havde bl.a. tænkt dem som en efterprøvning af
evt. nye forelæsere.
IInrtinus 1:om ind på: Det faste punl:t og Jeg' et Of':; meninc;en
med verdensaltet.
Alkærligheden er den, hvori al tin:_i; c;,'.'Lr op. Alt i universet søger sin balance (se bind 4 ~.B.). For eksempel politik
og økonomi. Don"er det højeste.
Verdensaltet består kun af bevægelse, lociske hevæcelser,
p,\ det fysi.slce plan sti.vel som på det fy,siske - feks. kroppen.
Hvor er det faste punkt?
Bevc!;[;e1serne t:omrnci; fra ,Jec:;, orne, der oc1;så ha.r et fc.u::t punld.
Det f asto pu l t ::;C\r. vi m0d indeni. os._ . .
.
i:>evc::c:':;clsr~:en0 r;:ir :i_k 1 :o i nor_~on ll'.\l_; 1inJ_e, mon J_ on bue

-

,

-

5
tilba,~e til sit ud(~;angspunkt, som bordet· her er et faEJt
udz;anc;spunkt er ~rec:; Jets f"JStc · punkt blot af en anden beskaffenhed.
Et bord som dette kunne vi ikke opleve, hvis ik'~e re-ink:Jrnationcn eksisterede.
·
Vor opievolsesevne, perspektivet, - evishedsperspektivet - ,
er opbys~ct 3onnem talentttcrnerne. Når vi ser p~ vore liv
lf~m:~o:.·c oc; 1,m~·;ere til base, så bliver de efterbJmden mikro ....
skopis~ce. t~n ræl:ke liv er som en Jane; .Lctnrtc-:V(; j.
Igennem tidlicere liv har vi et helt register, der fortæller
os om størrelscsbe3reber.
filrr-~11
·1·)t :·,·t· f'nrcs·I-,°,
(-'·t · ffi~Pl }rov,,J.: ro ,,::J,J
o,rc• -l-p1·1
e·t c.• -I-J' Grne·-1:- ~·'-.,
LJ ~~·- 1-ro·11··1°Il SQ';1
V
system - s,j kan man iac;tte1c;e ·1ikrokomnos. T23n}::: jeres krop op i
den ::-;tørrr;lse.
Skal man ia3tt2ce det mesot små, må man iacttace det store.
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En n.rtikel fra Mo3ens ønskes.
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~iJ.sJ..-:-J;·c11_cJ,_~,~rupp_€3-_n_s_!l_rq__:~.o.ti-:mer til In~;titut-~c~:
iJundne ·,_'::ti vitetcr:
1-=-·-~;11 ,~., o,,,-: r:::;:·,t t c 1 ser G'.f Mtrt i nus 'v,.r:rl::c r s t::c~.1 (--·od
1.1,._t:
-c:-.r---,a0s
.._;
• ..... ._,.
c1f In.stituttct.

2- forf~~ter honorarer, der indcir ved onlGot 2f
r- 1:1rti:o_TJ' v~::r1:::er tilf:7_Jder ul)c,cl::~°:LJ:'')t Inst:Lt,.~t;tr:d:;.

3- cJ. trykkeri-o~ uc;.~_,;ive:rvirl::sonhcd 03 dir;positioner
1

-vcdrrJ~:'c3ncie dette in1;:1. OV':rs:.~-tt(:lser, 1':0-0Tdiner2s
:d Instituttet i <øbonh:::vn.

4D.ofer:,ter :-:,f de .Cor;=_;;;-:elli~~e :=;rnppcr,c:: ~\rbu,_jc'l.c \jj_1f; 1:-:es
· ·'.::rn; t:i_:i_11enclt J>1stitui~Lct, der (}cri:;en,,r:,!'1 1 ::?.n holcle
sis ajour m0d aktiviteterne 2ndro steder.

5- relJrc]::;c-mt:c1nt (er)

fr;,_ ;,;rup9erne ind bydes til periodiske

((?) mwJer/seminerer •
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TORS DAGS~

Til stede var:
--------------

~~1~!1

1979

Martinus, Inge S., John N., Le.ug, Solveig, Just Bøller, Bertil,
Else, Grethe, Tage, Sysse, Eril" Weirauch, Rossen og Willy.

Inge S~rrensen.

].eJera.tfiliJ.

God1i:~ndt.

~~~-YX~l~~!~E~2!:

ner haved v~ret 3 ~øder den 22/5, 2/6 og 27/8 -79.

1)

2)

Da Ib i~ke var til stede, refererede Henning Laug om det nye
by~geri i Klint, Ib slrnlle sammen med arki tekt:en. den. kommende
uge til Højby og forelægge byggeplanerne for kommunens tekniske
forvaltning.
For at imødegå et·~ventuelt prisstop senere har man forhøjet
priserne på bøger samt udlejni:rigspriserne på Klint allerede nu.

3)

G~ster i Klint ved højs~sonens slutning kan godt få lov at blive
boende ud over sr.1sonen, - de kan for eks. bo i annekset.
Men vil nævne dette i den broehure, der udsendes vedr. se1sonen.

4)

Weok-end 1rnrser- i Klint udenfor sæsonen vil ikke kunne afholdes,
- kun u.e;ekurser.

5)

J. Stidsen havde været yderst velvillig og ydet ca. 200.000 ~r.
ekstra på grund ·of' særlige afskrivningsregler .. EnLolt-genstande
skulle have en købsvrzrdi af min 1 st 1,800 kr, og det har de indkøbte borde og stole til Kli~t ikke.

6)

Der var endnu ikke sket noget vedrørende isolering på instituttet,
ingeniøren havde v~ret syg, men han ville ko·~1e neste uge, ligesom Fran' Sørensen havde lovet at 1rn'":r1e O/Z ordne isolering hag
nogle skahe i 1\ffn,rttnus" ~ sovevr~relse. Dette hastede, da der er
meget træk o~ ~ul~e derfra.
0

Kliu,t._:.

1)

Kr.5kkenet ::;il Klint havde i år givet et overskud på kr. 31. ooo
af en omS[3tning på 65.ooo .:er, berettede John.
Køklccnet fungerede nu fint efter ombygningen 1 - der var enl·:el te
ting endnu, der skulle forbedres til n&;sto år.

2)

Claus og Eogons overtager næste sommer
derfor indgå i Klintgruppen.

3)

~hn stiller sig til rådi~hed for nye cipgaver, inde~for uridervi~ninfsgruppen, underholdningen og hvad der ellers m&tte vrr~.hehov
for.
John vil forsøge at forbedre anlægget i foredragssalen (lave sme,
filtre og lignende). T:rsgulv i salen og isolering af V8ggene en
gang i fre1tiden vil kunne forbedre situationen betydeligt.

madlavningen og de vil

Lysbilledapparatet virkede ikke helt ti lfrodsst·illonde I billederne sad ofte fast. Det skyldtes defekt kassette.
At indsætte stærkere lamper lado:r sig ikke gøre.
4)

Blinde·s fcJrerhunde kan med~1ringes til Klint om sommeren. LGjlighed nr. 8 sknl dn benyttes,

5)

De anvendte f"emvi S81'.'B i de sr,1 ~ studieloknler i foredragsbyg lir er-·
en larraede gene,:·e1de merret i sommer. Rossen tilbø(' at stille siu
fremviser til rådighed,-og institattet havde også en, der m,tte
anvendes.
:\'IØbleringen i disse to lokaler ned de store nye stole havde v['.)rot

lidt ~praktisk
om aftenen blev
o~bytte stolene
lere disse rum

i å.r, da der i engelsk-ugen var to store hold, som
slået sammen til e-et hold. Han mo.tt·e så hver aften
til små sbole for at få plads. Tage foroslok at møb,·1ed sarc1IIle slags møbler som i instituttets mødelokale.

Ene:elsk afd.: Intet nyt. Ugen på Klint havde vr2ret god, med ca. 25
--·-----·---endskønt man ikke i år havde annonceret.

udlændinge,

Tysk__ nfd.:.:

Intet nyt.

Sverige:
--·~-----

Sigge Westerlund har oplyst, at der den 28/lo kl. 21° 5 ·i svensk radio
kommer on udsendelse om Martinus. Udsendelsen omtales i Radiobladet.

Undervisningsgruppen:
-~---....·--------'.H lly nrnddolt e:

1)

2)

Der er i somme,~ blevet• afholdt 2 ,u.:i~nt~riugsnøg~_!_f.2!_!2~:!:il~s=
!!21!l.2!~~,s_13~uppe];_~d~~· T:far,;-p;e svenskere del tog. •
Dot frJrste ,:HJcle f'andt sted nr-- Klint orr det andet ')a instituttet
s1ndap d. 12/8. Deltn~e~~q hQvde v~rot 7eget glade for at have lejli~hed t~l at diskutere undervisningsnroblemer.
Det hlev understreget at "SKOLK-T'' i Klint omfa'tter både studiegru:··
per o,q; foredragsvirksomhed.
:Jilly har udarbejdet særskilt referat om ov.enn:-vnte orienterinissnøder.
..

....

-~·

-....

· Der tan opstå problemer pn Klint m.h.t. folk, der ønsker at holde
foredrng. Han var enige om, at man i tvivlstilfælde nåtte 1-t:r:cJve,
~~ der blev afleveret en disposition,
.at vedl;:oranonde havde deltaget i studiegrupper og ovt.
~t der blev afholdt et prøveforedrag.

Man manglede som sædvanlig stof til bladet, og Tage opfordrede indtræn~'?,ende mødedel to.gerne til. at forsøge at skrive artikler sant ovt.
skaffe billedmateriale.
Rossen havde sørget for, at der på Frederiksberg bibliotek var blovot
ophnngt plakater om vinterens foredrag på instituttet.
Ro ss 01;1 foreslog at nan lavede en lin:ienurrrn:rering i Martinus's b 012.~or, aa
hvortil Just Møhe:r oplyste, o.t der i handelen fandtes ganske udnr'r- . .
kede Linealer ned linicnnrire (til forskellige linieafstn.nde).

"t o b er, lrl
.....
25 • o,;:
01·dstyrer:

lQ. 30

Erik Heirauch.
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~.E[to I~~~TORSDAGSMØDET den 17. maj 1979.
JvC)ffeO
- ~ - - - - - - - --

~

Til stede var: Martinus, Tage B., Sysse, Inge S., Solveig, John, Ibs.
Just, Bertil; Else, Grete, Willy.
Ordstyrer var Sysse.
Referatet: Godkendt.
Bestyrelsesmøder:
Ib S. refererede, hvad der var af nyt i sagen omkring
det fremtidige byggeri i Klint.
En lokalplan for området ville blive fremlagt i kommunalbestyrelsen til
offentlig kritik.
I vor aktuelle situation var der tale om en evt. bebyggelse af grunden,
hvorpå pav. 1 og 2 er.
2
Denne grund er ca. 12.579 rn stor, hvilket betyder, at ca. 1257 rn 2 kan
bebygges. ( 10 % ) .
Man vil fra bestyrelsens side forsøge på at få en dispensation til bygning
af 1. etape af byggeriet. Man sigter imod at begynde henirnod 1981.
Næste skridt er at få en arkitekt ind i billedet til planlægning af hele
området, udfra hvilken der kan uddrages en lokalplan .

•11
Martinus mente,
-realistisk, selv

at som udgan.gspunkt for et byggeri ville 1981 nok være
om der ikke er taget nogen beslutning herom. Martinus
berettede videre om bl. andet at bogen (introduktionen) vel nok korn op på
200 sider, og som, når den korn frem, uden tvivl vil vække stort røre.
Bogen vil få symbolet "Lyset" på smudsomslagets f_orside og "Mørket" på
bagsiden. (Stjernen vil nok for mange virke for religiøst).
Bogens titel vil nok blive "Introduktion til Det tredie Testamente'' med
"Livets Bog" som undertitel, idet hele Martinus- produktion får betegnelsen:
Det tredie Testamente.
Bogen vil sikkert blive signalet for bl. a. byggeriets videre udvikling.
Fra grupperne:

Klint gruppen: John oplyste
ned, nye køkkenborde sat op
Mange lejligheder er blevet
matplanter o. a. grøntsager

om, at siden påsken var væggen i køkkenet revet
og nye skabe kommer i denne uge.
tapetserede, studierummet - det nye - malet, toplantet.

Musikanlægget vil blive ordnet i næste uge.
-Engelsk: Der vil blive udsendt 4 kontaktbreve om året.
Den internationale uge i år vil, som det ser ud i Øjeblikket huse ca. 25
udlændinge og ca. 10 skandinaver, der slutter sig til denne gruppe.
Hvis gruppen bliver for stor, vil den blive delt.
Tysk:

Intet nyt.

Undervisning: Der var møde igår, 16.5. Angående Undervisningen i Klint
til sommer. Karin og Sigge Westerlund vil stå for undervisningen i den
internationale uge.
Lysbilledapparatet. Kan det betjenes fra pulten? Hvis ikke, kan der anskaffes et nyt apparat?
John vil undersøge under hvilke omstændigheder apparatet her i salen på
Mariendalsvej evt. midlertidigt kunne flyttes til Klint - og vil flytte
det, dersom dette kan løse problemet. Dette vil være den billigste udvej.
Eventuelt: Bertil: Havehjælp - Mariendalsvej - ønskes 3 mdr. i sommer.
Sam: Martinus fødselsdag vil blive afholdt samme sted som sidst.
~æste møde:
1.19.30.

Oprindelig fastsat til 23. aug. 1979, men udsat til 20. sept.
Ordstyrer:
Inge Sørensen.
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T OR S DA G S MØ DE T

den 5 " Anri 1 197 9 ~

--·- ------------

Til stede Martinus, Tage Bo, S!')m, Inge S,., Svo.Åce, Solveig, John,
vn.r:
Henning, Just 1 Bert.i 1 9 Sysse, Else, Mischa, Grete, Willyo
Referatet:

Godkend to

Bestyrelses- Henning: Dor havde været 2 møder Mr-n havde i Foreningsreg:fstret f-:)ræ gt at indregistrere beteenelsen:
møder:
Martinus Center, men dette var ikke muligt idet navnet
Nlartinus er et familie navno I forvejen er Ira ti tuttet
indregistreret som: Martinus .Åndsvidenskabe.lirrn Institii.:'t
og ligeledes navnet: Kosmos Ferieby.
~
., ...
Navnet Martinus Center kan godt anvendes, men det kan
ikke indregistreres, hvorfor det besl utt,edes at fo-,rtsætte med bete8nelsen: Martinus Insti~tft, (Martinus
Åndsvidenskabelige Institut) og MartirJ.: 1.::,··-center. Andre benævnelser var også på tale som: Martinus Skole(n),
og Martinus Højskolel hvilket sidste iflg. Martinus abs:nlut ikke var anvendeligt"
Spørgsmålet om muligheden for at få benævnelsen:
Martinus .Å..11.dsvidenskabel ie:e Center, (rejst af Sri.mi,
indregistreret, vil blive taget op på et senere bestyrelsesmøde"
Pris::fo rhø!els~Der var planlagt prisforhøjelser for Centret frao april, men udviklingen - ophævelsen af prissto,pen - afventesc Iflgo Grete annonceres der i øjeblikket
til gamle priserj men samtidigt gøres opmærksom på,at
der evt.; kan for'lifentes en lo% prisforhøjelse, der så vil
blive opkrævet ved ankomsten i Centret.
Marie Madsen har netop købt hus-, noo5 - og vil donere det
til Inst1 ~uttet, når hun ikke se! . v kan anvende det mere.
Foto kopie, til undervisningsbru.r~- Det vil under alle omstændit{fiec-:ir være at foretrække» at der anvendes trykte
bøger i untervisningen, bøger, som anEk:affes af dar studerende se:,_vo Dog, - hvis der skal foretages foto kopiering
til et kur;:-,us, skal Instituttet forespørges hver gang og
kopierne t~iTgageleveres ti 1 kurru slederen efter endt brug"
Dette ~ ørrsmål var ikke færdigbehe,ndlet endnuo
Møbler til Klint: Disse
k~n desværre ikke blive leverede
i påsken. Mj_dlertL digt-kan de opbevares i receptionen og
på terrassen~
Grete: Det blev ved tar::et at få blikkensJk:a;.:rnrmester
Clausen til at af 'dVe ~ et tilbud på nå opsætnin~ af 2
.9rusebnde :L_ .navillon 2 Et overslag ligger på cao 3o35. ooo kroner.
Evtoanlæ:':'::es et ~ulv i de to undervisnin;:i:slokaler ved
foredragssalen for at isolere mod kulde fra gulvet.
Undervisnings Willy SJ m i år - efter Karin - er grupnens sekretær
gruppen:
foreslog at der overfor eruppen blev omtalt, hvad der
var foregået på Torsdagsmøderneo Ofte var der no8et,
der havde direkte :i.mplikati aner på gruyipens arbe.jde.
Sommerprogrammet var nu trykto
Der havde været 2 møder.

.

•
-

2

(forts.)
Undervisnings
eruppen:

e

..,

M.h.t. foredragsrække±ne i Centretvar det et ønske ffer ogs~ ægtes tillempet, at få lidt mere struktur,
således at forstå, at den samlede række foredrag fremstod
mere som et større hele. Eksempel: Martinus' foredrag
i studenterforeningen i 1951.
Bøaer i kælderlokalet:Det va;r på et tidligere Torsdagsmøce
ve~taget, at et sæt af Livets Bog og Det Evige Verdensbillede skulle stå fast dem.ede. Disse bøger var nu
fjernede. Da der ofte var behov for dem under grupnearbejderne ønslædes de gerne ti. lbage igen. I øjeblikket er de i lokalet ovenpå.

KOSMOS:

Bertil: Artikler etc.

efterlyses som sædvanligt.

Engelsk grp.:

!_a!e B.: Intet .v:.:esentligt nyt. lddtil nu havde
ti me1dt sigl5~1t8 studerende.

Tysk grp.:

Intet nyt.

KLINT gruppen:

Henning: Indtil nu havde ca. 3o TIB ldt sig tt 1 nåskearbejdet i Klint. Til de mange ting, som vi selv skal
gøre, regnedes der med en udgift på oa. 5000 kroner.
Af de nstørre 11 arbejder er der nedrivning af væg i køk:..
ken, reparation af tag på Terrassen, reception etc.
juste:ci.ng ~f værelserne i Annexet til de nye møbler,
maling, o.s.v.
Grete: Der er bestilt 4 nye støvsuaere til gæsternes
fri afbenyttelse.
John meddelte, at værelserne 34 o~ 21A(?) også er til
disposition for køkkenpersonalet. Der skal dog først aftales med Birtæ •

EVENTUELT:

M1scha Loftet i hallen på Mariendalsvej trænger til ny
maling. M. og Willy u lgerne påtage sig arbejdet.Andre?
John: Musikanlægget tilbød, efter sæsonen i Klint, at
hjemtage dette nye anlæg, opbevare og rense det. John
vi 1 ogæ. udfærdige en brugsanvisning til de, der skal
11 køre 11 det. D~t er dog at foretrække,
at kun få kan
gøre dette.
M!'_,rtinus ser :-:;erneat der spilles passende rnusi k før
f oredragm. e.
Jndsnilning af egne bånd på det nye anlæg vil blive bedre.
Der skal altid være 2 reservelamper deroppe. Kvartslys
ønskes installeret, cla lysmængden bliver større._Det
vil i så fald blive nødvendigt at isætte en ny f~tning
Jghn ordner. - Anparatet er hos Birthe nu.
B8 rti :J.:A1Jr,iaratet her i salen burde så også få Kvartslys.
John undersøger.

...

Næste møde:
Ordstyrer:

17. maj 1979 kl. 19.30
Sysse.

loi·_.

TORSDAGS'1~ØDE på Instituttet den 22. 2~ 1979.
---------..---------.----------------~~

Tilstede var: Martinus, Greth~, Else, Solveig, Erik Y:T. Willy', Bertil,
Mogens, Henning, Ib, Inge, Sam, Sy'ss·e og Tage.
·
· ·· ·· ·

----------------------------------------------~---------.-Bertil fik ordstyrerhvervet~ da den vnlgte ordstyrer var fraværende •
....----------. -------..-Referatet godkendtes med enkelte bemærkninger:
~ meddelte, at Y~e.Q,!E_havde. skrevet, at h~n. ikke kom i

···-

sommer, og«
at Erich Gentsch havde t1lskr!3vet Martinus vedr. det .t.uke 1{Q.~,1q,§,
og at han havde fået Martinu~ svar, at bla~et burde bibeholde sit
•prindelige omfang, og at evt. yderligere oversættelser kunne oplagres til andre perioder, 'samt at "småb øgerne" kunne oversmt tes,
hvis der var mere kanacitet.
Bestyrelsesmøder:
li...,1. refererene ~ to m~der (23/1 og 13/2):
----------~zgbill]~ri=~n~~!Qill! havde oprindeligt været ansl~et til
kr.100-.00'().-,· men var nu ved nærm'ere und·ersøgelser blevet reduceret
til kr.60.000.- De·-resterende ca. kr.40.0QO.- skulle så anvendes
i Klint (.se senere) .•
For de kl:..,~4 Q.QQ.a.il~•=-~-~~Lk.1i~'l~i....cll.lli.a.t...i.Q~ I/f. Sti d s ens
arvinger havde godkendt dennes dispositioner og ville også respektere ·disse, såfremt han skulle afgå ve<;l døden, inden gavebrevets
udløb.
·
Fotokopiering af Martinus literatur havd~ været diskuteret
menvarIEEe=-færdigbehandlet. Fakturaer. for Instituttet var undor
udarbej'delse. Også byggeplaner-ror-Klint havde vmret drøftet, (se
senere).
------------,-~
.
Unde:i~visningsgrupDen: !Iill.z var valgt til sekretær. Han ref'ererede fra sidste
som:,;erprogram1"1et havde været behandlet. Formidda·gskurser
var fastlagt med kursus-foredr g og "skole" (LB I og II). Eftermiddags-unde1·visning havde bl.a. været foreslået som gennemgang af
"små-bøgerne" med spørgsmål og svar .. På grund .a.f mang·lende 1:valifi-cerede gruppel·edere ell. "·o,rdstyrer.e" b lov d.et i st. f. vedtac"(et at
holde foredrag. Gunn.er Fr. tilbød at holde· nogle af disse, og
Mogens to foredrag i· hver af ugerne 2 6g 4. Der blev nu taget
referat af U-møderne..
·
I forbindelse med U-gru'ppens.arbejde kom man ind på undervisnings!;fgif!_ol;(_:~'ær~~~E!:!~~!:~ som er"fastlå~t af et prisst'Oii7f0r1mngetindtil 15.4.79. nrethe mRnte, at man matte fastholde sidste års
priser, da man ik 1-e kunne vente J1:p.ngere med at. bekræfte de aftulte
le jern. ål overfor de studerende (gæsterne). !~m'.si~~afgj..fi slmlle
·fortsat være kr.80.- pr uge (120 for to) og kr.10.- pr. foredrag
·en. spørgetime.· Der drøftedes også en J2!~!~S~1~!l!!.8, nedsættelse
af nogle lejl'igh. i .Svenskhuset r;,g .tilsvarende forhøj'else af lejligheder i Pav. I •. Finn Bentzen skal råd-spørges af Grethe.
· laint-g:ru9 1Jen: H...L. meddel te, at John, son havde -påtagE3t sig at undersøge
--:--------anskaffelse af nye pr·ændere til gasa:pp. i Klint-f ikke hos Kosangas
havde kunnet få disse. Gasapparate-rne· var i:r.ke lovlige mere· og
måtte formentlig udskiftes
med
.
. nye. . H.L. undersøger nærmere.

----------møde:at

-

ICOSJJOS :

Bertil var stadig. "stofbegærlig" •. Jnge v:i11e--i-enskrive en arti'.kkel
af Martinus ( dækker t·o ·numre) og Karin Brant Nielsen ville evt.
komme med en artiklcel. Andre mulige leverandører af artH:ler efterlystes.
.
Engelsk-gruppen: TB
oplyste at et nyt nummer af eng. KO,SUOS var på vej, samt
-----atet program for sommerens kursus var under.for'beredelse,hvor o8så
et kursus i England i efterårsferien blev omtalt.
!~!::g~]2~!;: lfoeens rej-ser til Tyskland i Maj måned, ·skaf tale i en Unitygruppe og Alb. Sweizer Hau·s _ ·

~~~-~!~!::~fif~:l~~.:.
.

lViog~ns sigste t~r' til ~verrig h~vde god. tilslutn~n~ trods
det harde veJr (30 kulde).Ir,,vrigt s1 11l hogens til Norge i J,arts
o~ der holde 4 fo'redrag i Brulands grunner oi:z: 1 i foreninf".En for
Psy~isk Forskning.

2

Byggeplaner i Klint·m.v.:
·,
.
.
..
- - . ' .. -~.,.,~Iii?armerede~. Det '.ledi.gtbleitne--beløb -·i forbindelse med:··bog~nde:l:'i"'."apparatur ca.kr .40. 000.- skulle-. anven~es til mø.b],ering
af de- to studielokaler v/foredrå.gssalen. ·2 x lZ stole ·sa.mr· ·
borde. Tillige 12 stole (lavere) til opholdsstue i "svinget".
Stole og soi'aer betrækkes med brunt uldent stof og· lev·ifr'es
medio April. · ·
·'··
Ib foreslog evt. køb af græsslåmaskine t ii 16-18. 000 kr.
"sam men'te man først burde undersøge, om man ikke som en billiløsning kunne træff'e aftale med et firma'~ som påtog sig
··regelm~ssii græsslåni·:nrr af nlæner. · ....
Ib fores'l.og at anvende blankt, · gult murværl;. til den nye
pavillon.
' ',
, , ' .. ,...
·. . .. ... . ·- ·-··

gere

ben rådgivende i~geniør h·avde merit_,·· .a't ··i:eno\r.ering af de gamle
pavilloner ville koste ca. 85'/, at: nybygn.ingsp'.risen; og at man
de'rfor· inåtte ·satse på nybygning i st. f. r·enovering •
. Der mått.e. udfærdiges 1) planer for nybygninger og 2)planer
... :fo:l."···ordni-ng: ..af'· t-oiletfo-rhol"dsnif i·--p'åv·.· I og II, da pavillonerne ·matte blive stående ind ti 1 videre.·
,
....

-;·

Pi:i.v.• I Ib havde forslag om at i~drett.e to nye: toiletter i t i d L "
sltaosrum, - -at d·er opsattes· el-radi.at:o.r..~l", ...og ..at der lagdes
.•
bred-ribbede plastmåtter over· h'ele gulvarealet, samt at der her
skapte.s be"dre "'åftræksmuligheder~
'
'
Pav.II.-D~~-kunne i~ci~~.t~~-s-·et ekstra toilet. (~vt~ b:ruserum)
iforDindelse' med de eksisterende ·toilette~·;-- ~··o,g' maii 'lforine
· skg:ire to nye· vinduer ( eller lofts-aftræk) i hver af de to
afdeli~ger.
·
'

'

Lejli~h.2.,g 2l:A kunne ·evt. inddrages og indret~es med 4 brusekabiner a ca.kr.2100.- ,det billigste)~ som kan tilsluttes
eksisterende til- og afløb. Varmvandsforsyningen måtte ske
fra :t)rkæl'deren og man må'tte forudse anskaffelse af nyt olie- '
fyr og evt. også ny kedel1 .El-varmtvandsbehoJdpre var for dyre.
Installatio_ner og indretning med skillerum m.v. skulle foreta:..
ges af håndværkere og om ·muligt· sll:tte.s :igang ·nrn·en sæsonen iår.
:Y:!eee..!~l!~!...!~j!~~~e!!~!~8..!.2!~!?! og ~aderum og ind t;1
.V::æralser og J,ejligheder; matte isoleres for støj', og ligesa
· mått·e vægge melle!i1" opholdsstuer. og værelser ell. lejligheder
i,'slo'leres (især 11 svinget 11 )
· Y:~_:for~::~~~~ men~es, at. modernisering af selve salen
. matte vente,medens man matte overveje at lægge nye trægul'Ve i
de to studiel-okaler, da disse· er kølige se1v i s.ozmnertiden:. ··
Biblioteket., flyttes som tidl. nævnt til "Svinget".

------ -----------åf

.;

..

.

.

Ib n~vnte,
!!:!.!din's~!i!!.2 tiavde faet ti;L opgave at opmåle
hele arealet,pris ca.3-4000 kr., samt at der.var bestil~' et
!_2rt ove~~.2!_2g_!ll~i!.2~!.!.9.~-!:~ale!: (ef opfoto~rateret
matrikkelkort,samt et kort fremstillet af luftfotos over samme
områ.de,oe af disse to kort .skulle tegnes e·t oversigtskort over
hele det samlede område.)
· ·

!!lli -foreslog,

at der anskaffedes farve.TY 1··irt·.-r-.····s/H·~· Der
kan lejes farv~TV i sæsonens 3 måneder.
Mogens havde forsl·ag ·om at ophæve udsendelse af: kort om møder
i prOvinsen og i st~ f ~ trykke plakater til ophængnfng· .i .....
biblioteker ,helseshops m. v ~, o'g at 'anvende den opsparede porto
til averte:dng i lo 1i:a,le~ ,.hl.ade. Skulle gæltle fra .nroste- sæson.
Næste møde:

5/4 1Q79. kl.19.30 . ·Som ordstyrer valgtes John
Nielsen in absentia.
referent Sysse

All
,_,.

' i O R S D A G S t1lØD.t.:..T

Til stede var: Martinus, Tage B. , 0ysse, Sam_. Inge sø , Sv .Åger
John, henning-, Moger-~. Jus-i:,. B2:r:ti1, Ib S., Erik iL
Solveig, Else, Greb:, i Miscb2 .· :Iilly

7

<

Referatet:

Godkendt

Bestyrelse~·

På det ene møde, der havde været, havde man hovedsagelig behandle·i: et af Ib sø udarbejdet oplæg med
tegninger V3(.'~:-. den fremtidiqe udvikling og derrnr·rl.
byggeri· i Klint; Martinus Centret. ( Se senere.,:

møder:

undervitning,- En artikel i
.,:uppen:

·

!:idssk1.iftet Kultur og Natur, - oplag
r0digerc': af Tabita wulff, havde med til·..
ladelse fra Instituttet gengivet en artikel om Ma::.:-tinus, men ha,,de glc·nt at oplyse I at artiklen va:,-:gengi vet med Jenne ·: ,.J_~_2_de] s0. Dette er blevet re:~ te->

ca.

9000,

-

;-:Turnus·'en ind,-!nfor 1. )dervisnings'::rruppens rredarbe:;d,c:;rn
skulle skifte her vc,i årsE:kiftet derved, at Kari,i 1fgik efter tur, men j ·1gen arcden havde meldt sig elle:;:va:i:: blevet Udpeget LJm næste års Sekretær.
Martinus mente ·at vi. godt kunne begynde med det .. ·trn,".,.
·med denne turnus inc:':mfor grupperne, og henviste til
sagens strukt~..;:., sor,, c.:F:i.s1Ie vidst endnu ikke er blevet.
færdcjgskrevet og rnar;;foJ_diggjo:::·::o Selv om der 1:~:~ot e]:·
. to i , en gruppe skal :::n ~,ildan rot.::.tion f3-nde sted ..

•

Klint gruppen: intet møde siden c;i.d3b~ torsa'..J'.JSl"i1Ødeo M0de bc~rammet
til i overmorgen.
Bertil: Indlæg til 1__. ... skcnum,,eret bør indsendes snarest
KOSMOS
Der mangler som sædv;,::-'-nlj.;;:: Eto:i:· til la::,ngere fre,nme.
Klint gruppen: John. Forstær}:eranlcc·J. Løst .:.molået ville John kunne
anskaffe og o~)stillo ·-et såc.a.nt anlæg i foredragssalen
i Klint til o. 13·.14·~:~o kro med alleinstallatione:r-,
f.eks. grammofon, apparatur til kasettebånd-optagplcforstærker, -4 søjle-·højttalere-:;- fJ.:er-e--a-irnultananlæg.
Engelsk
gruppen:

Tage B. Denne uge ville .scm .:.;;:,:.'Cl.vanligt blive lagt i
den sidste uge i sæsonen. - En snes studerende havde
allerede meldt deres ankomst

Tysk
gruppen:

som sidst~ år ville der bliv,.. sir:n..:J.-carn.:ol~n1.!'::.9er ved
Gentsch. 2 delta.o,re i1:1.vdE.> til nu meldt ..Ji9"
.d t '~1·1-ie.1·ia s~o.
~ 1 t1·1 opeI øvrigt ønskede Gent ,~ch en ins
ratørrummet. - John vil donere en -så""da;-~-------

Mogens:

Skulle til OsJo i sic..:i_ste uge i Marts, hvor man havde
arrangeret et· I-uge '.c.ursus.

Oplæg vedr.
byggeplaner
i Klint:

Ib S. oplyste om, at der til indkøb af inventa:'::: var
300.0<:) k::c. ,il side, og fo:c ca. loo.ooo i.\'la.skiner til Ma:riendaL:,vej
Til lejlighederne i Cen-tret var der nu indki bt for ca. J. 9o. ooo kr. møblE,r ~
Senge, borde, stole.
Tage ~· havde tilbudt i fremtiden at ville foreta_:::-.
Instituttets J_ndbind~~I:!9 af bY;{'§.E, og et større be.~.ic-1:..
·skulle evt.
··wendes til redskaber <dertil. Mente iJ.t
ville kunne Vc:'Jre ved det arbejde mellem 4 og 5 timer
daglig. - Tar~, kan i :-._dret te eqne kc~lder Gacili tete:-=.

~ca.

a

-

Martinus mente, at det, r· ,,;_:- p;; et senere tidspunkt
skulle indbindes, ville b1i V(:; ret begrænset, idet for·
lagene foreta~;er alt dett c1.rbejde.

2

•

18.1.79.

Bertil: Til cvt- - ny.=i:r:-.i=:kaffelser af ~pa.rater ti,l_iM:d_binding, vil der gå ca. f5-70_000 lc.c. - Dette .oe.i.ø.o vi_~
være tjent ind i løbet af 3-4 år, dersom tilbudet fra
Tage E. blev accepter~t.
Ude i byen vil man ikke
beskæftige sig med små oplag, Gør man det, så bliver
prisen m(:;get høj.
Martinus var sympatisk overfor arrangementet.
Ib S. oplyste om, at der til levE;:ring i midten af April
skulle leveres: 60 sl'Jvesofaer ( Weg12ner) , 91 stole, 29
borde.
Ang.: Centret: Ib havde regnet ud, at der ved en evtc
ombygning af pavillor. I ville kunne opnås So% flere
enkeltmands værelser end der er nu. - Det forvent0:::~
at behovet for disse vil øge i de kommende år tiJ J:.~::del for de større lejligheder.
Disse små lek1:i ..0 ..:.,
vil kunne blive på 3.4 x 3m. - 2-personers lejl~.c;}:.c
ville kunne blive påca. 3,4m x Sm.
0 --~,.

Der må i øjeblikket på grunden 2 hvorpa pavillonc.1·nc D~
f~nder sig bebygges med 1400 m • I øjeblikket er _-_J c-·
m bebygget.
I det projekt-~plæg, som Ib her fremlagde, var byggetætheden 4c-::-an og byggeprisen idag anslået til 14.mil:·_
kr.
Martinus mente at et sådant proj(:;kt lå langt ud,::· .i f:rc;r: ·
tiden - havde hæftet sig ved, at det ikke var lh:.ksus·præget, men praktiskt.
Eb'entuelt:

Tage B. foreslog gruppene at tn bekendt af sagbn fra
Czeckos~ovakiet, der nu er 72 år, og som har gjort et
stprt arbejde med ovGrsættelser dernede, blev invitdret
til Klint i sommer på et 14-dages ophold. Han kunne>-hos Sam. Tilbudet skulle være på privat basms og rejc0
udgifter betalt af gruppen her og evt. andre.
Forslaget blev vel modtaget.
Martinus ang. bade- og toiletforholdene i Klint: PavD.
lonerne, - som talt om ved sidste møde. Da pavillonernr:?
skal bestå en del år: endnu, var det nok en god ide at
forbedre toitetforholdene der - ljolde det gamle ved
lige i det hele tag<::::t.
På den anden side bør vi ku.,
gør~ det, der er tvingende nødvE.ndigt. Kloakforholdene
skal være i orden. Med hensyn til fremtiden må vi nok
gå så småt til at begynde med - også når vi kommer frem
til de første vintc:: hold.

Willy:Ang. Tysk Kosmos: Ved sidste møde var man nået
frem til, at lo sid,:.:::.r med dobbelt-afstand - smm det
danske Kosmos; - ville være ~assende. Gentsch ønskadE
meget, at det blev pa 12 sider med enkelt afstand melh,m
linierne.
Næste møde:

Torsdag den 22. februar 1979 kl. 19n30n

Ordstyrer:

John.

---

•

To R s DAG s Mø DET

DEn

3o. HOVEMBER 1978.

Til stede: I-1artinus, Tage B., Inge s., Svend .Åge, Henning, Jus"j:;,
Bertil, Erik W., 1:Cischa, Grete, Solveig, Willy.
Sidste ref.: Godkendt.

Udførelsen beklages fra referentens side.

Bestyrelses
referater::

Henning: Der havde været 1 møde siden.sidste Torsdagsmøde. 3 punkter var blevet behandlede. 1) Nøde med
Grundejerforeningen, hvor bl.a. de i sidste referat
omtalte vej- og parkeringsproblemer blev diskuteret.
2) Klint gruppen {se senere i dette referat), samt:
3) Økonomien.

ad 1.i'

Under 1) talte man om bade- og bådeforhold samt udvidelsen af' vejen over broen, samt det forhold, at der
ønskedes fartbegrænsning på de interne veje i Centret.
Dette sidste vil snarest blive fremført overfor grundejerforeningen.
ad JJ Hartinus: Gaven fra hr. Stidsen, Århus, var nu
enc.eligt blevet bragt i orden gennem revisor Finn
Bendtsen, og et vist beløb og var indgået i Instituttets bestyrelses administration og var således ikke
behæftet med nogen klausul, der måtte være Instituttet
uvedkommende.
Det totale beløb var kr. 2.400.000,fordelt på følgende måde: De 400.000 kroner, der var
omtalt i Sidste ref'erAt, var straks blevet sat af' til
nyt inventar til Klint, l. tryk>::erimaskine til Instituttet på Mariendalsvej, et forstærkeranlæg til. salen
i Klint, som man var enedes om var de væsentligste,
øjeblik:::.el.ige udgifter.
De festerende 2 mill. kroner
vil blive udbetalt i løbet af' J.o år i form af gavebreve::a kr. 200.000. Disse beløb vil alle fortrinsvis gå til
byggefonden under Institut-bestyrelsens administræion,
og muligvis placeret i statsobligationer.
Finn B. (revisorlarbejdede i øjeblild~et med andre ar vesager • For at undgå arveafgiften eller en del deraf.,
er det blevet vedtaget at ændre visse punkter i S.AGENS
ved-tægter af' bestyrelssn.

ad J:

Henning: På sanne bestyrelsesmøde havde der været en
overvejende stemning for ikke at ombygge de eksister ende pavilloner i væsentlig grad. Hed henblik på det
fremtidige byggeri var der blevet planlagt et fælles
besøg for nogle af bestyrelsens medlemmer på forskellige højskoler i Danmark i begyndel.sen af December for
at få ideer.

•

Martinus: Det vil sikkert være en fordel at vente med
at søge byggetillad lse indtil sagen bliver noget mere
kendt. Noget verdenscenter bliver det vel ikke deroppe med det første - men nok om ca. 5o år.
Iøvrigt me~delte Martinus, at Lodsen terne ville testamentere sit hus deroppe til sagen, men udgangen af
sagen er endnu uvis.
ad 2:

Henning: KLINT-gruppeni Da men indenfor Klint-gruppen
havde ment, at gruppens øjeblik::elige størrelse var
ret uhåndterlig grundet sin størrelse på det planlæggende niveau, var det besluttet at nedsætte en mindre
gruppe, der kom til at se således ud:

side . E..i.
Bir tel
Henning:
Just:
Aggi:
John:
Tage B.:
Grete B.:

Den daglige drift.
Kontakt med bestyrelsen.
~~F~6Rttfi0 ion~~oieitifi~l%~å 5

.'.}o • 11 • 78.

·

~ir ~åfst!is.)

Receptionen.
Terrassen og Køkken.
Sæsonmæssige opgaver {avis,bogsalg,kontakt
til undervisningsgruppen.)
Økonomisk rådgiver.

GruEpens formål: At se til, at I1artinus Centrets rammer i
Klint kommer til at fungere efter sit vedtægtsmæssige form.ål.
John, der grundet sygdom ikke var til stede skulle have forelagt et forslag til udgifter til forstærkeranlægget. - I
~tede"t; bedef? det sendt til bestyrelsen. Næste måde d. 12.12r
Undervisningsgruppen:

Erik w. var ved at samle ind til forårssæsonens program
Iflg. sidste referat vil der kun blive 4 foredrag i foråret.
Inges. foreslog, at der bliver een stor annoncei dagspressen i.st.f. 2 små.
Ligeledes foreslog Inge, at der
blev opsat programmer på bibliotekerne, hvilket forekom
hende mere effektivt end annoncerne.
Da omtale i Poiitikens fredagstillæg er gratis, var der enighed om, at man forsøgte en omtale her til forårets 4 foredrags
Inge vil advisere Sam, der vil tage sig af det.
Undervisningsafdelingen vil også tage sig af udsendelse af
programmer, plakater - til biblioteker i København.
Willy: Det tyske KOSMOS Der er en tendens til, at sidemængden
stiger hele tiden - i øjeblikket er der 14 sider. Er det
meningen, eller skal det holdes nede på et vist sideantal?
Gruppen mente, at det skulle begrænses til ca. ln sider,
hvilket vil sige ca. 1 artikel med l½ linies af stad som f. eks,,
det danske KOSHOS. Der er i øjeblikket 60 tyske abonnenter.

Eventuelt: Bertil havde udfra e·i;' weekend-program, at der anvendtes mangfoldiggjorte sider fra en Symbolbog som undervisningsmateriale,
~g ønskede en principbeslutning om anvendelse af sådant materiale~ Dette vil blive behandlet ved et bestyrelsesmøde.
Martinus: En gang i fremtiden vil bøgerne blive meget billigere og det vil blive lettere for alle at købe dem. Men
her i begyndelsen kan det være svært for mange at1 anskaffe demo

-

J.Jc:3ste møde:

Grete ønsker en ny bogbinder, da den gamle ikke kan efterkomme alle ordrerne
Torsdag den 18. Januar 1979 kl. 19 • .'.}o.
Ordstyrer:

Bertil.

jm
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Til ste~e var: Martinus, Tabe J., Misoha, Sam, Inge, Svend Åge, Selv61'.i~,
Herun.ing, Just, Megena., Rertil, Erik w., Syese, Else, Grete.

==================~=======================================
Sidste referat:

Gedke!'.d t met c_en rette1se, at ~e.rtil

-war

:z,å møe..et.

~

ville gerre ha.ve fremført i fsrbi»delse met det i
referatet ,,mtal te, at et på tie..ligere mater ytret
ønske em at få installeret et te1eslpge~nlæg(er)ikke er
~evil~et.
Det 5lev cplyst, a t det måtto vente til
ser~ere.

Bestyrelsesmøder:

~e~ni~g rer ha.vie været eet silen sidste torsdagsmødæ,
e~ me~ ha.vie hovedsageli~ behandlet pro~lemer vedr. sagens
øk~n,mi. (Se egaå sitete refer~t.) ~ehantli~ge~ he?a f
fortsætter på r.æste restyrelsesmød.e(r).
En af Tage ::e. indsendt artikel - (se siaste referat) var blevet diskuteret, da enkelte af bestyrelsens meUemmer
ikke havde kunnet erklære sig helt enige,. (Se senere i
aette referat.)

\·:, iervisnings- rar var ~erammet et møc.e til del'. 10 .l!'.ov. Mogens .oplyste
em, at der til c.e to sid.ste Mandagsforedrag på I~stituttet
~uppen:
r.a,: : , være t 32 henholdsvis 37 tilhøre re.
~ Konstaterede, at besøgene var dalet efter at vi igen
var 'eegyndt at hold.e fored.ras- hver ma11dag.
Tage D. Måske bur~e ter hænges plakater o~ ige~ i lig~e~ me&
sidste år for at øge besøgene.
I~ge mente, a t der var en sammenhæng imellem dalende besøg
cg de mange studiegrupper, private, eller på Instituttet,
ie kommunale aftenkursus ~g foredrags serier.
Martinus mente, at feretrag i øjeblikket hver mandag sjensyi,li~t var l'er ofte eg foreslog eet hver måneci.. I'et var
B es 1 u tni:11.~:
der almindelig tilslut~ing til.
Svend. Åge nævnete, at det rkye fer:i..æ:r.g i salen, der del te
ten i to, hav<\e virket godt, især und.er den O!jeblikkeliie
riLge tilslutning til foredragene. ~et generede ikke a.kkuatikken. Ma:r. behøveci.e k.eller ikke at a~strenge stemme~ så
meget mere.
Martinus havde tæ~·.kt sig, at d.et bageste rum kunne arr~ngeres
således, at stolene blev vend.t mod salens højre -wg o~ væggen hrugt til lyslilleder ..
MegeLs viste et par artikler, en, der den l.ekt. i år havde
været i Svenska Dagtladet ~gen, der de~ 25. ekto~er i år
r.avd3 været i Jyllantsposte:,. En jourl".alist fra det sidstr:ivn···
te blad. havde læst artikle~ i SveLska Dagbladet. Mogens
mente, at det var den svenske artikel, der var årsaa til,
at der på hans sidste tur til Sverige havde været ~a. dobøelt !!lå mange tilhørere som sædvanligt, således oa.. 14c
i Stcckholm.
Ma rti~us: M.h.t. presseomtale iro~iserede pressen nærmest
i de første år over sagen, men i de senere år er man blevet
klar over, at mennesker er blevet mere søgende og derfor
er pressen blevet mere varsom.
Kli»tgrtj.ppen.:

Henning: Der er i den forløbne tid foregået flere forskellige re:parationsar1)ejuer i Klint, cg der er nok at g~re.
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Marti~us går ud fra, at efterhånde~ s•m sagen får større •k•n•miske miiler, så vil man ~å mere e~ mere ever til at anvenie
prefessienel hjælp til eyJge- eg reparatio•sar\ejder.
I• har fornylig målt lejlighederne ep met det fe~mål at fiYie
ud af •mier kunne dannes negle flere, mindre lejligheder
f•r at kunne iække det nehev, der nu synes at være for flere
eniige studerende. Et å,e,t spørgsmål er stadi~: Hwrd~a~ ±
stiller my.r.dighederne sig til visse omeye,ni:r.gsar"iejder.

Ang. næste sæsen i Klint. T~ge forklarede synspunkter vedr. sin
artikel i KCSMes ang. h~liningen til ferskellige ting: Dans,
underhcldning, musik, telte i eg på emråderne i Klint.
Martinus: Vi skal ikke blande tingene sammen. Det untervisningsplan hv•rpå vi }efinder os i øjeblikket, ligger evæ
det, hv•r dans, diskctek e.lign. befinder sig. Vi skal ikke
blande SAGEN sammen med ting, der ikke hører hjemme i den.
(f.eks. iiå:,..• felkedans vel s.n, men ikke pariand.) - Sagen er
en sk•le, - en meralsk skole eller center, som i sin art er
det første i verden. ULderholdning af den lettere type - disk•tek, dans o.ligy. lekker efte ftlk int udefria og åbner
derved vejen fer drikkeri, slagsmål, jalousi. Martinus har ikke
neget imed det·~e som sådan, fer det er neget mennesket skal
igennem, men det hører ikke sagen til. Film, musik •.lign
kan under visse fermer godt akcepteres.
beslutning: Debatten enite med følgende beslutni~g:
Telte:

Musik:

Telte må kun sættes o~ på teltplais - ikke f.J,
grunt hver anlet lejet h~s er.
Parc.ans ~ .ligy.• kan ikke arre.n 6 eres i Centret
Visse und tagelse:r f.eks. fnlkeda:r.s.
I år henstilles det til folk om ikke at medi,,;a.ge
hus- eller kæledyr i Centret fra eg med :r.æs·oo år.
Dette gælder egså pensionisterne.
musik·~ ande~ lødig underholdnir-g kan gæster eller
grupper af gæster arrangere, men først e:ter
aftale med de pe=sener, der har med en sådan n
afgørelse at gøre

Ovennævnte ~eslutninger kan bringes i KOSMOS.

-

Evt.

Martinus:I denne overga~~stid fra ferieby til skele vil vi høste
en del i'.ødventige erfaringer. I øjeblikket mangler vi ~trukturen. Når hver får ~it eksemplar af et hæfte med den eg dens
analyse, vil der være nogEt fast at helde sig til.
Bertil mener, at det bør påtales, at Søvangens aebeer har deres
iåde liggende på stranden og anvende~ samme sted til parkerings
plads for deres &iler.
Det er grunr1"ejerfereningens "heved.pine".
I•:

Winters hus

Naiste møie:

er til disposition forsage~

under visse vilkår.

Torsdag den 3• November 1978 kl. 19.30.

Næste •rdstyrer:

Jehn.
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TORS DAGS MØJE T

d. 28. Sept.
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T-;_l stede var: Martinus, Tage B., Yinn, SP.'.'11 r Inge, Svend Åge~
I1-:i, Æoh."'1, So1'reig, :rust, M·:gens, Willy, Henning,
Else, Mis~ha, 0reth~, Erik W.
_.i 'lst0 rofora~: Q'.-,dkeni'tt med den r ::ttclse: at Henning Laug ,rar til stede . .
C rds-':-yrer:

l:1·:>styrelsea::il
.::?idGr !

Fra grupperne:

::tFeæiing Laug: Der havde været et møde imellem Martinus
og Stidsen. Forhand.lingern,,: fortsætter. I øjeblikkt?t
foreligger der et b0løh fra samme, som må betragtes s~
en gave på kr. 4~0.000. Beløbet vil blive cverført til
Instituttet på en sådan måde, at hr. Stidsen cpretter et
Leasing firma, hvr,rigennem Instituttet f.eks. vil leje
trykkerimaskiner 0.a. Der skal betales en leasing-leje på
?."1% af grundbeløbet -we~·-- en 5-års periode, hvilket al tnå
vil b elø~e sig til sa. kr. Co. ooo p.a. Dette beløb vil da
blive betragtet som en gave
Regnskaber! Finn (revisor)! Regnskabsåret 1977 og begynd-·
elsen af 1978 viser, at den økonomiske krise nu er ved at
være overstået. Der er endda tale ~::n overskud på visse bud-getter, og der er g,,d grobund for nye akti vi te ter fremover. Finn oplyste også om, at tilgangen af gavebreve i det sidste
halve år har været lige så stor som i de sidste 5 år tilsammen.
Tage B. fulgte diskussionen fra sidste gang op ang. det
vigtige i, at sagens interesserede gennem KOSMOS blev orienterede om byggefonden og om de fremtidige byggeplaner,
man i øjeblikket diskuterer. Tage forelagde et udkast til
en omtale i Kosmos. Begrundelsen for en sådan omtale var~
at det skulle være kendt fo~ alle, at der indenfor en kortere
årrække sikkert vil:e foregå en betydelig udvidelse af Martinus Centret i Klj_nt, og at mulighederne for at være med
til disse udvidelser i fer~ af kontante beløb var mulig ved
at øge byggefc::,den,
Vejen til Klintsøgår~: v/Bertil og Grethe. Der havde været
en henvendelse fra Jensen, Klintsøgård vedr. bilende 7 der
skulle til Søvange:r., og sc.11 brugte den asfalterede vej 1
der førte direkte til Klintsøgård. Denne trafik forstyrrer
patienterne på Klint3øgård. Politiet havde foreslået, at
de satte et "Lukket Vej" skilt op, 0g ville høre Instituttet først da den var dettes, ejend,:;m, Vejen, der gå-::: 11a-..
rallelt med denne, nen langs kanalen er offentlig v-ej, og
bør benyttes.
De·,~ blev 1Jesluttet at gi ve denne tilladelse

Klint
gruppen:

v/J~hn: Køkkenet: Der havde været godt besøgt på Terrassen
sommer. Kun i den '3idste nge var besøget slækket n-'.·get
af. Der havde været et pænt overskud til trods for at
priserne ikke var sat op. Det bliver de dog til næste år
Overskudet var i år på kr.26.000, hvilket vil sige det sammG
som sidste år. I år strakte sæsonen sig som bekendt over
1 uge mere.
i
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Undervisningsgruppen:

Gruppen ønsker næste år at have 6 ugers kursustid i
Klint lige~om i år med baggrund i dette års erfaringer,
samt, at "Skolen" fortsætter. Gruppen h/F aftalt et
mødes i November for at tilrettelægge næste forårs pro-gram
Grethe: Foredragsindtægter havde i år - inklusive
'skolen II været OJ. • kr• 31. 000
Sæsonens første foredrag - på mandag - på Nørrevold. Sam:
Der er annonceret i Berlingske Tidende, Politiken, Aktuelt
og Information. - I annoncerne ønsker Martinus, at navnet Martinus fremstår i store typer.
Svend Åge: Man havde i gruppen talt om, at der til næste
sommer ikke udeh .kkende nkulde være svenske lærerkræfte-:
ved "skolen" i Klint.
1

Sam ville und~rsøge, om det er muligt at sælge bøger c,
lign. i salen på Nørrevald.
Det fremtidige byggeri v/Ib: Som tidligere nævnt er der
nu stillet kr.4n.ooo til rådighed for Instituttet gennem
Stidsen. Udaf disse er der allerede anskaffet en tr_y~¼eT~i.maskine til ca. llo.ooo kr. ·Yderligere er derudaf si.Jmmen
sat ca. 20.000 kr. af til ,!llUbik-Agengiveranlæg.
Resten af beløbet vil fordele sig på møbler af forskellig
slags til Centret i Klint. Dette sidste må dog vente.
Mischa

efterlyser ildslukkere i Centret.

Ib: I fcrdelingeh af de 4oq.ooo kr. er der ikke taget hentil køkkengrej el.lign.
Ib fremlagde og~~t
udkast, der g~k på pavillonernes fremtid. Dette blev diskuteret. - Meget er us~kkert, f.eks. hvor mebet må der
bygges på arealet, - klcakforhold, ~.s.v.

eyn

Mogens: Foreslog, at det nuværende biblioteksl~kale ved
foredragss~len blev anvendt som studielokale og :øgerne
flyttet derhen, hvor de i;idligere bar, o "svinget". Dette
var der almindelig stemning f0r.
Sluttelig gennemgik Ib J?pggeskemaet. Alle ~pfordredes til
at udfylde et sådant.
Martinus spurgte ang. fællesarealerne, samt, at han gik ud
fra, at lejligheder eller værelser i det kommende byggeri
var til helårsbeboelse.
I~g~ ønskede at tqge hensyn til de sikkert mange ønsker
om indkvartering med heluension. - Ligeledes: Det første
foredrag på mandag, skal der ikke udstedes kart til, men
kun til foredragene på Mariendalsvej.
Næste møde:

Den 26. Oktober 1978

Ordstyrer:

Jchn.

kl. 19.30

nri.gso"den f'or
TOBSDAGSMGDE den 26.10.1978.

John ~'Helsen har med,'.elt, at han er forhind.ret,
Tage Buch bliver derfor orderstyrer.

1) Godkendelse af referat fra sidste møde.
2) Referat fra bestyrelsesmøde(r)

3) Undervisningsgrunne
4) Klintgruppen

5) hartinus Center, næste sommersæson
6) Byggeplaner i Martinus Center

(dyr, telte, underholdnins; n.v.)

7) Evei::.tualt

(næste møde?

ordstyrer?)
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To·qsDAGSM0DE den 26.10.1978.

John ~'Iielsen har med elt, at han er forhind_ret,
Tage Buch bliver derfor orderstyrer.

1) Godkendelse af referat fra sidste møde.
2) Referat fra bestyrelsesmøde(r)
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TORS DAGS MØDET

-

d. 25. Maj 1978.

-·--------------------

Til stede var:

Martinus, Tage B., Erik W. Ib,'- Solveig,
John, Sv. Åge, Just, Bertil, Grete, Els::3 Willy.

Sidste referat:

Rettelse: Side 2: Moaens skulle holde foredrag i .Århus, ædens ~?,P:e_Buo h skulle ikke .
deltage i Århus, men sammen med Mogens informere
en gruipe fra Københavns Byvandringer om
Martinus Kosmoloii på I~stituttet i København.
Referatet godkenut.

An;z. referatet
iøvrigt:

Bestyrelsesmøder:

Sam havde rom aftalt indhentet oplysnineer
vedr. m sal i Københavns centrum til afholdelse af sæsonens første møde i efteråret.
Sam havde kontraheretmed salen, beliggende
i Farimagsgade. Den ej es af Foreningen af
1881. Lie8er centralt nær S-bane og bus.
Lejen er kr. 700 per aften. Det første møde
al iver afholdt her den 2. oktober.
Mogens skal informeres om dette.
Der havde været åt, og emnet lB. vde været:
Martinus Centret.
- Hovedtemaet f·or indeværende torsdagsmøde
var et udkast, :::o re lagt ved Ib,·· over en byggeplan for Martinus Cmtret i K1int.
Det væsentli~ste træk i denne var en eventuel plP.cering-sf en blok mellem pavillon 2
og vejen. Denne blok skulle indeholde be1:re~oelse, være på 1 etage og være indrettet til brug på årsl'> asis"
MA,rtinus mindede om, at dette var første
gang, vi sad omkring et bord 03 diskuterede
en konkret plan over sagens fremtidige byggen og altså en mærk,edar;.

Eventuelt!

Tage B. ønskede en mere direkte omtale i
KOSMOS af .PJ:')?t?efonden i :fb rhold til det
det fremtidi.ge byggeri. Ib vil tænke over
at evt. skrive om disse planer.

Næste møde:

I August.
Nærmere bestemmelse arnz. tidspunktet besluttes senere.
-

jm

-

MARTINUS INSTITUT

København F, den 14. september
1978.

Kære venner,
Vintersæsonens første torsdagsmøde bliver

!2!~~.s_~g~~~.!!?1!!~!-12Z~i-!h12~1Q
Instituttet. n~t te3ner til at blive en snændende sæson, o~
forhåbentlig kan du deltage i mødet.
på

- d!rid~NJi
.1-~la

l 1!ed

kærlig hilsen

Grethe Brinkhard

.
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T O R S D A G S MØ D E T

Til stede var:

Sidsto referat.

d. 11. Maj , 1978 •

Martinus, Sam, Illge s., .Erik W., John,
Solveig, Mogens, Sven Age, Just, Syssc,
Else, Grete - Willy.
Godkendt.
John havde ro~arerot urot i salen, og
or nu bragt pa plads.

Boffetyrelsosmødor: ~'fil Der h~vde værot et, hvorp~ man
i det væsentligste havde d1.skutorot r,.d;tclsor 1 Bisættolse, som Bertil havde frGmført.
Ib havde vist tegninger, som han også villo forclGggo
Torsdagsmødet. - Et møde, der primært skulle omha-ndlo
dette blev sat til den 25. Maj kl. 19.30 på Mariendalsvej. - Dor var tale om skitser til det fremtidige byggeri i Klint.
Q:_rupporno :
Undorvisning v/Sv.Age: Man havde tt"3nlct sig et program til
0fterårot, d0r bådo annoncorodu efterårs- og forårsprogrammet.
Dot forsto havde man tænkt sig, ville blive detaljeret med
on lille tekst for hvert foredrag.
For forårsprogrammets vedkommende, ville do dotaljcrodo opl~sningor blivo bragt i KOSMOO, da dot allerude på nuvr3rcndo
tidspunkt ville være vanskeligt at planlGggo.
I oftorårot ville dor blive lo foredrag, til foråret 12.
Annoncering af s~lillJ.okrudse i Kosmos syntes l!lan skulle_
fortsotte, bådo do kredse, dor var i gang, sav0l som tilbud om åbning af nyo.
Ophongning af plakater i lighed med do f orrigo år, onslrndos
g0rne fortsat.
§..~.m..;_ foreslog, at man forsøgte at finde ot loka~2_ _indo i .E,Y.0~ 2
hvor nosto sosons forst0 foredrag kunne holaos. Dot har tidl1gor0
vor0t gjort med hold. Begrundelsen er, at flere monnoskcr holloro
og lottoro komm0r til 0t mure centralt - og måske 11 noutralt 11
st~d og lokale. Mogens ville gorno prøve dot. Dot forekom
Martinus, at der godt kunne kommo on dol til sådanne for0drag.
Da der var stumning for forsogot, vil Sam undorsogo mulighederne
for et sådant lokale i den indre by til ca. 300 monnoskor.
Tidspunktet: 0t stykke ind i Oktober syntes ideelt. Om dut skal
fortsotte således, vil orfnringon vise. 11 Måske: vil dot slet
ikko kunne boto..L.;; sig o.t holde forodragono på Mariondnlsvoj."
Derimod mente man ikke, dot ville væro nog0n god ido at gon_tag0 dotto monster vod forårssusoncns bogyndolso.
Dor haydo v~ot weekend-kursus i Odonso ved kff2rin, @unnar og
Svund-.Age. DGt havde V'.:'3ret ot godt "kursus mod 15-18 doltng0ro
omkring boe;,.m 11 Bis2;ttclso 11 •
Formon havdo vr3rot gruppotis
gvm1omgang e-f dolo af "BisrJttolse", hvorefter samling og fDllosc1iskussion i plenum; Hvad hc:.vde hvor gruppe fåe:t ud 2..f det?
Doltagorno havdo v0rot fra Jylland, Fyn og Sjælland.
KLH~ Dor havde være:t m0de i Klint i lordags. Dor havde også
v:3r0t o.rbojde, hvor bl.a. loom siveilirc:m var blovet
gravvt. Huset villa stå færdigt til anvcndolso vod sc3sonons
bogyndolse i June. Der var ligeledes lagt loftsfliser i pinsen.

•

11. Maj,1978 •

GruppGr~orji~~.il:
Køk1':enholdet i de forste 3 uger er dækket ind. Resten af
tiden er også ved at v::'ll'e klar, således, at man reGner med,
at den smde af sagen i Klint er i orden til sosonen.
Mogens: Var blevet inviteret til
at holde et weekend kursus i Ai
bert Schweitser Haus efter pinse.
Der havde også været en indbydelse fra Oslo om at holde
f oredllag ( d. 31/5) , samri1.esteds som sidst.
I 9egyndelsen af Juni skulle Mogens - snmmen med Tage B.
til Arhus, hvor Foreningen af Homofile havde onsket et forGdrng om Polforvandlingen.

~nr;elsk; TYSI..C.i....Esperan~

KO_§J~ W-_~i~: Stof til KOSMOS nr. 8, 9 og lo må v:-:3ro Bertil

i hænde senest i den forste del af Juni.

EVENTUELT:
Sam: I anledning af Martinus'årsdag i August, skal forberode:tserne gøres nu. Sysse vil minde Tage B. om on skrivelse i
den anledning.
NI'uSTE MØDE:

Den 25. Maj på Mariendalsvej kl. 19.30. (Ib vil forcl~:)gge
visse skitser over det fremtidige byggeri i :Clint.
Ordstyrer: Ib.

jm

TORSDAGSii0DET
Til stede var:

d. 3o. Marts

1978.

Martinus, Tage B., Sam, Inge s., Eri:;: w·.,
Svend .Å.ge, J0hn, Solvei(:;, Just, Bertil,
Else, Sysse, Grete, - Willy.

An__g_. sidste ref C?rat :_
- hojttaler - og forstr:;rkeranl,3g3et i foredrags,salen i
:~lint. Grete: ./\.lle nysanslcaffelser er indtil videre .stil-~
let i bero af okonomiske grunde.
- An[j. leje af anl:~2g: Problemet er nu blevet LJst derved,
at Morten kommer til Klint i 6 uger, og har stillet sit
eget anl~g til ridighed gen~em hele denue periode.
- Uret i sc. len på Mariendalsvej: John ta.r.ser det med til
reparation i aften.
Sidste r-=ferat:
Rettelse: Ang. tidspunktet for middagsmåltidet i Centret
til sommer: Skal v--:;re kl. 17. oo - ik\::e kl. 12. oo.
Refe~atet ~odkendt.
Ret;telser i 1'Io.rtinus ~ bø.c_er.

Bertil stillede et spørgsmål i denne forbindelse.
hnrtinus understregede ie;en meget kraftigt, at der intet
mJt·ce rettes i skrifterne.
"Om noc;et er s:crevet 11 primi11 _;-olk må
tivtn, s ":_ skal det bliv.,e stående 11 prirJ.itivt 11 •
11
r~err,re se, at jeg il(-:e er sc2rlig belc2st •
nstavefejl må
c;e:cne - efter samr2,d - rettes."
1

:1estz.~elsesm0der: v/Grete.

Der havde V8ret et mode, hv0r
spørgsmålene om copy_rtg__ht og
s::i.l'.:e ns Jkonomi var ·blevet diskuteret. Indtil videre var
der lukket for alle udgiditer, således 3.t alle mindre eller
storre arbejder måtte stilles i bero.

Ung_eryj.._SJ].i-..:12G..sn;r.:.uJ:21?_en.:..

Ta~)e Duch: Der havde ingen moder
vc3ret. Som.Jerprogr2.m,~1et ve.r laQ;t.
Gruppen h2.vde foretaget en unders Jgelse af, hvorlede-. en
p&trmkt undervisn_.:i.n;;sf cn:,ITT. til sommer ovt. ville blive
modt,'.(jGt: D. v. s. hvilken undervisningsform var der st0rst
interes,c·:e for blandt n~stc ars delt:i.gere po. Iaint: 1) Den
som f0roslåot af Rolf: Gennemgang af Livets Bog, der implicerede forberedelse til de forskellige lektioner, eller: Dot tr2ditionalle foredrag.
Eftor foresporse hos do,
der har lejet sig ind til dato, viser GCnnenson , stJrst
interesse for dot traditionelle foredrag.
Internn.tioncl U);_e_._ ~~il dato :v.vde der til:11eldt sig 4,
men det h:_T heller il;:';:c vc~ret c.'nnonceret i år. Der vil i denne uge i Xlint blive arran~eret
samtalegrupper fir de interesserede udl~ndin3e, mon incon
cn 0 els 1 :e - oll8r andre-forodrr.:; udovor cle dc-:i.nske.
Gr8te: D;:;r V.'.r tilmoldt 5-G tys', ,Jro, der komn;:;;r i de
L:irst u:_,er.

··) o, ,.f;· r'""
n
,-10

3o.3.78.

side 2.
Kl,intgr,uppen.

Tago B./E:enning. Der havde været tilfredshed med resultatet af påskens praktiske
arbejde i Centret i Klint. Der var arbejdet på nedrivning af skur og opbygning af cykolskp:r, kloakarbejde,
lapning af ta3e, rcng:Jring, maling samt flisearbojde
på det nye hus på campinc;pladscn. Der havde v~:;ret ca.
55 deltagere, hvill:et måtte anses for maksimum.
"Velf::::;råshuset", der var b0regnot til at koste loo ooo
kroner, havde indtil nu - det skal stå f3rdigt til S8sonens begyndelse - koste~ 150 ooo kroner. Det blev diskuteret, hvorledes tilmelding?n tilfrivillig a.rb~,jdskraft
skulle reguleres fremover. I år havde kontoret rn2.t·cot
~
afvise en del. Diskussionen om dette må afsluttes til nC'JStc
forAr, når problomorno moldor sig igen. Problo~stillinGon var: Dor skulle være et rimeligt forhold mellem arbejdsindsats og ud~iftor (varme), - skulle man indkredse
et udvalgt arbejdshold?
hvormo 6 ot skulle man give
si1:5 tid til at 11 hyggc 11 , - hvilken slags "sortering" skulle
der til - om nogcn1
~ 0 8 : - ons:---cr stadig materiale til trykning af

~O:Sr10S.

Siggo, Stoc'~holm, vil scndo f0tomonta3c over ny
lokaler i Stockholm. - Tova Asmussen og Mo3ens vil 0gsa
sond0 artikler.
Bertil: Harald Magnus son, Svcrigo, h,·1r forcspur:;t om
indtalinp.; aLbånq_på svunsk, S')ffi hs,n vil :;ive; til ve:n·.l-.;r
03 bckondta, der også ar interesseret i 2nalyserna.
Iflg. copyrisht 2.r dattu ik1 :0 till2doligt.
Ifartinus_ Er i~'i:1::0 intor-.::sscrot forolobig i yrivatc bånd- :
Q:Q.tp..s_c:lscr. Vi har ingen kontrol med d0m. Sener,), no.r
sa 0 cm '-:r blGV,/c orc;anisorot, kan dotc kom;;10 1)å tale.
Mon nu er dc·t ik',ec unskoligt at spr1..,do den slags til all0
s ide;r u:::msc.:t hvor sodo hcnsigtorn0 måtte vc3re.
Vod samm0 lojligh,:,;d kom Hartinus ind piii. forlobct og rammornc f 0r all0 de moder, d0r oft1.,;rhåndon afholdes onl·~ring
1rys 1ca.-il·,n·
"a"mi'ni'strat1.·on ·:,-11·nt ,,.·,nr·,1s1) ,
nl" 1
O • SV
~ Q V - •
J..J
... ~ v
~ '
iS... '
•
•
~
afholdes på Instituttet og ikko i private hjem. Do priv2t
holdtc moder kan giv~ anledning til klikedannelse,
ullor til 11 ulogiok0 syrn- og nntips.tis:r" • S,1gon og c1Gns
aJ;::tivi te ter s~;::21 dyrkes i runkultur.
Afb;.;nytte,;lson o.f l'.JAtlor på Instituttot. Dot storo 10-.
l:,Il__; ovc:npå b.Jr D..11Vs)ndcs til bcstyrolso,smodor o. lic;n.,
f .o::.:s. g·:stob.,;søg.
- Dot lillu lok,1lc i 'k~::ldo:r:0n k~::::1
bunyttos til mindre m0dor og studioKruppor.
M.-:-,_rtin_us_: Vi or ikke .Jn for0ning • .Ga:;;,"n ,;r lig mod do
in-c;,,;rc;ssor.__:do modo.JJ}bc,jdor,::s sas. iL'.n L::m 32, ud og ind
o.f st:ig,,n, som m2n vil. Vi må s )~2,._: '.:;.t v:,:;r,; vonDor - dot
or dot vigtigsto.
J.•

1.

'

1.1.

'

7
,.:J .1.~ _

side
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Gro to: M2rk0t: c sk2.l f orcs i alle KOSl-lOS-publik2.tionorno mod Jjebliklrnlic; virkning.
I samr:1c f0rbindolsc blov også diskuteret Q_o~iflt for
0vorsc3ttcr0ns . arbejde.
Gfotc :_ Fru Dunno1,rnl t or blov0t til.skrov0 l ang. sporgsrnalct om J]o...ll.Q.lld~opyright.
Ifartinus: - ot forlag ke.n kun få rottighodcr til trykning af
b2stemt
antal oksomplarcr o..f 011 gog.
,
3v_~nd-::-Agc_;_ Et bostomt forlag må iki:o få onorot pa trykning
af Instituttets b0gcr samt salc~t af disse.
'l'Q..3.913.: Når tiden kommer, vil der blive sat advoko.t0r sp'--cialistor - ind på disse: vigtige spor 6 smal.
In.E,_9_;_ Dor 0r et stort bch0v i Svorigc for at fa ovorsnt
Symbolb0g0rnc. - Gornc.:rs kursus bliver i ojcbliklrnt
---=ir----f otokopior,..,t i .noglu
.fa_eksomplc~.ror.
I1n]'_-gi:g.~: D0t kan no.n ikJ;::-.;. Dot 0r nog-..;t, Martinus har
f åot f or23r..;t. Iavrigt: Inden R,r Bruus Jonsons udkomm0r
-----·-- · i 6 on, må d0t rovid-..JrJs.
fI.h.t. ovcrs8ttclsor: Vi k2n ikke rc.:~n..; mod, at do forst0 bliv,...:r p:..:rf\1ktc~
Ib.r~i-_Illl§_ slog f2st ig-.:n, ::::.t htin ik).:e: ons:codo nocs.:n nndring0r i hems skr-.:;vn0 form. D0t skrovn\.., k a n mist"' en
del d0rv0d.

et

-

11. Maj

1970 kl. 19,30.
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TORS DAGS MØDET
Til stede var:

d. 16. Februar 1978.

B.,

Martinus, Tage
Sam, Solveig, Just,
Bertil, Henning L., Grethe, Else, Sysse,
Mischa.

Ang. sidste referat:
- skelnelyset i salen virker tilfredsstillende.
- Bertil: Copyright i Kosmos er i orden nu.
- Bertil: E'ormatet på genoptrykket af "Bisættelse 11 :
som Logik".
Sidste referat godkendt.
Fra bestyrelsen: Der har været 1 møde. v.Grethe:
Emne: Copyright, hvilket i dette tilfælde vil sige, at de, dør skriver i KOSMOS fortaber retten til anden anvendelse af deres manuskript - om ikke
anden tilladelse foreligger fra bestyrelsen - hvis det
trykkes i KOSMOS. Artiklen må betragtes som en gave.
Ang. hynder til .stolene i foredragssalen p:1 Mari~ndalsve.j
og evt. Klint, foredragssalen. Henning Laug er 1 gang med
at undersøge. F.eks. behøves der ca. loo stk. til lejlighedernes spisestue-type stole.
Undervisningsp;ruppen: v. Tae;e B. - Programmet for sommersæsonen var i orden. Erik Weiraucib.
lægger i øjeblikket sidste hånd på værket. Det kommer ud
med KCSMOS.
Ingrid Okkels. · oversætter nor;le Martinus foredrag til
anvendelse-1 'r"dsMOS, Journal of Martinus Insti tute, hvis
første nummer netop er sendt ud. I • .(i). har skrevet: sig
for 4 oversættelser pr. år. Det vil blive Gendt ud til
nogle :jamle, aktive addresser lt- gange om året og vil koste
omkr. kr. 2,25-2,50-pr.stk. pr.gang. Det kan ikke udsendes
gratis, men abonnenten bedes om et mindre belø~ til dæknin~.
Der har været en forespørgse:ib. ang. litteratur fra: Graduate
Theological University Library, California, der interesserer
sig for nye grupper, med åndsvidenskabelige interesser som
speciale. Broc. tilsendt. Instituttet kan ikke sende gratis __
•..
1

-

Klint-Firuppen.

,,,_

Man havde diskuteret den gamle_ receptions
(i foredragssalen)omdannelse til studielokale, da 'let er tomt nu, men det kræver en møblerinL;, stole og borde, evt. nyt (træ) gulv. Det er beton nu, og
evt. isolering af den vestli 0 e væg ind imod salen. Yderlie;ere indsættelse af vindue i nord-væggen. Det er et meget
koldt rum, selv på varme sommerda~e.
Henning ser på møbler hertil, men økonomien må bestemme.
Ang. hø,jttaler og forstærkeranlæg_ i foredrar;ssalen i Ki'int:

John havde anslået en pris
havde godkendt en beløb af
formål. Det viser sig nu,
2000 dJrere, En afgørelse
til næste bestyrelsesmøde.

på kr. 4000,- ,·o@ bestyrelsen
denne størrelsesorden til dette
at anlæget vil blive ca. kr.
på dette spørgsmål må vente
Hennin~ Laug.

Grethe: Der er mange udgifter i år: 11 Velfærdshuset 11 skal gøres
1 orden. Martinus'veranda skal laves, o.s.v.
Solveig or,; andre mener ikke, at anlæget kan bruges mere.
V E N D !

?.
'·

.. c,.N

I de sidste ir har forskellige stillet deres private anlæg
til rådighed.
Martinus: Mente, at det kunne vente nogle år med simultan·anlæget. Med nybyggeriet, der ikke ligger så langt fremme
i tiden, vil det alligevel væ:i:-e nødvendigt at vi .skal anskaffe helt ·nyt materiel.;
Henning L.: - oplyste om, at forstærkeranlæget skal anvendes først og fremmest til danske foredrag. (Simultananlægget
findes i øjeblikket og koster ingenting - det skal blot installeres.)
Grethe spurgte, om et sådant anlæg kan le.je-s •
Martinus Mente ikke, at vi burde invest;ere i for meget og
for bekosteligt udstyr nu. I øjeblikket må vi se på de
vir;tir:ste tinr;, ting, der er absolut u-undværlige.
Henning L. undersøger iF,en udgifter til et forstærker/højttaleranlæg og, evt. leje af sådanne anlæg.
Ang. "Velfærdshuset": Vinduer og døre er nu alle isat, sam.li..,.
al den indvend!ge pudsnin,,;. ~meden er nu ved at rykke ind . . .
Vi er kommet sa langt, som vi efter planen skulle være
kommet, og vi vil blive helt færdige når sæsonen begynder
med undtagelse af visse mindre detailler.
Arbejdet i påske_,!L er under tilrettelæggelse.
KOSMOS-gruppen, v/Bertil:
En henstilling om at tilsende KOSMOS materiale.
Et forslag om, at annoncering i KOSMOS af weekend-kurserne.
kommer til at figurere på lige fo~ med andre grupper.
Ingen bør favoriseres.
Eventuelt: Køkkensituationen i Klint er godt på vej til at
blive løst. De første 3 uger er i orden. Der vil som.sidste
år blive l varmt måltid pr. dag serveret - kl •. }~ middag.
De første 3 uger i Martinus Center er allerede nu fuldttegnede.
Tage Buch: Foreslår, at nogle zngre medarb~jdere kommer ind i gruppen: Torsdagsmødet, som en supplerin() til de,
der i årenes løb er udgået ar denne gruppe, til trods for
en tidligere afgørelse, gående ud på, at denne 3ruppe ikke
skulle suppleres førend strukturen var i orden. Det understregedes, at det.var tænkt som en supplering og ikkensom
en udvidelse af gruppen - eller mødet.
·Martinus påpegede, at "Torsdagsmødet" måtte være at betragte
som en slags underbestyrelse. Men, der er og må ikke være
tale om nogen "overklasse", - vi må vogte os for jalousi
etc., ::Lkke støde noc;en. !øvrigt er alle jo velkomne til at
komme med deres mening. Ingen kan vælges. Folk vokser ind
i det af sig selv. Der er ikke tale om nogen "forfremmelse'~
Det vil være det bedste, om tilgangen - suppleringen,sker
langsomt, een ad gangen og så stilfærdigt som det kan gøres.
Det er vigtigt, at vi kender hinandens sindelag først og_
syntes også, at denne gruppe skulle· holdes fuldtallig.
Indgangen i gruppen behøver ikke at være noget "stadfæstet".
Sagen må være fri. Man skulle nok have et fast antal medarbejdere i gruppe~. - I gruppen har medarbejderne en
mulig~ed for en slags bedre uddannelse indenfor sagen. Hver enkelt er her for at lære af sagen - for at lære
selv. For sagen er det ikke livsvigtigt.

16.2.78.
Der er i øjeblikket 18 i gruppen, og der var almindelig
stemnin~ for, at antallet blev bragt op til 2o, som
var nær d8t oprindelige.
- Det har hidtil været skik, at når en ædarbejder ikke
viste sig i gruppen i ca.
år, så måtte vedkommende
,bet~å.gtes · ·som,'1ud:ti1-åd. t.
Ang. suppleringen mente Martinus ikke, at det havde noget
hastværk.
Sam vil informere John og Erik W., om de vil være interesserede i at komme til Torsdagsmøderne.

+
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- Mischa ang. uret i salen, der er gået i stå; John N±~~sen
ordner.
- Willy/Mischa: Spørger, 9m alle symboler er fremstillet i
lysbilleder.
Svar: Kun de, der forekommer i Det Evige Verdensbillede.
Schmoll må gerne fremstille alle de symboler, der er brug
for og som Martinus har beskrevet. Der kan være undtagelser,
som f.eks. symbolet: Undfangelse, der ikke er beskrevet
endnu. Visse andre, der endnu ikke er beskrevet, bør ikke
bruges. Martinus mener ikke, at det er rigtigt, at symbo1er, der ikke er forklarede bliver anvendt endnu.
De lysbilleder af symboler, der udover de, der er forklaret
i Det Evige Verdensbillede, undtagelsesvis er blevet fremstille
er kun undtagelser. Reglen er, at kun de symboler, der er
beskrevet bør anvendes.
Næste møde:
Ordstyrer:

Torsdag den 3o. Marts, 1978.
Bertil.
/
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To R SD AG S Mø DET
Til stede var:

d. 12.Januar 197s.

Martinus, Sam, Inges., Svend-Age, Solveig,
Ib, Just, Mogens, Bertil, Willy, Mischa,
Tage E., Tage B., Grete.

Ang. sidste referat:

Bertil spurgte, om disse møders referater blev arkiv-førte. Grete oplyste, at hendes. indgår i arkivet.

-Ang.~~kter fra sidste møde: Flere hynder til stolene i
salen: Er gaet til økonomiudvalget v/Laug.
-Ligeledes undersøGes spørgsmålet om flere stole til Klint.
:-Henning Schmoll var blevet kontaktet ang. symbolerne.
-ang.: Copyri 9ht, se nedenfor beretning fra Åge Hvolby.
-Inges anmodning om at få dateret løse meddelelser i KOSMOS
var ikke blevet taget til følge.
-Det samme gælder den evt. afskaffelse af partoutkort til
foredragene til salen.

~.

-

Bestyrelsesmøder. v/Grete. Priserne i Centret i Klint var
for denne sæson øget med loo.
Ang.: .Q_Qfilright: Følgende e~. indgået fra Åge Hvolby: (afskrift)
Grundlag
Nugældende love om ophavsretten til litterære og kunstneriske værker samt fotografmer giver principielt copyright-beskyttelse uanset om man skriver det eller ej i
KOSMOS.
Formålet med at anføre Copyright i KOSMOS har derfor 2
formål:
1: at forebygge misbrug,
2: at præcisere/copyright-rettighederne
/at
tilhører Martinus Institut og ikke forfatterne.
Åg~ er efter besøg på biblioteker og gennemlæsning af
talrige tidsskrifter nået til følgende tekstforsla~,
som også Tage Buch er enig i:
Copyright © 1978 · Martinus Institut
gengivelse af tekst og billeder kun efter
skriftlig tilladelse.
Anvendes i alle KOSMOS, danske, svenske, tyske, engelste,
esperanto.
Betingelser
Udover iet økonomiske og aµtalsmæssige skal der være
tydelig tilkendegivelse og 1 eksemplar til Martinus
Institut.
Artiklerne i KOSMOS tilhører Martinus Institut og kan
ikke bruges af forfatterne uden videre i andre blade.
Forslag til tekst:
Gengivet fra KOSMOS nr.---- (år ••. ) med tilladelse
fra Martinus Institut.
Med hensyn til spørgsmålet om copyright på symboler, der blev
rejst på sidste møde, dækkes disse således også ind iflg.
ovennævnte.

2

Grupperne:

Bertil: Der var nu kun 2o eksemplarer tilbage af
BISÆTTELSE. Spurgte om hvilket format bogen skulle
genoptrykkes i. Ib vil tage spørgsmålet op i bestyrelsen.
KLINT-gruppen. Der havde intet møde være~ siden sidste medarbejdermøde. Grete berettede, -åt Birthe,
i+øjeblikket søger at få en lokal murer til at foretage den
indvendige pudsning i camping-plads-huset i Klint. Man ville
søge at få nogen frivillig arbejdskraft som håndlanger til
mureren. Finn havde henvendt sig til en ældre murer om udførelse af arbejdet. Husets døre og vinduer er endnu ikke
færdige fra snedkeren. Nyt møde d. 27.1:'?Sfor ~ruppen.

,,,,,.....__

Undervisningsgruppen: v/Sv.Åge. Willy: Den nye Klint-brochure var færdig. Henvendelse til Gret~,
om hun synes, at oplysningerne deri var up-to-date, og om andre ønskedes at komme med før trykningen.
Ang. "Tysk Uge". i Centret i K1int. Simultananlægp;et skal være
i orden.
Ligeledes ønskede Ib en ny isoleret kabine til tolken, der i øjeblikket virker meget forstyrrende på de udenfor
kabinen siddende. Robert Nielsen har sat anlægget op i sin
tid~
Det blev nævnt, og bekræftet af flere, at forstærkeranlæget i foredragssalen var meget dårligt og utidssvarenoce.
Det burde fornyes - kan sikkert ikke "lappes" på.
Bestyrelsen undersøger.
Det blev pplyst, at nogle sty~ker i Klint-gruppen (SimonBen,
John etc.) gerne ville danne en 9ruppe, der undersøgte og tog
sig af alle elektriske installationer deroppe, f.eks. højttalere, forstærkeranlæg, o.s.v. Solveig vil underrette de
implicerede.
Gæsteforedragene i Centret i Klint:JMartinus syntes, at vi i
fremtiden helt skulle undga dem. Martinus mente samtidig, at
det åbne tilbud om at holde foredrag - især for unge og af
prøve-eller øve-mæssig karakter;- stadig står ved magt.
Disse skal i så fald holdes om eftermiddagen. Disse foredrag
skal have udgangspunkt i Martinus' analyser.
Enighed om, at gæsteforedragene bliver streget fra og med i år.
Underholdningsaftenerne bliver bibeholdt, enten på Terrrassen
eller i foredragssalen.
Hvem skal det sortere under~ Klint-gruvpen søger en person, der
kan samle det hele og koordinere aktiviteterne.
Madlavningen? John og Lily vil gerne lave mad i 14 dage i år.
De resterende uger er endnu usikre.
Tage B. vil gerne tage sig af 11 Bladet".
Undervisningsgruppen gør opmærksom på, at nogle ældre menesker
har vanskeligt ved at bevæge sig til aftenforedrag på Instituttet. Man er ængstelige for turen. Sv.Åge forespurgte om der på
et eller ande~ tidspunkt ville blive mulighed for foredrag om
dagen. Der vil nok blive åbninger, men ikke i den nærmeste
fremtid.
Skelnelyset i salen på Instituttet bør også brin~es i orden~
Det er rart at have laveste blus på under lysbillederne.
Tage E. undersøger.
Eventuelt:

0
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Næste møde: Den 16. februar 1978. kz (f 9
Næste ordstyrer: Solveig.

TORS DAGS MØDET
Til stede var:

d. 10.11.1977.

Martinus, Inge, Sam, Sv.Åge, Solveig,
Ib, Mogens, Bertil, Just, Sysse, Tage B.,
Else.

ang.: sidste referat: Tilføj under tilstedeværende! Inges.
ad 3:

Et spørgsmål ang. copyri~ht går videre til bestyrelsen.

ad 4:

En ny lås er sat i hoveddøren.

ad B:

-

· De foredragsholdere, der p.gr.af deres egne foredrag
(= et led i en foredragsrække, f.eks.)ønsker at holde
sig inf~rmeret, skal ikke betale f~r at høre kollegers
foredrag. (Bestyrelses beslutning.)

ad 6:

Gebyret betales i begyndelsen af sæsonen.
(Ideal Food er sendt til bogtrykkeren.)

ad 7:

Forlængelsen af sæsonen kan godt lade sig gøre - fra
24.6.78.) (Undervisningsgruppen.)
Ovennævnte punkter er afsluttende kommentarer til tilsvarende punkter fra sidste møde.
Referatet godkendt.

-

Bestyrelsesmøder ved Ib. Der havde været 2 siden sidst.
1) Ved det første var ½-års regnskabet forelagt af revisoren. Ikke fordi, der tænkes på et snarligt byggeri,
men på basis af de værdier, der i øjeblikket findes i
Institut, i Klint, o.s.v., vil et byggeri af et vist
omfang kunne foretages.
2) På det andet møde havde man diskuteret Grundejerfor.. ening og en meddelelse om fru Ol5a Se hul tz:' s arv
af hvilken Instituttet var blevet tildelt en vis def.
Man regnede med, at dette beløb, efter fradag a~ skatter
ville beløbe sig til ca. kr. 30.000.
Ib og Henning L. var gået i gang efter tilskyndelse fra.
bestyrelsen med visse forberedelser til de fremtidige
planer for Centre·b, sammen med revisor Bents ens tømrer.
Man arbejdede med en plan - diskussionsgrundlag - der
a) indeholdt Kl:hntsøgård, og b) en, der ikke indeholdt
Klintsøgård.
I tilfælde a) gik tankerne i retning af at bibeholde
områderne omkring ~avillonerne til undervisningsområde
og Klintsøgård-omradet som beboelse.
.
Pavillonerne var meget utidssvarende og et spørgsmål
om en kortere årrække,før de er udtjente. Fored~agssalen,
mener man, kan holde en væsentlig længere periode.
Således kunne Pavillon I anvendes til studielokaler,
og evt. en ny bygning bygges i st. for pavillon II, mellem
nuværende pavillon og vejen.
Tage B. fremhævede, at der i mange lejligheder savnedes
anvendelige møbler. Nye, der også kunne anvendes i evt.
nyt byggeri, burde anskaffes.
Naturligvisakalder en betydelig udvikling til førend
et nybyggeri kan foretages.
En diskussion ang. fremtidsplaner for Centret i Klint
fulgte.

2

Grupperne:
Klintgruppen:

Møde d. 22.lo. i Klint. Nybygningen vil
nu blive lukket for vinteren. Døre og
vinduer er ikke færdige fra snedkeren endnu.
Undervisningsgruppen: Gruppens sekretær: Karin.
Tage B. Planerne for sommeren er
nu lagt inklusive forlængelsen af sæsonen. Det, kan godt
lade sig gøre med de foredragsholdere, der er nu.
Rolf ville komme til mede d. 2o.ll. ang. næste sæson.
Karin og Gunnar havde lavet et udkast over, hvor i landet,
der kunne være interesse for week-end kursus. Dette kommer
med i næste KOSMOS •
.l?orårsprogrammet færdigbehandles ved det næste møde, d.
2o.ll., - der vil blive trykt en·folder der indeholder
alt m.h.t. undervisning her i byen savel som andre steder.
Inge S. syntes, man burde opgive at lave partout-kort
til serie-foredragene, da de anvendtes meget lidt-:-Sv.Åge efterlyser nye hynder til alle stole i foredragssalen. Alm. tilslutning. Forslaget gik videre til
økonomiudvalget/bestyrelsen.
Priser fra nytår for foredrag: Kr. lo.oo i.st. for 8.- nu.
Ib.: Bestyrelsesvedtagelse: Der vil blive lagt lo% på
alle bøger fra nytår 1977/78.
Inges. foreslog, at de forsk. løse meddelelse~,der vedlægges KOSMOS bliver mærket det KOSMOS, der er indlagt i.
Bertil undersøger~
Ib: Bestyrelsen havde behandletr eb forsspørgsel fra et
tysk forlag om udgivelsen af Livets Bog I. Erik Gensch
har oversat og Karin Linde har renskrevet og gennemset.
Martinus mener, at "Det 3. Testamente" bør komme før
noget andet foretages.
Efter denne udgivelse kan vi tage·cforlagets tilbud op igen.
Denne bog, mener Martinus, vil blive på ca. 200 sider.
Ang. Henning Schmoll's lysbilleder. Som det er nu kan
alle bestille lysbilleder hos H.S. direkte. Men Instituttet ha.iJ eneret og de må derfor kun købes gennem Instituttet.
Grete/Else, evt. Ib vil tale med H.S. om denne ca. 2 år
gamle aftale om selg af symbol-lysbillederne, der er
copy-right'ede.
Ib vil undersøge ang. copyright for symbolerne.
I lighed med sidste efterårs- og forårs-sæson, vil der
blive trykt plakater og foldere til ophængning forskellige
steder ude i byen.
Afmeldinr;sgebyr: Else. Dette gebyr for ·.åfmeldinger
af reservationen til Centret i Klint er 1 øJeblikket på
kr.50,00. Else ønskede tilslutning til at sætte dette
op til kr. loo,. Alm. tilslutning.
Mogens Møller har akcepteret tilbud om at holde foredrag
i ALBERT SCHWEITZER HAUS i december - rejse og ophold.
Næste møde:
12.1.1978.
///·"9
/Ji/
/6/
Ords tyrer:
Willy.
· "'vJ L- / ~
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~)17,

[J~

~L-

i

d. 6. Oktober,

1977.

Til stede var:

1-Iartinus, Tage B., Sam, Solveic;, .Sv.Age,
Henning, Mosens, Just, Dertil, Ib.,
Else, Grete. , Willy.
S ,

Ordstyrer:

~~age B.

C{_,r

ad 2: Sidste refGrat god',;;:endtes.
ad

3:

-

Bestyrelsesmøder~ Henning: Der havde kun været et par bestyrelsesmøder siden sidsto torsdagsmøde.
:r~et havde -1,•ærct i }Cl:i.nt, hvor ,.ua.n lE.v,7-c; l,r.;i Cr:;c)t ~n l:;ilba3:.;ho 1.donhed i udgifterne til _Centret, d.. v. s. ;.)P.t. reparationer, idet man rnatte forudse mere permanente 'i.)y:::;~;erier
i. cm i';:';:o s;\ f je-c'n frr~mticL Iran ville 1::i:;g:_r;e mern on til
e~ plinl83Tiing af et langtidsprogram.
For eksempel havde bestyrelsen synet 1103le fundamenter
under pavillon II og fundet_ så gode? :1.t cle kunde s.n1endCc)S
L-] l
·,j· i)'T··~
:")":f ··1·•):'1'
Pft::1rJ--,i',nde·11
1n:c1·'t.,-1··,-:, c)(>J--. f'oro1i·,,.-,•e (:'"1 J:'')]<>11
t.J~.::,) _)'('-'
.. ..'·
.:.:'.i,.e
.
-'-~.
fo:c hr:!le Centret.
(~rete: Der var blev2t overført kr. 25. o:.Jo til by::;::;ef onden.
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D2c :1.ntlet rtwld.§. 'Q3.v:Je været i September med Sip;;_;e, Hans Chr.

fra Bodo, Norge, John fra Oslo, Rolf fra
Goteborg.
[\.ng.: Norge: Var deiT i øjebli:(·~et et behov for
et Institut i Norge?
Det ma vc:2re det n1.turlige, at lade .sa::.;e,1 vokse or,;:-misk,
f. e'cs. br:_:;yr1,l.en(l8 ,nerl ::;i;wliekr~J:lse.
1:ontaktb.t~_?.Ve ?_ Da sproc;ene lig:.:;er .så nær hinanden, vil
det dans 1rn /~0,3I-10C:, blive sondt.
B0ger vilJ.2 blive sendt derop - I lighed med, hvad tilfældet er med Dverige, vil de få en reduktion i
pri,3en p,:t 11-o,;, som skal være til hjælp til der(~S loks.le
a:cbejde.

1973

l~dens der i

var 4

,~bonnenter i Dorge, er der i

1977 Y~, hovads,3.·:::;8li[j omkring Bodoog Oslo.

·-

Der var enic;hed blandt deltac;,::;:.:-ne om nytten af periodiske
m::Jder i 1i,;hed med dette forbn:r:Arlr~nde :nøde til uclvele;:3lin::;
a.f :~rf ,J"rins,3r. Centret i Xlint mente man ville være det rigtige stei for sådanne ~øder.

'J.'a 0 e 3.: spur::;te, om der i1;:1:::e ;)ur·le V'~re copyri,~;1t v,~d alle
· - - - artikler i Kosmos.
Der var en diskussion, der
rf1'L'l1~1· erle· U'~
i· '"'t
,::, 17- - e..,,, :1y,-l-j
>le·r ro\·n J :-1;• r'-,a C! (' QT)·y, ] ... l· 0·]1·1rned
1..l
.
c...
.u . V
-~
,5_et formål, at omtalte ;:i.rtikle:1:, :iJ~:co burde kur1!"1e ,lnvenclr:;,s
'"' -~",. 11
."'1 ,.~( ].-6--- -rr, .-·Le,:, , - _1_.
.c- elrr-t
·v·'.:)l"l
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'(7 ' .... J._-;r.7.
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J ,:,:-,:,,:,
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.
aI, ·ci_ce
0 v ,.:; J_,:,e cl_·1" s ·0,_ ørre
serier ci.f Ihrtinus.
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Diskussioene:,1 førte ov2r i spø}:' 0 smål omkring den fremtid.ise
o,:r
Ollti 0,1 ,::, f 'oør.rc.:.r
. ;) d~ l .::.:> t;·(•i
_----_ ..... __ -'"':" ___ •. __ .-:-_i._-~ ... Ut.,.. -!.~
.\1 le bc -~er s 1::0.J. wl.,:;ivr~ :; :tC Ins t J.tnt liet, men i ·e l..;:i:,y':' :o r:3
J~r. Alle oversættelser skal godkendes af Instituttet.
?J.c:•rc }:' :tninc;slinier vil blive udarbejdet af bc~3t;yre1sen.
-:----.~r",-;1·i
.J.C., ·--· -~ ....~1·Y
,2

;,cl. i::

:1cl.

5:

0

0

Gr::;te: uo· 1cr: If hensyn til evt. forsil.::d.nr~;sr3a 0 r::r, r;knl der
v,.Te en liste over, hvem der besidder nøcler
Lj_l Instit~liLet. Der vil blive udsl:iftet tromler oc dermed
1 ~u ,1
er nye nø ;ler.
0

Anp;. medarbe jdoren evt. fri ad:.;:;e:~i~3 til f orcdrai;oue.
Bertil nnskec1e retnin;slinier.
Ma_rtinus: Sagen er for de, der øns]rnr, at sa:_;en skal eksJ_:::;t;r~:i'n.
D(";r f'i_11<1P.<:, :j--, :i.nt,:,;I, n,-,,r1 .:c-,,,n1·-,ri· . T',ettP .,..--/
3er·;;i_l:

1

2

ad. 5
er ikl::c en forretning. Sagen elrnirJtc'lrc:H? på gaver.
(fortsat) Sneen er som en gave fra himlen, - so~ solen.
Jer qå naturli3vis gerne være ~ratis ad~an~ eller
n.=,11.:::;.d:; •Jlj1113;,5 entre .for pensionister, ·:tr~)ejds lc:Vie
ello;:- st,.1derende. Men alle e;aver skal vc:~re betingelsesløse.
Sv. Age: Det er vigtigt for de forskelli~e foredrags
holdere at høre den roreg&ende forodra~sholder,
hvis foredra~ man skal efterfølge. Det er 3odt at h0re
1lJ
7 et
.,-7,:_,·'-i·1
,,,,-;- r.rp·,1·t,:,ø•e
l10
l
eoi·t fore_,. _ v, ,_, . .,..,,·t1·i "r",n 1-0,11-·1::.·r
e.
___
w~
u
.
0
drag, som allerede er sagt. I sådan et tilfælde, bør der
da betales entre?
dartinus mente ikke, at de skal betale, for så kunne de
jo ligesågodt betale for det foredrag, de selv
holcler.
"
Sv.~\._se:
Det vil altr:iå sige, at hvis det e~c> foreclear:;, der
er ar;,:iojrlr~;t _!_>,\ i · fællesskab - som f.eks.
i sommcrsc:;sonen i Klint, - sti er det 1:;11 11·::.turlie; ting, ::1.t de,
d9r hn"' s s.,11ar,)e jrlet, .i_ntcd; h,Jt ·:1.ler for at l 1ø~ee hi ,1anil.ens
:=: J t_~:~dr1:tS ,_
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af clett;e spørgsmål går videre til
a.c1 6:
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!'~..2!; har rnøde hve:~ lL:.. dag, - hvJr uc;e
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Der bJ_i•.tr;r :i_ :\:1_' e·1 ccmrlen
koordinator: Johs. Hjort. 11,m nw.3.os
~1v _::c J'.:.• dn 0 •
:1an var vcc.1 <l.et C'ur:3i;e ;ni:_Hl.e e11<:}des om
X ;L~:1j1C1e ,,1;-F'Jeordcm: 1) ::?orel,::c; __ ;clse at et emne e.C' en af
Jc ltn~53rne, efter f ·Jrhe:r."cdr~ hm. Farighed.: 20-:.25 r;:1in.
2) Dereft~r snørgsmål, samtale ca. 15 min. 3) tepause,
ca. 2o min. 4) Derefter: Spontan-svar på stillede spørgsmål indenfor kosmologien efter 5 minutters forberedelse.
Derudover vil de, der er r" ae p:\ pro~sranuiet i ef·l;ert1.:cr3t
,}(_d afcr]ill')re,1ras - ,J:)hn 0~ 'Ti11y, "prv5Vek0re 11 dem for
L,Jrrl,1;--;s;~rupp~m:

Er stnrtet.

]_ :--; I'1.l ,=tS d :_; C 1J ~) .~'>·.3 Il.

· i 1) ·?.·,12 __ il. : Der havde vr-0ret 80 til <J.ei:; .f ør,str::; .r1and.agsfored:cc1.3. C\;s /i i ,Jylland 03 på Fym havde der v:::3rct
S')C1. ti l:olutning.
~t=m t1avde anrwncer('}t i lokale aviser

0s blade. Mogens havde v~ret til et weekend ~ursus i
;·1:111sjo sam ·en r~ed Sie;:.5e (arrangør). Der havde v::-.3ret J11an;3e
un,.:;er-t
en 0 od i_;i_l.nlui,aL:13. I .::1an 1rn,n 112nrl,~ ·:, 1son vil
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C·)råret) for at s1rn.be 8"G ::;tør:,.:-n saminenhængende billede
af analyserne og Verdensbilledet.
'17--; -.,-c:.

TJ
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ID~AL FOJD savnes i en ny en3elsk oversætb~lse.
Jet vn:r ':'tftc1lt med ~·,Je,rtinns at 300 stk genoptrykkes af den gamle opgave indtil en ny og bedre oversættelJG 2r fren.~e.
- ''"n.J ~

-~.J •

•

Den Int2rn~i:iionnle lT_::;e i Klint:

Skal den nedl&:;c;c;es/ ophc1cves
helt·eller delvis. F:&ks.
t:!_lre·t,t(:'.!l:::-:\3~;es p:S. en anden rnåde. I al fald er man stemt for
;J G :.:;ore nunare ud o.f den til n:::]ste år srunclet Li7.l_e til3lutnin3, hvilket 7il ~3ign 111inc1ce ,c,_;1:.1nnc>~l"'·i_·,1.:.:; • •

Der havde vær2t en indledende forespørgsel frD. en intr:re;:o. ;e r'ct z;ru.i.,pc i J<~nc;land om foreclr:·.__::1!i,-,,l.c~.crcs ,~cl_i:;r:,c:;elsc
i et c 1Ti,. ~:::u.rmrn i ''ale~::;.
!1an mente i:~J~e at kunne del tage
førend man kam,.e dc.eL.Le rejseudgifterne derovrefra.
1

3
I

•

ad 6:
Esperante-gruppen: Ib S. Det er i øjeblikket for stort et
(fortsat)
arbejde at arbejde så meget for så få •
Der er kun lille tilslutning i øjeblikket.
Henning: Der er mange andre opgaver i øjebli 1<::l:et ••
Martinus mener heller ikke, at der bliver så meget at gøre
indenfor Esperanto førend næste århundrede.
f-'Ioc:;;ens: Der er grupper i Tyskland, der gerne vil betale
for udgivelser, rejse og ophold for foredragsholder.
Sir:,, ,e/Karin ( v. Tage B.:) har berørt muligheden for at arrangere et week-end kursus f.eks. ved Esbjerg - nG)rmere for hollandske og tyske interesserede.
Klint- 0ruppen: Sæsonen havde været tilfredsstillende. Der
·havdeværet møde ved slutningen af sæsonen
i Klint. Op 9aver i øjeblikket: Bygningen på camping pladsen:
Der skal nu indlæg:3es vand, el., væge;e skal pudses, døre og
vinduer skal isættes ( i efterårsferien.) Man var nået længere med huset end ventet.
Køkkenet på terrassen. Arbejdet her udskydes med undtagelse
af mfndre forbedrinGer.
Verandaen i H~:r:tinu1?_'hu~ vil blive istandsat (dør i.)
Solveig: Gruppen vil holde møde d._. 22.lo, lcrdag i Klint.

e
,, cl

c.,

-

7 ·•

Tar;e B.:

mzal

Der havd~ været meget god bel:. :;~1ing iår •.
S~W011811 Iorl[Jnf5es?
QJ·f.{p. JI - S/>1
J
Grete: Det kan godt lade sig gøre af hens,n til ældr klu1J berne.
iio.'~ens: I år var der en bedre arbejdsfordeling med flere
foredragsholdere kunne man godt forlc;nt,e sccsbnen.
Grete: I så .fald skal planerne være fremme inden nytår."
Ta3c B.: Rolf ville gerne påtag~ sig at arbejde med et kursus
p~ svensk i Centret til somuer •
.Fra ·sidste referat: Ang. fru Dlinne\-Jolts tilbud: Dest ,relsen
tRgeten~olig beslutning, Den har - for denne ene gang~
skyld -sivet lov til at trykke de 800 eksemplarer.

~~~

Næste møde: TorsdaG d. lo. november 1977.
Ord;:;t:rrer: Svend Åge.
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ForslaR til Dq~sorden.
------~-----M-------ordstyrer

Valg af
Godkendelse af sidste referat (med et 28.4.77)
Conyright på artikler i KOSMOS
Kontrol med nøgler til Instituttets døre
Medarbejderes adgane (fri?) til foredrag
meddelelse fra gru~perne
a~ undervisni~.{s-gru.~pen
b engelsk-gruDpen
c esperanto-8rUpDen
d) Klint-grui::ipen
7 '
Sæsonens varighed i K1int ( 5 ell. 6 uger?)
"',. ·Slrnle·: i Klint i Martinus .Åndsvidenskab 1978,
(d.v.s. direkte undervisnine fre. Livets Bets v/Rolf IU 1."
:::; .eventuelt
:.) J?as·csættelse af nyt møde og vnlg af ordstyrer.
1)
2)
3)
4)
5)
6'
/

10/!o
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1377.

d. 2,3. april

T O R S D A G S H (,:: D E 'I\

Til stede var:

Martinus, Inges., Saxe, f3olveig,
Just, Ta~e B., Sam, Mischa, Bertil,
Tage E., Else, Grete, ~illy.

Dagsorden:

1:
2:
.,I.

Sidste ref er:1t.
Referat fra bestyrelsesmøder.
Klint-gruppen.

I+;

11

::z •

11

-5 ..
6:

11

KOSMOS

11 •

Referater fra andre grupper.
Eventuelt.
Næste møde.

7:
ad 1:

Referatet godkendt.

ad 2:

Tage E.: Der havde været eet møde siden sidste
Torsdagsmøde. Intet særligt at berette~

ad 3:

Påsken i Klint havde samlet et større hold end
nogensinde. Tendensen er gået i retning af, ad
de fleste arbejder hele dagen og ikke kun til
lidt over middag.
Den næste arbejdsweekend bliver St. Bededag.

ad

Intet fra 1JKOSr-IOS 11

Lj.:

ad 5:

•

Undervisnine;sGrup~en: Der havde været eet møde,
hvor r;i,an havde ti;rettelagt eftermiddagsforedragene på Kli_nt. Sommerprogrammet var helt færdigt
nu.,
·
1r-e·rd lrP,"'C!]>C,
p; Unge·. T1·IJ01 .;:..,ffir.l
GunnaI"~....,, (J Tf'aI"l Il"' i//"'C>
t:.~ ·,,.L....
.r·......
t;;
Højskole havde samlet; :- deltagere.
En annonc.e til .."Sokare:1'
var kommet for sent i.
Den annoncered~ sæsonen i Klint.
Der var til den internationale ug_~ kun tilmendt
7 deltagere til dato.
·
Redakti~n~t::;I_'n2.inen f'unr,;erer ikke rigtigt i øjeblikket.
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ad 6:

\·Iilly: Drev fra f::7u DUnnewo].:.Y., der forespurc;te
om muligheden for et genoptryk af en lille bog,
der indeholdt en .c,?.11.linc.:; rlrti'cler nf it:.rtinus.
Gennem en forlagsboghandler tilbydes det at
lade den trykke i Boa eksemplarer, so@ skulle
~~ ~-1·] T·11°·ti·+l1tt·et o~ ~n,}rc 8<)0
d r clrl1l]e
uå ~il e~~~
sqln_·
,,.0 ...,,.
~-1~e·n
er 0r~Pt
vi"rle-~c~
tJ'J
~e
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Der~ fulgte en samtale om Martinus Center, det fremtidige byggeri, - byggefonden, campingpladsen, - økonomien.
·
ad 7:

l

Næste møde:

Står åbent indtil videre.

(Da Martinus vil være i Klint nogle uger, vil
næste møde først blive afholdt, når han er
hjemme igen).

jm

? Q .R SD AG S MØDET

d. 31. Marts 1977.

Til stede ~;-~~;ti~~-;rit~Ei:~ -~~;u.
'
'
Solveig, ' ~am, Ju~t,
Tn.ge
E.,
Dagsorden :

Bi

~~~-Ågfl, Sysse, Mogens,'
ge, Inge s., Bert1• 1 , w·
i 1 11.. y.

1: Sidste referat.

2: Referat fra Bestyrelsesmøder.

3:

Klint-gru~pen.

4 : "Ko smo s 11

5:

Referate~ fra andre grupper.

6: ,Eventuelt.
ad 1: Aeferat godkendt.
;:,_,:id 2: Tage E Bestyrelsesmødet d. 8.3. 77.
Forespørgsel fra Per Bruus-Jensen om
muligheden-for-igen-at-erhverve-sit korrespondance-kursus, som er solgt til
Institut et.
Martinus mente ik'ke, at det - for Per' s egen skyld - ville være det rigtige
tidspunkt netop nu. Det må vente til efter udgivelsen af "Det tredje Testamente". "Der er ingen andre, der burde få noget ud nu ( ting om analyserne),
men senere kan andre skrive, hvad de vil, både for og imod.
Købet af Foss' hus og Hannemans grund var nu endeligt bragt i orden.

ad

-----------------------som blev

Tvangsaukt~onen over et andet hus
blevet annulleret.

omtalt ved sidste møde - var

3: Klint-grup:pen ved Solveig"

Man er i øjeblikket ved at arbejde på kloakforhoideneogp~ støbningen af fundamentet til det ny velfærdshus i Centrets
campingplads. Det er ikke meningen, at hilset skal stå færdigt iår, da man
må forlade sig på frivillii; arbe;dskraft. Jørgen Simonsen har regnet med,
at man derved kunne spare omk··ing kr. 50.000.oo
I en vis udstrækning vil der altså herske rod på campingpladsen til sommer.
Endnu har man ikke fået den endelige godkendelse ~~d kommunen til at bygge,
men i forståelse· med den, er unn gået igang, så fundamentet kan blive færdigt inden påske •

.d 4: "KOSMOS'! Mogens havde en artilckel til Kosmos. Ban anmodede om plads i Ko.s:l'.los

for-en-takkeskrivelse, da han ikke kunne overkomme pe:rsonligt at takl:e for
de mange gode ønsker, han havde fåe,t under sin sygdom.

~,,-;_ 5: Andre grupper: Undervi sningsgruppen. Martinus spurgte, om der var sket r:::n---

e

dr·ingervecrsamtaiegrupp9riieI~"Centre·-rrrr-sOmmer.
,Sv.Age oplyste, at der - som også M1'.rtinus havde ønsket det
blev kort::
eftermiddagsforedrag, hvor udvalgte og af ~nstitutet kendte personer, vil
holde foredrag med efterfølgende spørgetid.
Personemner til de omtalte foredrag i ·centret var følgende:
Holf, Sigge, Karin, Gunnar, Annelise M" Ingrid Okkels, Hjort, Inge S. og
Rolf NordstrBm.
Det blev endvidere oplyst, at der til d·et af Karin Brant-Nielsen og Gunnar
.J...~~<!.~fu~ '.P 1 anlagte .JV.~ ~J~.::~E.9- k~~':1..~_<!:,_23-2!2.4mcliitO-varlrommetcii:T5"
tilmeldelser.
Sv .Åge: Ole Saxe vn:r blevet informeret om Martinus' og gruppens diskussion
pa sidste møde, og havde - indforstået hern!ed - ytret ønske om at holde et
indlæg/foredrag omkring analyse:rne p8 Klint~

-~---

--------

Der var diskussion omkrinp ti lrÅd elie;heden af, at behand'le emnet "Fra A - K
menneske" ved eftermiddagsforedragene i Klint til sommer.
Martinus mente, at det var bedst at anvende betegnelsen dobbeltpolethed i
st0aet-for homoseksualitet, idet de fleste forbinder homoselrsuaIIfet-iii.0a
noget frastødeligt eller perverst. Tidligere har dob·beltpoletheden været
genstand for forfølgelse og straf ( jfr. Mosesepoken). I virkeligheden er
alle mennesker dobbeltpole·de. Man ville f.eks. ikke få til vore foredrag
uden at v·are dobbeltpolede. Kendskabet til polprincippet har hjulpet mange
mennesker.
~~~~~~~
~obbeltpolethed bliver i al fald gennemgået ved formiddagskurserne,
sa det bliver unødvendigt, at emnet bliver bearbejdet detailleret i de
mindre grupper om eftermiddagen •
.Sv. Åge spurgte Martinus om man skulle undgå dette emne til sommer, - og
resu".rtatet blev - efter d~skussion - at den pågældende skulle opfordres til
at behandle et andet emne.

2 ad 5 (fortsat)
Martinus havde e·t forslag til bogomslaget ti 1 "Det Tredje Testamente",
iiemIIgsymbol nr. 23: Det færdige lienneske i Guds Billede efter hans
lignelse, med ordene: DET TREDJE TESTAMENTE henover symbolet. Dette vil
samtidig blive omsla·get til LIVETS BOG I-VII, hvis format også Det Tredje
Testamente skal ha ve. Symbolbøgerne, tænkte Martinus i øjeb'likket, skulle
have symbol nr. 14:"Dot Kosmiske Spiralkredsløb" som omslag~

Åge: Poul Lykkeberg har i nogen tid selv arbejdet med at indtale nogle
afTarITiius-sm:a-bøger på bånd for at give interesseTGde blinde eller
svagtseende mulighed for at' høre om Martinus tan:rnr. Han ønskede nogen
teknisk bistand fra ·gruppe1;.
.!~~-2~!2~~~~ ville evt. tal: mod ham.
Martinus mente m.h.t. et bandbibliotek principielt, at et sådant ikke kan
blive-aktuelt, førend sagen får sine egne store anlæg. Vi må huske på, at
det, vi la~er er for heie vorden, og af hensyn til sagen skal tingene
være af bedste kvalitet.

-

Martinus oplyste iøvrigt, at han selv havde en række bånd med sine forodrag7-men at han ik'ke havde nogen impuls til, at han skulle give d'em
videre i Øjeblikket. Først må bøgerne komme og få et godt fodfæste.
Foredragsholdere, - fdlk, der ~~n holde foredrag, - er, hvad der er brug
for nu, sagde Hartinu.s~
Svend Åge spurgte ang. Tele slyngen til høreapparater til foredrngssnle:1

I-Klint:- Grethe oplys·te, at et tilbud på 10-15000 kr. var for meget til;
at vi kan klare-det nu.
Martinus: Vi må vente· til sagen bliv er en større sag, før vi lmn gå igæ ·;
med-de-store udgifter.
§~~~ An~!~~~~-~~~~~~~~~~; Mente, at mange af titlerne på foredragene,
der var annonceret i avi·serno (Politiken og Inform:t tion) var blevet mere
akademiske end tidligere. Mente, at dot kunne virke afskrækkende~
Modargumenter: Der er dog i år kommet en hel del flere' mennesker ond
tici!IgeretiI-trods for/på grund af avi's- annonceringen. Mnn monte, nt
annonceringen havde været virkningsfuld. Der havde været monge nye ansigto:. ,
for en stor del upge og yngre.

------- Intet.
Næste møde: Torsdag
------Ordstyrer: Grethe.

ad 6: Eventuelt:
ad 7:

den 28. april 1977.
jm/tb ~

TORS DAGS MØDET
.

'

\

-.

:~il stede var:

d. 20. Januar

1977.

Martinus, Ta~e B., Age H., Sv.A~e,
Solveig. (ordst.), Ibs., Mischa, Dertil,
1r 0 n·c"
Ti'
-[-1c·,:, De,
c,
G·e""a--rd
C'ysse ,.
Just '-""-C,·'
-··'•,
_l,_,c
J._
';.::)
Grete,----- Villy.

1

Dagsorden: (som sidst):
1: Sidste referat.
2: Referater fra bestyrelsesmøder.
n
n
Xlint-c~rui:) ,1:_1.
3:

4:

5:

6:
ad 1:
ad 2:

11

KOSJV10S 1i

•.

Refe~ater fra andre grupper.
Eventuelt.

Referatet godkendt.
1
n ___ · 1~
ri Jl . r7·
v • .f.9:.3.9
~-',.: D
_ en .:'.::..!.._:
b . h avel e <l er •r:r·e t møc,e
me d ing.
Hannemann med det form&l at ans0~e M-fonden om tilskud
til Camping pladsens udbedrinG.
Ing. II. vil overveje.
Den q.11.: Møde med grundejerforenin3en.
·p ~ Zaccho havde med brar;t
oc; ::::_f lever-,::0 e en overs,,tte lse
til czekisk ved hr. VASEK, af Livets Bog I.
-I--b-· .:)
n • .h""
Y'
·t;a
reo,
_.
_
_
si·
n· a,"' r-l '"'n
· ---·-~
-o l,
0
-~
'- ,,
•
Endvictere undersøgte man videre muli~hederne for selv
at kunne oprette en højskole.
hnrtinus: hen vi vil ikke
bindes pi\ no: ;en måde.
]']"'de
·r·1 i·1-1c·
'-I'-Dl""IJ'l"-1··1
·;-:,e'·'t,r--·elc·e,
·"'or
Dr-.n 11 1 77 Ie·ey-,
G ~0
t.> •
ci. . J. _ c
1 !. •
! ; __,
J J_
~1 1d-f orden - (
mil 1. kroner) havde V:;:ret cni::;e om o.t lukke
fonden. Man vil ikke i øjeblikl~et tr:c::'c::e p~'.>. hovedstolen.
Derirnod havde in~;. IIannern:1nn f or,_,ret instituttet en grund
pi'i.. området i Martinus Center, som 1:1cm _mente ville ku:nn~
indbringe ca. kr. 50.000. Dette beløb skulle sJ kunne
dække udgifterne til Campinzplndsens modernisering.
Familien Foss havde tilbudt deres hus til salg til insti tuttet-.-Grete: Instituttet ville gerne forhandle om pris · og be~
tinGelser og ville lade høre fra sig snarest ••
KLINT gruppen: 11 Velfærdshuset 11 • Ark. Seest arbejdede videre
med SD_gen idet de første udkast skulle ~'.':nclres på forsk.
steder. Det tilstrc2btes af huset s 1 :u11e st~L 1::lart ved
s~sonens hecyndelse
Grete: Da sæsonens nye oriser sna:ct stulle tryktes oc; formidles til 3,1?ster, d~r r?cllerede nu hen~ henvendt sig, var
det v~c;tit;t_ orn;_;åencle at få at vid?, o,i1 huset blev fc:_,:;rdigt.
''olvei"'
:,nc,1-oc"1,..,
r,-10 ·ori"'eP ,,.c:J·· ,·L,-,.-.-.
1·/1,:---;1_
1-,·1
1s..J
• .
F)
0
>-V. V
C:-rete: op-l y[;te om, c:~t myndic;hedcrne J~r::-:vcr, at vi kun må
ta~;e priser per uge. lT'or~3ke lJ_en lic;_::er i, at omr~,det be7
., '
•
som pensiona t OG i~~::e
som ,no t c l • /.
,i.e. e-c' privat,
s,;;:a-vves
lukket kursussted, der ikke kører på profit-basis,·og som
clcrf?r H=k~ l:an tac;e f<;>lk ~nd 11 fra vejen. 11 Di:::se rcsler
skulle o~~so. gslcle campin:,;p1.adscn 0:3 rc;Jt2_ur,-ltionen.
Di.s1·3e steder skal kun kunne opfD.ttes :_:;om en service-funktion
for r;r.;sterne.
Grete ønsker [;erne disse pri.ser på r:w.ndac •
.Solveig 03 Henning ville undersoc;e, hvill:::e priser der i
øfe5TI1-::ket er pe. tilsvarende lejrpladser.
Afmeldinr;sge byrer: Man dir~1:utcr:::(~e C' :: l. ;::: '.:: rc ·:;lnr:
0

_

-

ad 3:

G

.

_

•

•

:

_

+

1..L

:,.'...J

L~

1 •

i
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::) Uvi:3 cl er .:: f meldte;:, i :J i,ls i; c ~; j :_; i) l il: , ,S · · C:sr i1;:Lc var
muli;-;hed fOr at leje ud til emden side, da må leje-.
ren betale det fulde beløb.
xx) Evi:-3 der af!'leldes tidli~:;c:re, s,\led0r~ at det er muligt

2

. I I-•

at overdra:_';e lejen til anden :-Jide, da bet·Jlos J:un et afmoldin~sgebyr ~f den, der afbestiller •
., Geby:i::et foreslo;~GS til Lr..- 5o. O_O
-J~o~~ttr~tr.;s~f_(5.iften: ~en1:e om.f~: t;te~: kun formidcla(;s-.foredragene.
Det·ce i lJ.(';hcd med tidlir;;ere :,:1.r. Al le aftenarran ;ernenter
er sratis. Afgiften foroslo3es s~ledes:
l
.,
En~olt voksen: Kr. 50.00
~er. ?O. oo
~
i
1976:
• - 50.00
Par:
75.oo
Afg~_f_-:t;cn .J?~'- en1:elte fored~ havde i 1S76 v~~:ret kr.7.00
Le.jer: Priser p::, udlejni.ng; vil i forhold til 1976. i t±.r
stige med ca. lo%.

ad

5:

Und9__Fvisninrr;s2;rLrnpen. v/Sv .Åge:Oer vil i Martinus Centret
i somr:1er blive en endret struktur ind.enfor oplysninc;svirk-:somheden, idet samtalegruppernes form vil blive ændret.
I stedet for den hidtidice form vil forskelli~e nf institutets medarbejdere blive optordret til at iorel2se om
f-orskellige emner. DisBe L123r;es kl.ca. 16.oo
E:n anden ændrin: 2/:.r ud på, ·a_t vir1.cc"::orr1,.1odon vil blive lagt
som lLl--da~;es,...~_:urser, bortset ·fra den sic',ste el I. er w{~nke
fortrinGviS d~n første u~e, d~r vil. blive holdt i more koncentreret form.
Yordele·n ved denne ændring ·skulle v, 3ro, nt flere studerende
vil kunne betjenes på denne måde.
Svensk foredrag:
Rolf ønsker kun at holde et foredraG i
so:nmer.
Sæsonen i Martinus Center begyn~er lørdag d. 25.6., og
LL:-1.rtinus h~J.ber selv at komme til stede.
_____
Solveig: Da der--i--den· sidste uge, - den internationale . eller
ent;elsksproc;ede, - tidligere havde vist sig at VcZrC en vis
afmatning i tilslutningen til de danske foredrag, bør det
understreges, at der o~så er fuldt dansk program.
~
0

Sv .Å~ På basis af positive erfaringer fra weel:end kursus
i Sverige har Karin og G~nnar .forelaGt et forsla~ til e~
\·Teekend kursus ·i Danmark. Som emne kunne r;1an f .x. t:~in'.::o sig:
"Et nyt vcrdensric;e under skabelse. 11
Man 1:avcle tomkt sig Unze Hjems Højskole i Ski\de Bakker i
Jylland. i'fan ønskede et sådant kursus annonceret i KOSMOS
idet mo.n tr:2nker sig at der for størsteprirten kun vil
være -~ilslutninr; indenfor clenne kreds.
M.h.t. det økonomiske ønsker ms.n. i:cLe at Instituttet
skal være økonomisk impliceret udover, at dersom der bliver
overskud, da vil dette tilfalde Instituttet.
Prisen vil blive sat til kr. 187, oo per p.:,rson inklusive
ophold, bespisning or; andre afgifter.
Tidspunktet:· ca. 21-1-.LJ.• 77; hvilket vil .sice, når vint·erforedra~ene er forbi.
Stedet, Jylland, or valc5t for c:d:; tilc;ocl.ese mennesker,
der i:::':e kan komme til f orednac; i 1(obcnh,1.vn.
Antal: ca. 3o - 35 p~rsoher.
Sv !}f',;e: Ole Saxe (Kristensen) har· tilsendt en lmnc;ere artikel
2o sider), som vil være for· .stor til KOE~l-108.
I(an vi .fremstille et antal af den? Martinusv3.lførst ·zennemlcZse den. I givet fald vil Tage B. manGfoldiGgøre, f.
ex. til salg i Klint til somner.

Tea.

'Grete: Der havde været besøg af reprmsontant fra fa.OTICON
der v~r blevet opfordret til nt ~ivo tilbud på opstilling

3
af tun3h0reanlæg p~ Mariendalsvej os i Klint.
Pri:3en vil komme til at li:~ ;e pil mc llem 9 - 15. ooo kr.
Tilbudet er uforpli3tende.
ad 6:

Evt.:
In!,;e S. omtalte, nt det r~idste num1,1er ctf ".S6ko.ren"
havde tre omtaler af Martinus o~·; lw.nu .:,~rbejde.
Bertil: Jnc;. Han:r:i_~~ll:.?. ..._bor;: "Mennesket, en Ho bot 11 havde
In:;. n. s1.G:mket t~Ll Instituttet. Det dre,"jor .sic; om et
rer.3to1Jlo.g p,\ C::'1.. looo ekspl.. . han t: :n7·te ::,i:_~, :: t de kunne
afh:::ndes i Klint til en reduceret pris - f .elcs. lo-15 kroner.
1

Åge V.:

forespurgte om navne2ndrin~ern0 vur blevet foretaget
(Hartinus Center.)
·
:
·
.
Grete oplyste, at det ·tidl. 11 Foriebyen 11 :,.ldric; hiwde haft
S

)

i___ t

pcnJ1.,_
-'U-...,

l)~eV1)~pl
r
,_
~O.

.

0

•

IIe:tnin'.~ oplyste, at ':ndrj:n;;~r i :J::?l':'e Centret var c;jort, ·
eller ~llerede var pu veJ til at ~live det.
Grete: Finn (revisor) eftor}ys.:n· i;;en tal til bud~;et-læ~nin3en for 1977. (Ta~e B, B~rtil, Klintcruprcn.)
Just: Ane;. forh:,n~;et til salen p:\. Vi.'.lriendo.lsvcj: Efter utal;.;
lic;e p:;tmindelser og løfter har vedkommende firma endnu ikke
fremsendt no~et tilbud Påtager si~ at søce andet firma.
Næste Møde:

Torsdag den 24. februar

Ords t y ~

Tac;e E.

1977.
jm

-

TORS DAGS MØDET
Til stede var:

27. Oktbber, 1976.

d.

Martinus, Inge S.(ordstyrer), Sam,
Svend-Age, Tage E. , Bertil, Willy,
Tage B., Else, Sysse, Sol~eig, Just,
Mischa, Grethe.

Da_,,;s orden:
1: Sidste referat.
2:
Ref. fra bestyrelsesmøder.
11
11
3:
Klint-gruppen. 11 KOSdOS 11 •
4:
5: Ref. fra grupperne.
6: Evt.
ad 1:

Sidste referat godkendt.

ad 2:

:B'r9:. bestyre hrnn v. Tage E. Der havde været eet møde på
hvilket forbedringen af CampinGplndsens faciliteter på
Klint, samt {egnskaberne var blevet diskuteret. Ark. Seest havde arbejdet med disse planer, o~ havde fremsendt et par for§lag, een original o~ een revideret plan.
Seest ville udarbejde flere efter at Klint-gruppen havde
studeret de første rlaner. Gruppen ønskede is,r,r nogen mere
plads til trods for, at de udarbejdede te('.;ninc;er var holdt
indenfor myndit_;hedernes afstukne rammer.
Man ville bede Fonden om at yde tilskud til disse planers
udførelse. Man regnede med en udgift på ca. kr.50.000,-

ad 3:

Klint-p;runpen:

Der var endnu ikke fremkommet tilbud på
arbejdet på Terrassen. Da man regnede med
en udGift p~ ca. kr. 50.000,- .mJtte dette arbejde udskydes
tiJ nrcste år.
Dette udelader ikke, at vi selv kan påbegynde en restaurering.

ad 4:

11 KOSM08 11 :
Der er stof nok nu indtil videre. Inge S. vil
sørge for juleartiklen •

ad 5:

Der havde været afholdt møde ang.
sæsonen ·efter.nytår. Der var planlac
7 foredrag. ·ro~ra7~et diskuteredes, og der syntes at være
enighed om at trykke det som sidst (som folder).
Det næste p~ pro~rammet for grup en~~~rbejde vil være
Sæsonen pi Klint. - Ved smsonenH~§idste foredrag havde
der v~ret 7o tilhørere.

-

.

Undervisnin~es3ruppen:

1

ad G: - Evt. : r3am ytrede et ørn3ke om at udvide denne ,;ruppe med
1-i:o~~le flere, f.eks. med Seest og ',Jeihrnuch.
Grete min0ede om, at det tidli~ere var blevet bestemt, at
.'!,r1J;:)()e~1 i:~iz.e burde udvides førend S~_1RUiiTUREN V'.: 1.r færdigbehandlet indenfor bestyrelsen occ, iil'1.cnf or torsda;,;sc;ruppen.
0
·0 11
s n1n·1°-u,.__,,.'
a.!...V rJc,·IV"'r m(°'•Tr:-,t m11.l i' rt77 t ' ._,,_co·t d0t
enere
r1or
. -l·-]·
u_. ___
c,._
'-....
vi·i le:; blive n0Jclvcndi 6 t at udvide gruppen. I øjeblikL:et
ville vi bliv for mange.
~-;ertil: ' l~lle h:::cr mulir;hcder for at være med i de al.lerede
cnrettede :Jrbe~jdsc;rupper 11 •
1·iartinw3: .~or ;,t trc--:l;}::e p:.\. Clen enI:::eltes el~srn1:tise, vil det
v, re n:Jdvcnclic;t, nt en medarbe j clcr, der e11cr,s ik\e er deltaser ved torsdassmøderne, vil iunne indkaldes til specielle møder.
3.,,,_, l

.~j

V

CJ.

..

_, :......:.1 ~

,'- -

0

0

1

- }3ertil

11

Dct lille vc::,,relse i kælderen bliver nu Gjort; i

stand. Det, der hidtil har fyldt c;arderoben op, vil nu
blive .L'Jyttet til dette lille rum,, hvoived [jarderoben bliver
'.';arderobc ii;e n. 1'

evt.

(f o t

r; ,_--[:;)

Inge S. JuJ_eindr,amlin~';en.
JJisku.sE:;ion ane_;;. fremkomsten
af : iartinus 'julehilsen, dets format O'_", det~,
,n:we.
Martinus: Den næc3te symbol bog omhandle:b: Fødsel, Abort,
Død, Livet efter døden.
Den sidste: Kloder, Spiraler, M2::l1'.:eveje.
a-:e B.: _>'ort'.lltc om llo_;cn:::;'re,:j;;c til ·n.:~land, d.cr bl.a.
o,n{attede iorcdra;:::; i Caxton dall C)sychis iitudies) og
Guernsey Islands.
1 1_1

l'b:~:te Iløcle:
!I

Torsdag d. 2.dec.

1976.

ordstyrer: Solveig.
,jm

l!:·~s te møde:

I mclJemtiden er datoen blevet cnd±et
til d. 20.1.7G ••

r

1. Oodtøndelae af Nfent ,,. fornp • ._. et 21. øpte1ntMtr

I. Aet.rat af bfftyNlø.m.-r

-

I. F'..-.m.o• terteoy

a) ~piaølau.a

, .. kOØMO$

i. ,..,..., ' " Øl"litppeJ"De

I. Ewaw.elt

7. l'ut•ae.l• af_..

-

~ 0, Yal4 af ....l)'NI"

1anø

TORSDAGSMØDET ,ien 23. September, 1976.
Til stede var:

Martinus, Sam, Mischa, Sv.Au;e, Bertil,
Ib, Willy, Just, Inge s., .Else, Sys se,
Solveig_, Tage E., Grete, Tage· ·B.

Da;~sorden:
1: Sidste referat.
2: Rapporter fra grupperne.
3: ·
"
" bestyrelsen.
4: evt.
5: Næste møde. - næste ordstyrer.
ad 1:
ad 2:
a:

b:

Godkendt, dog med den rettelse - under pkt. 2, at det
var hele Sv.enskhuset, der i nævnte periode skulle anvendes
til omtalte formål- - ikke blot lokaliteterne ovenpå.
Klint-gruppen ved Willy: Der havde været god aktivite·t, i
weelt-enden d. 12.9., hvor nedrivningen af den bageste garage var blevet påbegyndt - Jørgen Simonsen ville gerne
E.nve Seest med til at se påplanlægnin0 en-af lejrpladsen.
Der skal arbejdes hurtigt, hvis vi skal være færdige___til
nc2ste sommer. - Der synes i øjeblikket at. være vanskelie;heder m.h.t. at tinde nye_ parkeri:,n_g_spladser. Diskusnion ang. pumpelaugets grund.
Gruppen ønsker en anden 3~uppe, der ~il påta3e sig køkkenfunl-::tic.rlerne til næste år. Man havde tænkt sig en not.i ts
i ;cos110s .-:-Man mente, .at en gruppe i. st. f. en økonoma var
det riGtigste. - Erik Weirauch havie ytret ønske om at være
n~;:tiv.
Solveig omtalte on gruppe, der evt. senere vil være med i
en s,ådan ~iruppe, inkl Ji:rik W.
. .
Sv •.:\. spur~te ang. udvidelsen af '.eerrassen. - Ark. Flensted,
der var den oprindelige arkitekt, ville gerne arbejde videre
med de ændringer, der skal være.
Redaktions-gruppen.Tage B.: Gruppens sidste aktivitet havde
været fremstillingen a.f · den grønne folder-.ang. kurserne på
Mariendalsvej -i vintersæsonen, samt en plakat, der var sat
op på flere af uriiversitetes afdelinGer, kolle3ier, helsekostforretninger, annoncerende det sam·11e program.
'§..a.m apg. annoncerine;: Der var blevet allokeret kr. 1250,til ~nnoncering i aviser og blnde indtil ju~. Efter en dis-·
~.:usoion ,ville der bl{ve annonceret i Politiken og Information
indtil nytår plus i Psykisk Forum (r3ratis).
Undervisning13gruppen. Diskussion ang. adgnn 0 s}rnr.t til foredr~~ne. Tar:;e B. trykker.

ad

3:

· J?:ra bestyrelsen: Lokalet her·(= det ny-indrettede) skulle
kun anvendes til møder af denne art -· E:ke til andre .gruppe..:.
møder (henvis·es til kælderrum·'"1et) , samtalegrupper, spørgetimer etc.(henvises til kælderlokalet eller salen.)
. Han havde talt oin at adskille salen ved ·et forhæng til
mindre for~amlinger, f.eks. til foredrag.
Martinus: Hvis der kun kommer 3o-4o mennesker til et foreclro.g, er det ikke nogen god "reklame" for sagen og ikke
noget, der animerer til at komme igen. Ved et forhæng
kan man lettere fylde et rum. Nu synes et forhæng at
være aktuelt igen.
Det ny-indrettede rum er hovedsagelig ment at være til et
modtagelsesværelse og vil komme til at blive en nødvendighed.

pg. 2.

JM undersøe;er og fremsender tilbud til bestyrelsen på oph~ng og konstruktion af adskillelsestæppe til foredragssalen
snarest muligt •. Tage E~ vil se på tekstilet, der skal ophæn5es.
ad 4:

BertilHvor er Overhead-proje.ktoren henne? På Klint. Solveig
ordner.
- Pyramiden i salen. Hvor hen?
- Opvarmning ·af lokale i ·kælder. Opvarmes til mandag.
Martinus ang. spørgetime efter foredrag.
Tilhø~erne var
efter foredrag·meget optagne - ~fyldt med~ foredraget •. Vill~
det. ikke ød.elægge . s.temningen (helheden) at bryde af med ·
spørgsmål?
Grete: Ønskede budgetter for 1977. t,ra grupperne.
blot være fremme inden Nytår.

-

De·skal

ad 5:. Næste møde: Den 28. oktober 1976.
Ordstyrer: Inge.Sørensen.

jm

TORSDAGSMØDET
Til stede var:

d. 19. August, 1976.

Martinus, Tage B., Bertil, Sysse B.,
Sam, Sv. Åge, Solveig, Inges., Willy,
Just (ref.), Åge Hvolby, Mischa(ordstyrer1) Grete, Else.

Dagsorden:
r
1: Godkendelse af''referat af. 3.6,76.
2: Referat af bestyrelsesmøder.
3: Undervisningsprogrammet for vinteren.
4: Et arrangement på Ballerup Gymnasium d,14.9.
5: Annoncering af foredrag.
6. Evt.
7: Næste møde. - Ordstyrer.
ad 1:

Godkendt.

ad 2:

2 bestyrelsesmøder~
15/6: Man var standset ved 11 feriebyens 11 nye betegnelse:
MAl?.TINUS CENTER.
3/8: Terrassen skulle udvides således, at de to værelser mod vest blev sløjfede. Ligeledes skulle
køkkenet udbedresjudvides. - Campingpladsen skulle
ligeledes udvides, samt de sanitære installationer
bringes up.to date og iflg. bestemmelserne. - Nogl~
skure i det samme nabolag skulle nedrives i samme
øjemed.
·
Fra d. 1.4.77 ophører lejemålet for Enghuset, og
dette vil ikke blive fornyet. Anvendelsen af det
er usikker endnu ••
I Svenskehuset vil dobbeltværelserne og enkeltværelserne ovenpå i ferietiden blive anvendt af medarbejdere, der i den tid stiller si~ til rådighed
for Centret.

ad~:

-

Sv. Åge: En gruppe, der kalder sig: "Stjernen i Nora";
er i gang med a~ arrangere en udstilling/oplysningsmøde
.på Ballerup Gymnasium d. 14.9.76, og man har ringet til
Instituttet for at høre, om man var interesseret i at
sende en foredragsholder og eyt. anden oplysende virksomhed,
(bøger, brochurer, etc.) Udstillingen vil blive annonceret
i pressen. Man-(1 gruppen indgår Ytting og Karl W. Hansen)kendte godt til analyserne og mente, at disse af alle
· ville kunne give det bed·ste overblik. Tirsdag var der
således to foredrag: Ytting kl. 19.45 og - dersom godkandt har Sv.Å. stillet sig til rådighed til et foredrag kl. 21.30.
Bertil: ,I programmet indgår f.ex. Parapsykologiske emner
og grupper, Kiromanti, Zoneterapi, Meditation, etc. Bertil
mente ikke, at Instituttet burde præsenteres sammen med
andre grupper af denne art.
·
·Martinus syntes ikke vi skulle blande os med"andre retninger11. At holde et foredrag skulle være i orden. Vi
behøver ikke at deltage i lignende "udstillinger", for
vi har jo alt i analyserne. Vi skal ikke nægte dem et
foredrag. Når navnet begynder at blive kendt gennem f.eks.
udgivelsen af bøger gennem et forlag, da vil der blive
meget at gøre. At holde foredrag er vor mission. Vi
skal ikke diskµte~e vores på nogen måde. Der skal ikke
være nogen diskussion indenfor sagen, - det er unødvendigt.

2

ad 3:

Undervisningsprogrammet for vinteren. Sv.Å.
Undervisningsgruppens opgave var at tilrettelægge i detaljer. For at stimulere interessen for foredrag ville
man foreslå at der kunne fås eet adgangskort til en sæsons foredrag på instituttet, ligeledes mente man, at
der burde være mulighed for at studere indholdet af foredraget bagefter, - f.x. ved samvær i det nye lokale (spørgetime) - men ikke gruppearbejde som i Klint.
Martinus om gruppearbejde i almindelighed: 11 Der må være
een, der ved besked i en sådan gruppe."
Gruppemøde-formen var blevet diskuteret på et bestyrelsesmøde. Martinus: 11 Enkelte bør ikke tiltage sig rollen
som den, der ved noget".
Før næste år må der være en fast regel om gruppearbejdeformen i Klint.
Martinus mente, at spørfetimerne var gode. Der måtte være
nogen autoritet herfrainstituttet), idet meget kan fordrejes. Hvad og under hvilke former der studeres privat
må hver enkelt være ansvarlig for. Det var 11artinus'
mening, at alt gruppearbejde skulde være i form af
spørgetimer.
Grethe: Mogens havde ytret ønske om gerne at ville holde
2 spørgetimer per uge i den tid, ban var i Klint. Tidligere
havde han haft spørgetime efter ·hvert foredrag.
Det principielle 2 der kom ud af diskussionen var: at ingen
bør kunne tiltage sig rollen som leder af en gruppe.
Martinus: "
ikke skændes, - det, det først og fremmest
gælder om er at være venner."
Foredragene til vinter: Man havde tænkt sig at forsøge
med en spørgetime efter foredragene for at se virkningen.
Sv.Åge: Det er også rart for foredragsholderne at vide (gennen spørgsmålene) - hvad tilhørerne har fået ud af det.
sv~Age: Der var planlagt 2 serier foredrag på Instituttet:
1) en elementær fremstilling af verdensbilledet - efterår,
11
11
11
2) " videregående
forår.
Der var principiel enighed om at foredragene skulle efterfølges af en spørge 11 time 11 forsøgsvis om efteråret.
M.h.t. hvor denne sidste skulle finde sted var talen om
det ny lokale samt foredragssalen.

ad 5:

Annoncertng af foredrag, Sv.Age mente, at undervisningsr;ruppen selv burde annoncere. Aftale med Sam, der hidtil
har forestået dette arbejde. Hidtil havde der været annonceret i Politiken og Psykisk Forum hovedsagelig.
Martinus mente ikke,, at nogen lille annonce imellem andre
havde nogen virkning. Dog, annoncer placeret de rigtige,
udsøgte steder var nok mere virksomme.
Inges. mente, at det absolut lønnede sig at annoncere.
Diskussionen mundede ud i, at man i efteråret også ville
forsøge andre annoncerings-media og afvente resultatet.

ad 6:

Martinus talte om foredrag og undervisning principielt.
Vi bør holde os så meget som muligt til bøger og til analyser, ~citatet dog kun som ~tøtte for disse. Analyserne
er beregnet på, ,at de kan ~tå i sig selv, og ikke behøver
støtter.· Vi bør holde os så nær symbolerne. som muligt.
Fo~delen er, at de giver overblikket over hele verdensbilledet
og denne helhed har vi lov til at fremføre. F.eks. kan et·
foredrag indledes med hovedsymbolet og herpå påpege

· /

~

- fra andre kilder

r

3
hvor det efterfølgende foredrag befinder sig. Giv udtryk
ad 6:
(fortsat) for en helhed og udbred forståelsen af, at alt går op
til punkt og prikke. - .Foredragsholderen må være bevidst
om, at mulighederne for autoriteten er der.
Der er en strukturbog undervejs. Den er optaget på bånd
under bestyrelsesmøderne. Deri vil man selv kunne læse.
Det 3. Testamente bliver færdigt nu. Til næste efterår
ser det helt anderledes ud end nu. Udgivelsen af dette værk
vil betyde meget for ds - sætte meget på don anden ende.
Indtil nu har vi nærmest været at betragte som værende "under
jorden".
"Livets Bog 11 et et forsvar for alting. Ved foredragene må
tilhørerne vide, at det er noget originalt, der præsenteres
dem, ikke en labskovs. Det er noget, der skal studeres.
''Det -tredie Testamente" er faktisk "Livets Bog" i sin
helhed. Den bliver på ikke under 200 sider •.
"Med hvad ret kaldes den "Det tredie Testamente"?
Væsensindholdet er: Du skal elske alt. Dette er alkærlighed,
som igen= a l · videnskab, som igen= logik. Det gælder om
at forstå helheden.
Det, det gælder om for os er hele tiden at være venner
mod alle. Det gælder om ikke at kritisere andre. Det
gælder om at holde vort eget fast - ikke blande det med
andet. Hvert eneste menneske vil komme frem til at acceptere analyserne.
Vor opgave i første omgang er at være.med til at danne
en ny kultur.
På andre kloder ell~r efter opnåelsen af kosmisk bevidsthed,
er sådanne væsener fuldstændige enige/ens i vilje. På denne
måde kan alle kosmisk bevidste mennesker som Jesus sige:
"Mig er given al magt i himlen og på Jorden."
Vi er indviede til at føre dette frem. Det er som at tale
om et forældreskab.
Det vil være g6dt for menneskene at kende til analyserne
før krigens tid (dommedag •. )
·
Når vi bliver "offentlig" (d.v.s. rost/rakket til) er det
opgaven at bevare centret for dette, - ikke at rejse ud og
omvende folk.
Brug e·nergien til at ransage os selv (k~delige egenskaber),
Herigennem nærmer vi os de kosmiske glimt. Vi er de heldigst
stillede mennesker i verden. Det er i Guddommens plan. Vor
opgave er at forklare dette for verden. Martinus regner med
at få en tid, hvor der skal laves en hel del.
ad 7:

Næste møde den 23. september 1976.
li
ordstyrer:
Sam.
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Martinus, Ib, Henn~D~, Solvejg, Tage E.,
Willy, Mischa, Sv. Ase, Dertil, Just(ref.)

Til stede var:

I 11c; e .~1 •

Dassorden (Willy, o~

Godkendelse nf referat.

1:

4:

ter
bestyrelsesmøder.
Referater fra de forskellice ~ruppcr.
Bemærknincer ang. den finincielJ~- over3igt.

7:

Næste møde - ordstyrer.

?.

3:

nd 1:

t;yrer:)

ad ;:.~, sidste ,·efe,:t t;:
L:;:S: 11 • • • • •
vi! <1er ucifr:1 denne
k/:Jpital på kr.Soo,ooo,- ydes lån til Im;titul;:;ct til en
1 :-::.v rente. n
Referatet 3odkendt.

•

ad 2:

Henning og Tage E. :

r h~ivde været ;~ bent_1:r:~~):.sesn Jc.i.('cl'.
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2) Høde med Verner H.::.1.::.~r:mssen med det formål ot :"3ti.lle
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forstand:', men et institut med Martirn1s'Kosmoloci (åndsvidenskab) som enest2
hærende princip.
Verner IU1srnussen hav le meddelt, at vi ville 1--::unno nyde
de goder, som staten ydede uncJer højs1:ole1oven, bi\de til
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Hvis der f.eks. E,ku.L1e anvender; 6 mJ.11. kroner, oa v1.lle
det offentlige yde et tilskud p& 3 millioner. 2 millioner
skulle da lånes på alm. gc:,ldende lånevilk0..t· Ofj vi :::::elv
resten, delvis til en lav rente oc; delvis ('+,';) hvr:;_d vi
kunne rejse selv. Disse tal an~år oprettelsen af en skole.
Med hensyn til driften af en højskole, vJ.l sbnben iflg.
loven tr:r:de til med ,\y,_; af de å:r:lic;e dr-i.fl-;;em(1,~ifcc-:r; Hesten
må dækkes af eleverne selv.
Iflg. Bendt:.::;en var økonomien således i ø,jeblik' et, at
mon s :1dan set godt kunne gL i e;an::_c; med det sam ne •
Ang. beb;yf';'"jelse: Det blev oplyst, at der i øjeblik 1rnt
ikke kunne byg~~s ~er~ på_de aTealer? der va~ til r0dig~ed.
D.v.s., at der 1 sa tilfælde matte dispensat10ncr til. I
øjeblikket må der kun byr:;f_,;es på lo;~ a:e arealet.
Vian sør;er
i øjeblikket ikl(C: at byg;;e udenfor områdets nuv[:;rende rarn;H;r.
Det vil nu blive unJersøgt under hvilke villriir andre hø:i.
skol.er opno.r statsane:clrnnd.e lse. B'. eks. tæntces der pa en e\; :; •
dispensation fra kravene om at opretholde f ors1:. 11 almene LJ.g 11
Det vil ogs,1 blive undersøgt hvorledes det forho1der siv;
med uAnn.ehe;rg_gårds 11 2re2J.er.
En evt. tml.i;;hed for et salg/køb af ~p~_ntsør~,~.rd i: omtalt(o.,s
ligeledes.
Det oplystes også, at der i øjeblikket ikke må by13ges
i _2 eta,;er • ..: Minimumslzrav fra staten:
18 helårs-studerende.
DiskussiOn~rne pJ dette område lig3er i øjeblikket pJ det
undersøgende,stadium.
1
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ad 3: ~Undervisningsgruppen: Sv.Åge.
Brochure og titler for sommer-kurserne er blevet 8;;jort klare
Kosmos artikler til ~:ommermånedernz:: ~ Er i oC'den
Hm· ti nus ka,, j ;'.jr jkke korrFrie til åbnin,·;srr10det p:i sa: nt
,~
d. s.
r r:: 1r ,::,
c:,:e nn mincfr:, 1J:cokope,r,:,t iL li-" ber
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at være færdig med operationen en gang i Juli måned.
Tysk-gruppen. Willy: Mente, at Instituttet, i stedet
for at have 2 konti i Tyskland, burde have een konto.
F.eks. er der i øjeblikket 2 regninger på bøger. Hvilken
skal e;å på Instituttets konto og hvilken på Klara S's·:'
Dette tages op med Grethe og revisoren., da en principiel ordning bør etableres.
I Holland udgiver gruppen der også egne bøger.
Vedr. r;a~er i udlandet bør disse indgå på det pågældende
la:;:1ds konto p. gr. af gi ve rens skattefordel.
Gaver må ikke behæftes med betingelser.
Mårtinus syntes, at nationale gaver skal komme det pågæ:dende lands M-grupper til gode.
Klint-gruppen: Solvejg. Alt synes at skulle blive klart
til sæsonens start. Det store fremmøde i påsken samt de
følgende week-ends har gjort, at der ~attisk er nået mere
end ventet. Der mangler lidt rengøring, møbler, gulvbeklædning.
Der blev udkastet den ide, at ~an ogs~ søG~;at udleje i for- OB efter-sæsonen. Da der syntes at være
stemnjng for det burde der skrives i KOSMOS om det.
Iflg. vedtægterne, der er i kraft i øjeblikket, kan der
kun lejes ud til gæster for 1 uge ad gangen.
Et spørgsmål blev stillet, om der var muligheder for at
afholde kortere kurser(weekends o.lign.), f.eks. under
fritidsloven.
ad 4:

Følgende blev fremhævet:(se opstillingen i KOSMOS)
Gavebeløbet var i år blevet næsten fordoblet.
Willy savnede nærmere specifikation på "kursusvirksomhedl',
Bop;salget havde næsten ikke ændret sig fra 1974 til 1975':'
Det samme gælder KOSMOS.
Der var i øjeblikket ca. 500 svenske abonnenter og ca.
900 danskei hvoraf ca. loo var udenfor Danmark.
Det blev papeget som en ikke særlig ønskværdig ting, at
varelageret var stort.
Willy ang. afdelingernes prioriteringslister: E~ disse
blevet godkendt? De efterlyses. En var afleveret til
revisoren i Februar.

5:

Hø.jsæsonen:
Næsten alt er udlejet
Bæremikrofon: Sv.Age har købt 1 stk(Phillips).
2rograrn for gæsteforedragsDoldere er lagt. Der er tale om
Hannemann, Dra~sdal, Verner Rasmussen, Sigge Westerlund,
Backer o.fl.
Flere indlæg noteret i enP:-1. u~e.
Terrassen:
I år vil der kun blive serveret aftensmad,
hvilket vil sige, at der uden vanskelighed kan holdes
foredrag der om formiddagen.
Stolerækker: Sam. De, der var tale om fra den gl. Bio
viste sig at være af ringe kvalitet (HenninG) og var af en
type, der var monteret fast i gulvet. Desuden var økonomien dårlig på det tidspunkt.
Nyt riavn til "feriebyen". Forslag: MARTINUS CENTRE:T, AOBMOS CENTRET, - HAH'l'INUS INSTI'l1 UT, Kursus Center, MARTINUS SIJ;'UDIE CENTER. Umiddelbart syntes der at være
mest stemning for det .førstnævnte. MARTINUS' CEWI':ER~
I tilfælde af godkendelse af højskole, må denne blive
en selvejende institution.

ad

ad 6:
ad

7:

Martinu.s' fø8selsdag:
Næste møde

den

Tage B. trykker selv det nødvendi[!;e.

19. August 1976.

ordstyrer: Mischa.

1viai

4n od¾

TORSDAGSMØDET

d. 22.4.1976.

Følgende var til stede:
Martinus, Mogens, Else, Grethe, Tage E., Henning, Sam, Bertil,
Mischa. Sysse, Tage B., Just (ref.)
Ingen dagsorden var fremlagt. Man fulgte den s:::3dvanli~e.
1:
2:

Sidste referat blev godkendt.
Referat fra bestyrelsesmøderne d. 3o.3. og 21.4.
• 3o. 3. : Ud_gj.velsen af II Menneskeheden__•.,.!.!_•~'- på Engelsk
og andre sprog vil først blive udgivet efter "Det Tredie
Testamente"'udgivelse. Dog vil det være en undtagelse,
hvis noget andet på andre sprog allerede ligc;er t:lart •
... Der er blevet oprettet en _!o~ __f_op__ _o_p_1?.,Y_gningen ?,_f en"højskole"på Klint. Kr. 20.000.- er indgaet til denne fond.
- Kobmanden i feriebyen vil være ryddst inden påsken. Der
vil blive udskiftet nøgler i hele ejendommen.
- Der var enighed om det positive i ønskeligheden i at soge
opretholdt et mindre udsalg i feriebyen, men denne kunne
ikke påtage sig driften af et sådant, da det ikke var rentabelt.
Der havde været tilbud fra een person, men man
vil vente indtil nogen med lidt erfaring melder sig.
M.-Fonc ~. Iflg. tilbud fra ing. Hannemann vil der udfra
kunne ydes l~n til en
.. 21.4:

•

Ang. sidste års arrangementer på "Terrassen", beklag ..
edes forskellige misforståelser. Det blev foreslået,
at sidste års"bestyrer"helligede sig underholdningen på
11 Terrassen 11 •
--J2.Y.gning_&J'1ausoleum. Amtets tilladelse foreligger nu såfremt kirkeministeriet godkender. Verner Rasmussen vil blive
kontaktet m.h.t. dette, samt ang. opret~eJse a.!_ en højskole •
- Der var indgået en gave på ca. kr. 125.ooo,- Ang. - PåE3kearbejdet på Klint., se pkt. 3.
Spørgsmål til ovennævnte:
'
Sam efterlyser en person, der gerne vil lede en butik i
feriebyen, og ønsker vedkom:nende efterlyst i- i1COSI'-'.ios"".
Henning: I år havde man tænkt at indrette sig med kobmanden
i Klint, da det ville blive en underskudsforretning. Man
var bange for at 11 lokke de forkerte folk frem". - Mangelen
vil da muligvis blive understreget i år. 11 Vi må prøve os
frem. 11 Der var nu køleskabe i hver lejlighed, hvilket jo
ville lette indkøbshyppigheden. - Som det vil blive i år,
vil der være mulighed for at aflevere en indkøbsseddel til
købmanden, der derefter vil levere ved dørene.
- Ang. Påsken: Der er mange opgaver i år, men med de ca. il~
der var på holdet, blev de fleste opgaver færdige. Arbejdet
var i forvejen organiseret af klint-gruppen og ark. Seest.
Samme havde iovrigt tilbudt at købe en lampe(parklampe) til
at sætte op foran receptionen. Der vil også blive givet
et udkast til teksttyper. Der efterlystes iøvrigt et nit
navn i.st.for Ferieby. Foreslået blev her: KOSMOS Studie1

2

4:

5:

Evt.: -

....

Center, - KOSMOO Internationale Center, - KOSMOO Center.
Martinus: Centret er kun for mennesker, der har med åndsvidenskab at gøre. - Vi har ansvaret for den åndelige side.
Den materialistiske videnskab har sit. Denne kontrast ,ril
her kunne 1'give spektakler. h
Det skal ikke være en "højskole" i Martinus Kosmologi i "gammeldagsii--setydning.
Påsken(fortsat): Der vil som sidste år være samr:1enkomster
om aftenen i Klint. Sysse, Tage og Willy samt Sv.Age har
oplæg til de aftener.
Tabe B. Engelske Oversættelser. 11 Menneskeheden og Verdensbilledet" vil koste ca·. kr. 2o. ooo ,- for 2000 eksemplarer.
"Den Ideelle Føde 11 (15o sider) er ny færdig i ny oversættelse (v./Okkels og Johnson.) loo ekspl. er bestilt på fcrhånd. - Hvem kan skrive rent? Inge S. er fuldt optaget.
Inge Poulsen til Eksamen.
Bertil: Spørgsmål til .:ge: Artikler til KOSMOS: Bestemmelsen
går ud på, at en artikel ikke strækker sig over 2 numre. Antallet af sider er mindre væsentligt. Bertil ønskede ikke, at
en artikel strakte sig over flere numre.
"Universel Kontakt" ønskede en meddelelse i KOSMOS om Inge Sørensens deltagelse i Staurby Bondehaves program. Kan optages i KOSMOS.
"Foreningen for Psykisk Forskning i Norge" har indbudt Mogens. Mogens rejser på Mandag. Der vil til efteråret udkomme en bog for svenske reli~ionslærere(folkeskolen), der også vml omfatte Martinus Kosmologi.
Dr.theol Bertil Persson er en af udgiverne. Sigge Westerlund
har givet. udkast til omtalte afsnit og lægger også billedbånd til.
Mogens: I gennemsnit er der flere mennesker til foredrag
både i Herning, Århus og Ålborg end i København.Her er
der ca. 5o. Der ca. 5o -60. 7o.
Næste Møde d. 3.6.76.
Nr3ste Ordstyrer: Willy.
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TORSDAGSM<Z'DE
den 11. marts 197f
Til stede:
Martinus, Sam, Willy, Sune (ordstyrer) , Svend Åge,
Tage E., Grethe, Mischa, Ib, Else, Inge S. og Henning (referent) •

-

Bestyrelsesmøde:
M-fonden ved prof. Hannemann har fremsat ønske
om at bygge et kollegium i Klint. Hannemanns egen grund er for lille
til formålet. Det vil blive undersøgt, om der er andre ledige grunde.
Bestyrelsen skal drøfte nærmere, om sagen vil kunne administrere
kollegiet, og om sagen vil kunne modtage kollegiet som gave under de
betingelser, som M-fonden måtte stille.
B. vil foretrække at modtage et beløb til opførelse af en bygning som
led i skabelsen af en højskole i Klint.
Martinus vil tale med Thorell om trykning af en bog på engelsk.

Klint:

Rona vil lave suppe til arbejdsholdet

oåsken.

Kosmos:
Oohavsret til fotos bortfalder efter 25 år og til skrifter efter
SO år efter forfatterens død. Det hollandske II Kosmos" hedder "Tidsskrift for Martinus' Kosmologi 11 , idet der er lagt beslag på navnet
"Kosmos 11 •
Tage B. er sekretær i redaktionsgruppen.

Garderobeforholdene i Instituttet skal forbedres.
Tage E. vil tale med Per om katten og om at rydde rummet
kælderen for at fri gøre garderobearealet.

Næste møde den 22. april
Willy er ordstyrer.

TORSDAGSMØDET

d. 29 .1. 76.

Føl~ende var til stede:
Martinus, Tage Buch, Grete B, Mischa, Willy, Sv-Åge,
Sam, Else O., Sune, Rhoda, Solveig, Bertil, Syssei
tTust, Inge S.

ad 2:

ad 3:

-

ad

L~:

ad 5:
ad 6:
ad

7:

Økonomimode. (Grete B.) BudGetønsker var blevet forelagt.
Klint-gruppen manglede.
Ang. Køb af kvib.rnandshuset: Pri:,;en var gået ned fra 310. ooo
til 297.500,00 med en udbetaling på llo.ooo. Et betinget
skøde var blevet tinglyst.
Lånemuligheder vat idag således, at der i påkonmende tilf,,lde kunne lånes op til kr. 1.5 mill. til nybygninger.
HøreapparaLer:. Robert går snart i ~ang. Bevillingen godkendt.
An 1;. Martinus' skrifter: Det blev igen undert:reget, at intet af
det, Martinus har skrevet må ændres.
Ang. de nye bee;ravelseslove: . Disse gør utraditionelle bee;ravelser endnu vanskeligere end før.
Birthe: Steneno på tar"iet på ."rosenbcrg 1' var porøse. De var
efter sigende 7o år gamle nµ og trængte til en udskiftning.
Kan evt. udskiftes med eternitplader.
Drivhusets varmeanlæg var sået i stykker, og alt var frosset.
Det kan ikke asi:;ureres. Da man mente, at der var store udgift2r til olie etc. påtænktes det at ned.lærsr:;e det.
KOSMOS" (Bertil, red.grp.)
Ilødelister må v:;:::re frern;-ne mindst lo dage før 11 Kosmos II udl::ommer
Udvidelse af 11 Kosmos"- Bestyrelsen havde foretac;et en prinsipbeslutning, der c;ik ud pt.1., at bladet kun·10 udvides med
4- sider, hvis der var særligt lane;e artikler.
(ekstra papirudgifter: kr. loo,oo. - arb.tid: lo-12 timer.2
Budt,jcmeste efterlystes: Post, - bank, -· kommissionsanstalten;
(d~kket, dels af Solveig og Ta~e B.) Højest, ca. 3-4- timer
pr. UGe, f.eks. 2 gan~e om UGen.
Addressering: Viola har overtaget arbejdet.
py h~ælp:. Kirsten D. til at samle KOSMOS og til retoucherin
af film til bøger.
He.vearbe,jde. Kirsten Des si samt Willy. ( intet fast.) Meddelel:=:
bringes i 11 KOSMOS. 11
Nye mødelokale: Loftet er påbegyndt (Willy & Mischa.)
11

Evt. Sæsonens forberedelse. Programmet for feriebyen skal
v-::Rre ende ligt fc:::;rdigt i Marts.
Forespørgtrnn var . blevet
sendt ud til evt. gæsteforel~sere.
Mosens og Sv.Åge alternerer som sædvanligt.
Sæsonen begynder d. 26.6.75 - Martinus indleder.
Annoncering: En ny folder er under udarbejdelse.
Bertil ønskede at vide, hvornår der skal være møder af hensyn
til opvarmnin13en af lokalet.
J?.Eks. kunne hver gruppe
skrive sis på en kalender, ophængt ved tavlen i hall'en.
( vodta 0 ;et.)
_M_a_r_t_i_·_n_u_s_:_a_n_,_c:s_._b_y-r-_,;_::e_r_i_: Mart i nus havde modt a[~O t brev fra ing.
Hannemann, som tæ~cte på at opføre et gæstehus på sin

2

ad

7:

e;rund ved Klint.
byG~;e sammen?!!

Martinu,s . havde f orespurct, om

11

vi kunne

ad 8:

s~.Age havde gennem kcintoret (opringninc) været på Vallekilde
Højskole, som havde haft en extraordinær emneuge, og præsenteret analyserne.

ad 8:

Næste møde:

Torsdag d. 11.3.76.

Ordstyrer: Sune.

TORSDAGSMØDE!P, d. 2o. 11 .1975.

2

Føl~ende var til stede:
Martinus, Mi~cha, Inge Sørensen, Willy, Tage E., vrete B.,
Else u., 8v.A. Rossen, Sam, Sune, Solvej, Bertil, Jur,t,
::;ysse & Ta3e B.

ad 1:

-

ad G:

Sidste referat godkendt, - dog med nedennævnte rettelser:
under ad 2: Det er ikke de store symboler, der er under
trykning hos Thorell, men de små.
li
2: ane. Hassing: Denne var blevet Rfslcec.ir•;ct fra
sit nrbejde, hvorigenr:e!Il feriebyens J~onta}:t
med ældreforeningernes ledelse vill9 ændres.
11

ad 2:

Per B.J. var endnu ik'c:e fraflyttet lejligheden. Iflr-;. aftale
sku"'._le dette iøvri,:;t heller ik!-:e ske førend ind_ i de:; nye 'Jr,

o.d 1e:

Ans. lejl~heden:
:;art ions: Der kan senere komme mange 5æster, oc det vil va>re
i:;odt at have et sted, hvor man l::unne modtae;e dem, Lol-:o.l_et
Kunne iøv:!'.'i:;t også anvendes til studie er, mindre møder o:~
foredrag.
Der behøvedes møbler Oi; gardiner, I den~1e .forb 1.nde lse ta 7 tes
n0r o;n at Fasan biografen, der var ved at sælce :;a['J_nelt j_nventar, il(rnning ville undersøge om noget af l1ett':i kur..ne o.nvendes, f.eks. i foredragssalen i feriebyen.
Der blev løst os fast diskuteres indretnin;en af lolwlet P'l
l"lnriendalsvej, o::; lejligheden blev beset
Der blev nedsat en gruppe til preliminær indretning af lejH;,;heden. Det blev undervisningsgruppen:, plus r·!ischa, ·.Joldby,
Grete, Tage B,, Henning, Mogens, Sv,Age, Tage E.
Solvej og Inge ville forestå planlægninr;en or; arbt1,jdet;
1:øcetidspunkt: Torsdag d. 4-.12.75 kl. 19,30, Sv,Ar:;e vHle
informere de fraværende.

d. 1.6.76.

ad

o:

ang. høretelefoner: Intet nyt. Robert ville tage sis af det, Sv.Age ville informere.
ang. lcøbmandsforretningen,
Gr'"te B,: Tvangsauktionen var blevet aflyst. Børge ,Jensen kommer til møde på instituttet på tirsdag, hvor :;J.utsedlen vil
bli.ve underskrevet. Prisen var kommet ned på: kr,310.000,og udbetalingen var blevet mindee end kr,J.00,000,- •
De 'ir lige udgifter for ferie byen ville komme op på kr. 36. ooo, - T
Der er 3 lejligheder i ejendommen.
Diskuteret blev en evt. hel eller delvis opretholdelse ad
ba:;er- og købmandsbutik, F ,eks. inune købrn •nden i Klint hver
dag afhente bestillinger og udbrin6 e varer. - I øjebJ.H:'.:et påtænker bestyrelsen(?) ikke at opretholde noget udsalg.
Solvejg.: Beboelse hele året igennem for at kunne dække noGle
af udgifterne? Der var overvejende stemning imod dette.
Nogle af lokaliteterne, foresloges det, kunne også anvendes
til brug for sagens arbejdsgruppe.
Bestyrelsen bedes overveje en principbeslutning om hvorviat
frivillir.; arbe,jdskraft selv skal serge for logi eller om dette
vederlae;sfrit kan stilles til rådighed for dem fra feriebyen.
Ang. indretningeg af den nys overtagne cjendom.:Udskydes

ad 2:

20.11.75.

ang. rengøring: Det var blevet oplyst, at en assistent (til
Klint) koster kr. 30.00 per time plus bil ud og hjem.
Forslag: Rengøringsarbejdet kan tilbydes de, der ønsker det.
d,v,s,, de gæster, der ikke emskcr at gøre det selv skal have
muligheden for at kunne betale for det.
Re:tgør:ing, i:;enerelt: Denne var gået nogenlunde i det forløbne, Det er i øjeblikket en regel, ~t alle rydder op, Derefter gns der efter af staben af frivillige,
Indvending: Der måtte være en mulibhed - i særtilfælde, (sygdom, invaliditet etc.)for, at man mod en fast betaling
kan få rengjort af den frivillige stab.
A
Terrassen, Intet nyt for næste sæson.
W
Best relsesmøder.
d. 21.lo. i Renskrivning af båndene ang. sagens struktur var
delvist mis ykkedes. Man ville gå videre på næste møde,11.11~75.
Lyklæberg er begyndt at indtale bånd,
Markedsføring af båndene. Åge H. vil undersøge. Har kontaktet
blindeinstituttet, Det var blevet besluttet at indtale Bønnens
Mysterium o;~ Men-:ieskehedens Skæbne, 1 bog = 5 kasettebånd
a l:r. 8.50, indtalt, Det var blevet besluttet at investere
et 9ar tusinde kroner i første omgang, (Symboler l~an ikke anven:les!).

Ang. Copyright, Age har talt med Mosbeck an~. retningslinierf,eks, r.1.h,t. citater. Hvis KOSMOS er et almennyttigt blad,
kan citater publiceres uden omkostninger,
d. 18,11.75: Møde ang. huskøbet.
Schmoll's lysbilleder: Udlånet af disse fungerer godt.
~e~lerne er, at studiekredse, og foredragsholdere kan line
ved~rla~sfrit. A-ser~en er ~å 700 ~ill~der ialt.
Lanetid: Forslag gik ud pa, at billeaerne c',flevcredes
straks efter anvendelsen.
Fsriebyens skatter: Det b~ev oplyst, ~t-disse var på ialt ~
,;:r, 7 0.000,-, - Heraf Laug ets andel: Kr.6,100,- •
W
1

l\æste møde:
Ordst:vrer:

Torsdag d, 29,1.76.
Sam.
jm

~ORSDAGS?lØDE'r

d.

Til stede ·var:

9.J:ø.1975 på Instit11ttet.
Martinus, Henning .Laug, Ib Schleischcr,
Sune Linds-t;;r0IJ, Grete Brinkhard, :Else
~ lsen Pv /\. 0 o~~"n ~-~e E~e11·1," Fµn~~~J.
U
Ekst;~m-~ t1i;,cha'·'Lin: J~~t M;lier::~'
,$,

i;;.f

c.d J. ~

~i.Q'F:,~u~
~--,_

~a~e--i- 6~odlr~-dt
,_-.,1J.~
•

.,_'-'J_ ·:-.J...cl u

Referat a.f 1)eBtyrelsesnøder v. Henning/•rae;e E.. Der h;:3..vde r
v~r.et mø~.er i Juni ~g ~1l_;i og d. 5. August.
f'I 11.i~P ktu.l7U4.
Iflg;.Birte havde HASSII~G opsagt k~t®~. /'~ lf-·o, 'Torben G. vil kontalcte Bldreforeningerno.
'~
Ordet: 11 KOSl-10S 11 er blevet indregistreret; i Sverice af
Stiftelsen Martinus Institut i Sverige, Liding8.
Meddelelse ang. Chr.· Larsen's testamente: Mørtelværk.

Det blev vedtap.:et ikke at vedlægge brochurer i 11 E:CSMOS 11
fra andre institutioner medmindre de har relationen
til Instituttet.
Ang. bogen: 11 Det tredie Testamente". Martinus meddelte,
at hele værket samles og kaldes "Det tredie Testamente 11
d.v.s. alt, hvad M&rtinus har skrevet. Den nye bog vil
konme for sig selv og være en oversist, samt også nogle
nye analyser.
Bes.tyr.,_·.møde d. 2/9:"Bønnens Mysteriw:rr" var nu
·sngelsk til trykning, (fru Okkels). Den søges
'I:urell. Cstore symboler er ~ _øjeblikket; under
hos Turell. -:-) ~å, ~D01.Vt,
Fremtiden: Kosmos 1Terieby: Allerede nu hor man ved nyanlæg, nybygninger o.a. tage i betragtning fremtidens
byggeri i feriebyen, der efterhånden ville tage form
af en irH0jskole 11 , -· et center for instruktion i Martinus 'kosmologi.

,

Spørgsmålet om invalidetransport til stranden diskuterec!.es"
Bestyr,. møde d. 23e9c75.
Man havde afta1t møde med L&ndmandsbanken ang. ov-e:r:-flyttelse af hele kapitalen til dette ins·tit~ - isr:;:r:- med
senere byggelån for øje.
Per B.-J •. flytter ud af lejligheden på Mariendalsvej i løb€
af Oktober måned.

Esperanto afdelingens kapital vil blive sat i pa::_)irer i
stedet for at stå på en bankkonto.
-

ad

3:

ad 4:

11

0b,jektiv Livsanskuelse" genoptrykkes senere, - efter behov

A:se H.

ønsker artikler til KOSMOS. - Sv.1ge oplyste, at
der lige var indE;ået en artikel ai' Harry Rasmussen om H.C .A.

Lejligheden i stuen på Mariendalsvej.
Det blev 10::-::t
·diskuteret) hvad 1eti1igheden skulle anvendes tiJ., - samt
hvor(:.an den skulle møbleres og arrangeres. }i'ølgende ideer
var fremme: Bibliotek, - repræsentationslokale fol"" Viartinus, - mødelo~~aie- for mjndre grupper, - Noge,1s ville
gerne have. et s1;ea., hvor .nan kunne skrive.
.

2

acl 1i-:
(foJ:·ts.)

ad

5:

:;:ndelig o.:t'gørelse udsat ind til i'raJ'lytning va.r cI::et 05
lejLi.ghed.en torn.

- Tace n. huvde ønBket et skab til
engelsk-a.fdeli:n6 ens ting. Dette indvillir,;ede m:-~n i"
. :Sertil ønskede også l.:i.i_;erplads. Lokalet ved sj d0.1: e.f
mødelokalet ville snart blive ledigt f.eks. til dette formål
Kælderlokalet ville blive bibeholdt som arbejdsrum for de
forskellige afdelinger. Det måtte søges holdt frit, sL

Brug af kælderlokale.
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I ø J e olik'.rn,:; anvendes det tJ_l nnnare med.er, kopierJ.ng,
båndindspilning, arbejds lokale for afdelingerne, c=.:vt. læseværelse.

Afbenyttelse af lokalet må ske iflg.aftale med

kontoret .for at undgå uønsket, samtidig afbenyttelse.
ad 6:

evt.

Høretelefoner fra Klint er taget hjem .for brug på Mariendalsvej. Installation mangler endnu. Bertil: Hobert N.
vil se på det i næste uge. Tage E.: Vil høre p~, hvad
en hals-mikrofon koster.
Grete: Finn he.r ønsket at f;rupperne indsender deres behov
'
"7
I~ o:c uenms ve per1.o d e ( = riæs1,e
ar , sa-'-eaes
au a1.sse øn::,_,r
kan blive taget i betragtning ved den nye budgetlægning.
Martinus: Hannemann bygger sammen med os. H. har tænkt på
at bygge et gæ.stehus, der evt. kunne anvendes til studielokale etc. - f.eks. ved den gamle foredragssal.
'

.L.

•

0

)

3

'

,.

. .

- Købmandsforretningen: Denne var nu tilbudt til kr.310/100,00,
( d. v. s. loo. ooo i udbet2,ling). Der er ca. 250. ooo i ejendom.s- .
skyld. Der skulle være en so.mtale om dette i nt::r fremtid"
Anvendelse? Evt. reception, li1le udsalg plµs ~~ le,j1igheder"
I,2;v.L ig l:; Vai.' man enige om, at købmandsf' o.rr. fur::.ge2--~de dårligt.
0

- Terrassen: Man var enige om, at udadtil havde C11 • -fu ngeret
bedre end nogensinde i år. Der havde intet overs};:ud været.
Dog, - Leif kunne/sk:1.11e/ville ikke foI·tsætte n2ste t.r.
Andre mulige:
,Jan H, Borens,jo, Flori.
-Rengøring: Sune:Nogle gæster havde forespurgt om det var
muligt a.t betale sig fra rengøring •• - Tilbud vil nu
bl~ve indhente~. ~re: E;t ren_ ~ør~ngsfj~rma !or ':'t undcrs~ge~
priserne. - tl1at1d1ge princip: Hvor aer ikke er gJo~
rent (nok), gøres det af eget 11 per·sona1en.
Le.ug:
Vil
tale med Birte om ev-L. at finde to pcrs oi:er. dr;r 1,=an træde
til so;:n"reng0ringsasr-,istenter 11 • Han- ville også irn3-hente ovennævnte priser.
Willy og SolveJ foreslås at kom~e til medarbejdermøderne,
(Torsdagsmøde~ De skal være meget velkomne.
ad

7:

Næste møde:

TORSDAG

Ordstyrer:

Sv • .Age.
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c..

20"11.1975.

jm

TORSL.GSiffI:E den 9 oktober 1975.

DAG S OR DE N .
1.

Godkendelse af ref er;.' t fra :forri de møde d. 29/5. 75.

2.

Referat af bestyrelsesmøder.

3.

nzcs:.:CS" .

5.
6.

Fremtidig brug af kælderlokalet.
Event1.,;elt.
F2stsættelse af næste møde og v2lg af oristyrer.

7.

TORSDAG™ØDET

• Den 29. maj 1975 på instituttet
Til stede var: Martinus, Bertil EkstrØR, Sr,Å, Rossen, Sune Lindstran, Grethe Brinkhard, Else Olsen,
Inge SØrensen, Tage Edeling, Sam Zinglersen, Å, Hvolby, Henning Laug, Mogens
M,;,ller, Mischa Lim, Ib Schleicher, Torben Schæfer, Tage Buch og Sysse Buch.
ad 1:

Referatet fra forrige torsdagsnØde godkendtes (20,2,75).

ad 2:

Der var ikke meget at referere fra bestyrelsesmØde. Der havde kun været et mØde grundet på
Martinus hospitalsophold,
Tage Edeling oplyste, at instituttets regnskab ville komne i næste KOSl,pS,
Arvesagen fra Terndrup
(provenuet 150.000 kr.) går plannæssigt og varetages af Finn Bentzen.

ad 3:

KOSvlJS
Bertil indprentede mØdedeltageme, at bladet krævede deltagernes opnærksanhed, idet
der dels var sket det, at Per Bruus Jensen havde fralagt sig ethvert medarbejderskab med hensyn
til artikler, foredrag osv. og dels at Inge nu ikke havde flere af Martinus foredrag, der var
gamle nok til at sætte i KOg,tOS. Alt op til 1961 var anvendt, og efter den tid var foredragene
trykt i de små Kosmos-bØger. Mogens sagde, at han havde nogle få gamle dispositioner af Martinus
foredrag liggende og Inge havde fået 2 private referater gennem Julius Christensen. Martinus
foreslog, at man skrev nogle artikler, bygget op over forskellige citater fra hans værker.
Det fremgik tydeligt af den alvor, hvormed Bertil fremlagde problemerne, at TorsdagsmØde-deltagerne
burde erindre sig, at bladet KOOOS er noget særdeles påtrængende, lirer 3, uge skal der foreligge
stof, og det kan unuligt være noget one-man-show at fremskaffe det.

ad 4:

Bogindbinding. Bertil beklagede, at indbinding af bØger hos bogbinder Rasmussen var en så langsommelig proces. Bogbinderen havde gjort opÆerksan på, at det ville fremne sagen, hvis han fik
større oplag bogomslag ad gangen, så kunne han foretage del-leveringer, og det ville også kunne
gØre det billigere. Tage fuch skulle forhøre hos andre bogbindere an priser og tempo.

ad 5:

Eventuelt.
Sam Z. redegjorde for programnet til Martinus fødselsdag, - at man ville afholde
aftensanunenkomsten søndagen d. 10, august kl. 19,30 på hotel Sheraton. Skrivelsen herom lovede
Tage B. at forfatte, og den skulle udsendes omkring St. Hans.
Gara2en på instituttet har i de senere år delvis fungeret som "pul terkanmer", men vil nu blive ryddet,
sådan at halvdelen af den kan lejes ud. Sam vil gerne betale 1000 kr. an året i leje og ville kunne
overtage den pr. 1. juli.
Henning Laug berettede fra FERIEBYEN, at mange nyttige ting var blevet lavet her i forsorrrneren,
Svensk-huset var blevet repareret af Peter og Torben (taget på terrassen tætnet med plastic-padding
f. eks.) og meget andet var bragt i orden.
Installationerne i foredragssalen deroppe var ikke for gode, grammofonen var dårlig, det ville man
forsøge at forbedre på. Torben ville f. eks. tage en bedre granurofon derop.
Program vedr. feriebyen komner med næste KOS,OS.
Tage B. gjorde også i år oprrærksom på Gnmdeierforeoin2ens f9tsØU)neli2besler med hensyn til at male
broen over åen, - og at der manglede 3 stolper på parkeringspladsen foran kØbmandsforretningen.
Mogens MØller fortalte om sin tur til Ixskland. at der havde været stor interesse på Schoneck for
Martinus arbejde, der havde været 32 personer fra 11 lande og Mogens havde talt 3 gange. Mogens
skulle efter programmet kun holde et enkelt foredrag, men han var blevet opfordret til at holde
2 til. Også i Bonn er interessen for Martinus arbejde voksende, og der har været Ønsker fra flere
sider om foredrag.
Mogens M.og Tage B. skulle til England i oktober og var også inviteret til Findhorn i Scotland.

Næste mØde: 14. august, kl. 19.30

Ordstyrer: Tage Edeling

S.B.
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TORSDAGSMØDET
DEN 2Q. februar 1975 på instituttet
Til stede var:

ad 1:

Martinus, Henning Laug, Torben Schæfer, Grethe Brinkhard, Mischa Lim, Bertil Ekstrem,
Ib Schleicher, Sune Lindstrom, Tage og Sysse Buch.

Referatet fra forrige møde d. 16. januar godkendtes.
!Øvrigt drøftedes det, om man fortsat skulle aende referat af møerne
d
· medarbejdere, der konstant
til
udeblev fta Torsdagsmøderne.

ad 2:

Henning Laug refererede fra de sidste 2 bestyrelsesmøder 21. januar og 11. februar.
Gerards forslag om brochure på hollandsk og salg af bøger i kommission i Tyskland er godkendt.
ffartinus har opfordret Grethe Brinkhard til at indtræde i bestyrelsen. Grethe har indvilget,
Inge Sørensen kan hveranden fredag aften benytte mødelokalet i kælderen til sin studiekreds.
Der er indkøbt lænestole tH feriebyen (foreløbig 35 stk.). Prøve af betræk samt foto af stolene
fremvistes. Vi skal måske senere have flere.
Der er nu opsat telefon (med mønttæller) i re(eptionen

1·

foredragsbygn1'ngen

•

nummeret er• (0 3 ) 422
·
989

ad 3:

Kosmos. Tage Buch slog til lyd for nye impulser vedrørende KOSMOS.
februar, hvor Henning Schllloll og Karin Brant--Nielsen var indbudt.

ad 4:

Bertil omtalte
a) et problem vedr. reparation af Pers projektor. Der var enighed om, at Per selv måtte klare spørgs-

Der var indkaldt til møde 27.

målet. Sagens eget filmapparat står til disposition på instituttet.
b) Bertil havde undersøgt nærmere om bogbinderpriser i Sverige - havde bl. a. fået bekræftet, at der
ikke var toldafgifter i forbindelse mied ind- og udf•rsel af bøger i Sverige, men naturligvis moms,
som eventuelt refunderes.
Tage B. lovede at forespørge om priser hos et par danske bogbindere. Man vender tilbage til spørgsmålet,
ad 5:

Feriepyen.
Laug fortalte, at Leif Palshard har lovet at passe restaurationen i højsæsonen.
Gardinprøver ~il pavillonerne blev fremvist.
Just Møller h;ivde henvendt sig om eventuel leje af pavillonerne til lejrskole i april, Ideen kan ikke
gennemføres i år, men der ville blive sendt brochure til den"ågældende skole, og sagen kan genoptages
senere.

Der skulle afholdes møde i Klint-gruppen 24.febr. om påsken i Klint m.v.

Sylva fra Goteborg
ad 6:

har indvilget i at være VÆRTINDE i febriebyen i højsæsonen.

Tage B. fortalte om mødet d. 16. februar vedrørende den internationale uge i Klint.
Mogens Møller, Sv.

A. Rossen og B. Saxe holder kursusforedragene. Der bliver gruppearbejde, udflugt m.m.

Danske foredrag

i denne uge holdes af Mogens M, Sv.A, Rossen og E. Grevelund+ evt. andre.

Det drøftedes om flere studiegrupper kunne benytte mødelokalet i kælderen, og man var enige om, at enkelte aftener kunne afsættes til dette formål. Ole Silvar og måske også andre ville sandsynligvis være
intereserede.
Næste mØde:

10. april 1975.

Ordstyrer: Bertil Ekstrem.
S.B.

-

d. 16. januar 1975.

I

!

I

Til stede var:

Martinus, Tage Buch, Mogens Møller, Sune Lindstrtlm, Mischa, Bertil Ekstr8m, Just Møller
(referent), E. Singlersen, Jnge Sørensen,
Sysse Buch, Else Olsen, Sv~A.Rossen, Tage Edeling, Torben Schæfer, Henning Laug.

ad 1:
Under: Martinus: (midt på siden) skulle stå: SYMBOLER, ikke
Sidste
referat:
fotografier.
ad 2:

Jeferat Mødet d. lo.12.74.: "Falleskovhuset" er blevet købt af Finn.
fra beDet vil dog blive stillet til rådighed for Instituttets
s-cyrelsesmedarbejdere: Arbejde, sommerferie, etc.
·n·?der:
Martinus: En velynder har stiller kr. lo.ooo til rådighed
årligt sålænge Martinus lever, dog mindst i lo år.
goSMOS:
In~egistreringen af navnet er blevet foretaget
for Danmark. Pris: kr. 20.00 pr. lo år.
Endvidere behandlede bestyrelsesmødet fortsat Instituttets
fremtidige S]fUktur.

ad .3..:

Prisfastsættels~_fo__!' f~riebyen •. !age E. En repræsentant fra ældr~bberne havde været på besøg. De ømskede gerne en forlængelse af sæsonen. Stole, lænes~,
borde forekom at være gode nok til om sommeren, men i
en køligere sæson var de ikke formålstjenlige. Der taltes
derefter om indhentningen af tilbud på stole etc.
Besluttet: Finn kan vederlagsfrit afhente den lille
a4~e~seringsmaskine.

a.d 6:

'"l

--1 _...:.,.
•

~~·

. 7

(") •

·---~

Kontoret udfærdiger en liste over forskellige p.åndværkmestre, der skal tilkaldes - dette m.henblik på nødstilfælde. Tage E.: Undersøger kloakafl~~.(Mariendalsvej.)
liertil oplyste, ( via Kalon) , ang. trykkeriomkoELtnin_ger
i Sverige(indbinding). der skulle være væsentlig lavere
i Sverige end i Dahmark. Bertil Ujdersøger.
Torben klarer problemet vedr. t01nnin_g__ af garasen på M'vej.
Tage B. køber 4 thermo kander til instituttet til anvendelse ved møder der, etc •
Foredrag: Mogens er ikke til rådighed i Januar grundet
tandlægebesøg, men kan d. 24, febr11~ Per skulle så

2

ad 10:

tage d. 28.1. , d. lo.2., 10A3, medens d. 24.3. var mere
problematisk. Bertil vil spørge Per.
EVENTUELT:
Sam. Ang. annoncer i Psykisk Forum (sidste frist lo.2. 24.2.,) samt i: _N_y Ttd og Vi. I disse annonceres Mogens
.Møllers foredrag. Ligeledes i Politiken.
Maytinus vilde gerne - såvidt helbredet tillod det - holde
indledningsforedraget på Klint i år. - Også garden part_;y.

Mogens ogTage_lh_ 3;0 :· - . -,,., til England først i April. Forinden - i Marts, - rejser Mogens til en kongres i Kassel,
senere til Bonn (Emma).
Programmet i England vil omfatte foredrag i l)Center House,
2)Science of Mind, 3)Caxton Hall, 4)Bournemouth (6/4-. Science of Mind.)
Foredragene Klint, sommeren 1975:
Mogens: Den guddommelige hverdag.
Sv.Åge: Reincarnation
I år vil disse serier forme sig so~ 2 x 14 dages kurser.
Den sidste uge, den 5., er engelsk-ugen. Per kan ikke komme
og holde foredrag på det tidspunkt i år. Saxe kan heller
ikke binde sis for noget i år. Det vil sige, at der i omtaJ ·
uge kun vil være foredrag på engelsk (inkl. evt. gæsteforelæsere.)
~ foreslog at Martinus'fødselsqM i år blev lagt på hotel
Sheraton, da det hidtidige sted er blevet lukket. Prisen
vil blive den samme, om ikke mindre. Det blev besluttet at
holde festen SØNDAG d. lo. August
Bertil: Ringbind til Index udgået. Administrationsgruppen
tager sig af.
Bert~1..:_ Ang. flerfarvetryk af flag. Marti.n_~ vil spørge Tho:
(Store planche af hovedsymbolet vil snart gå i trykken.)
He11..ning undersøger, om hø,ittalerne i salen kan bruges i Kl:
Henning: Møde ang. driften af restauranten til sommer. MødE
med interesseret om 14 dage. Sylva har tilbudt at være
værtinde i sommer
NÆSTE MØDE: Torsdag d. 2o.februar 1975.
Ordstyrer: Sv. Åge.
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TORSDAGSMØDET den 16.1.1975.

Forslag til Dagsorden

•

1)

Godkendelse af referat fra forrige rr;øde.

2) Referat fra bestyrelsesmøde {r)

/,"

l·J'Pr' I

3) Prisfastsættelse for sæsonen i KOSMOS FERIEBY.

(,--J-.~~~\J~

4) Adresseringsmaskine, hvor skal den gl.maskine anvendese?
I/

5) Kloakafløb stoppet
6)Indb1nding

af bøger i Sverrig?

7)Garagen tømmes?

/b

Nils Kalen

il ·

har meget billige

r

Ct&L ?' · A>t 1.,Cf_'.b,1/:,,1.,0:,,,r./!/'!f
1

8)Kander til the og kaffe ved ~øderne, hidtil har man an~0nat
Martinus egne kander.
9) Forårssæsonens foredrag og evt. annoncering af disse.
10)

Evt.

l~astsættJfse af næste møde og valg af ordstyrer.
1

lX'?.J,~
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MARTINUS

~/~\f

INSTITUT

REGLER FOR TIDSSKRIFTET KOS MOS
1.

UDGIVELSE
1. 1. Tidsskriftet KOSMOS er officielt, internationalt organ for Martinus Institut
1. 2. Tidsskriftets navn er KOSMOS i alle lande
1. 3. KOSMOS udgives på flest mulige af de sprog, hvor der er behov derfor.
1. 4.
KOSMOS publiceres af Martinus Institut

2.

FORMÅL
Udbrede kendskabet til og højne forståelsen af Martinus analyser
2. 1.
2. 2. Orientere om Martinus Instituts aktiviteter
2. 3. Orientere om de aktiviteter, der udfoldes andetsteds for at fremme samme
formål som (2. 1. )
Orientere
om emner, der er gavnlige for praktiseringen af etikken i
2. 4.
Martinus verdensbillede.

3.

INDHOLD
3. 1. KOSMOS bør primært indeholde:
3. 1. 1.
Martinus egne publikationer
3. 1. 2.
Artikler omhandlende Martinus analyser - på højst mulige kvalitetsniveau
3. 1. 3.
Artikler omhandlende andre emner og kommenteret ved brug af
Martinus analyser
3. 2. KOSMOS kan desuden indeholde:
3. 2. 1.
Ukommenterede artikler fra andre publikationer af interesse for
læserne (f.eks. dagspresse, ugepresse og videnskabelig litteratur)
3. 2. 2.
Artikler om organisationer og personer, der virker for nogle af
de samme ideer som Martinus Institut
Anmeldelse af publikationer af interesse for læserne
3.2.3.
3. 2. 4. Omtale af Martinus Instituts aktiviteter såsom publikationer, foredrag;
udlejning og regnskab
3. 2. 5. Omtale af private aktiviteter til fremme af (2. )
Læserbreve
3. 2. 6.
Meddelelser om køb og salg af huse og grunde i Kosmos Ferieby
3. 2. 7.
Meddelelser om kommercielle produkter og tjenesteydelser af særlig
3. 2. 8.
interesse for læserne
3. 2. 8. 1.
Producenter og leverandører bør ikke favoriseres ved
opgivelse af produktnavne, fabrikantnavne eller leverandørnavne
3. 2. 9.
Meddelelser om andre humanistiske virksRmheders arrangeme nter
3. 2. 10. Brochurer og pjecer om andre humanistiske virksomheders arrangementer
3. 3.
KOSMOS bør så vidt muligt ikke indeholde:
3. 3. 1.
Ukommenterede artikler indeholdende væsentlige misforståelser af
Martinus analyser
3. 3. 2.
Ukommenterede artikler med opfattelser, der er i modstrid med
l\lr!:il"'tin 1Q !:i

!:iluQ

.,...

,

- 23. 4.

3. 5.

KOSMOS kan blandt andet ikke indeholde:
3. 4. 1.
Ukommenterede kritiske læserbreve
3. 4. 2.
Annoncer
3. 4. 3.
Kritik af enkeltpersoner
3. 4. 4.
Nekrologer
For indholdet gælder iØvrigt følgende retningslinier:
3. 5. 1.
Citater skal så vidt muligt være forsynet med kildeangivelse

4.

ABONNEMENT
4. 1.
Abonnementsprisen fastsættes af salgsafdelingen
4. 2.
Abonnenternes navne må ikke oplyses udadtil
4. 3.
Udgivelseshyppigheden fastsættes af bestyrelsen

5.

UDGIFTER
5. 1.
Redaktionsgruppen råder over et årligt beløb til dækning af udgifterne til:
5. 1. 1.
Honorarer til organisationer og free lance medarbejdere for stof
til KOSMOS
5. 1. 2.
Abonnement på tidsskrifter
5. 1. 3.
Køb af bøger
5. 2.
Rådighedsbeløbet fastsættes af forvaltningsgruppen på grundlag af udarbejdet
års budget.

6.

REDAKTIONSGRUPPE
6. 1.
Redaktionsarbejdet planlægges af en redaktionsgruppe
6. 2.
I gruppens møder kan følgende personer frit deltage:
6. 2. 1.
Redaktionsgruppens medlemmer
En repræsentant for bestyrelsen
6. 2. 2.
6. 2. 3.
En repræsentant for undervisningsgruppen
6. 2. 4.
En repræsentant for informationsgruppen
En repræsentant for produktionsgruppen
6. 2. 5.
6. 3.
For redaktionsarbejdet gælder de samme hovedretningslinier som for alt
andet medarbejderskab ved Martinus Institut
6. 4.
Redaktionsgruppen har til opgave at fastlægge tidsskriftets udstyr og indhold

7.

COPYRIGHT
7. 1.
KOSMOS er copyrightet af Martinus Institut
7. 2.
Artikler i KOSMOS kan trykkes i andre publikationer på betingelse af:
7. 2. 1.
Skriftligt tilladelse fra redaktionsgruppen
7.2.2.
Kildeangivelse
7. 2. 3.
1 eksemplar til redaktionsgruppen

-

I ovenstående er
og fotos.

11

artikler" ensbetydende med artikler, bogcitater, digte, tegninger

November 1974
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TORSDAGSMØDET

d.28. 11. 74.
Til stede var:

Martinus, Henning Laug, Sv.Åge Rossen, ELS6.
Olsen, Sysse ;uch, Tage Buch, 'Nage :::del_ ''._.
Sam Zinglerse;J., Grethe Brinl-cl}ard, Ib
Schlei cher, Inge Sørensen, Age Hvolby,
Just Møllcr1_r3ferent.)

Sidste referat: Punkt 2b: Bestyrelsen havde besluttet at bibeholde
navnet: KOSMOS (tidsskrift.)
Grethe vil ansøge om indregistreri;gg af navnet; KOSI·'IOS
i Danmark og.vil forespørge i Sverige ang. det samme,
~feratet godkEWdt.
!ferat fra be- Sidste møde: 12 .11. 74, Man havde fra Finansministerie~;
a.tyrelsesmøder: fået ansøgning om skattefrihed afslået. Finn arbejde:;'
med sagen.
- Kosmos Ferieby:
- Priser: ForhøjP-lse på bøger fra 1.1.75 på lo%
Ingen forhøjelser på KOSMOS.
I redaktions_grupnen er indtrådt Karin Dranst Nielsen, D.
- Schmoll;
N.O. Jacobsson er blevet opfordret t~l
at sende artil:.:le:b til KQ§MOS~
- Martinus er i'(1:e interPsseret i at nogle af hans tJg11<:::
4.-0togpa,fi,Qir bliver offentlige;jort på dett;,3 tidspunl~t,
(forespørgsel fra N.O.Jacobsson.)
Tage Buch medde te, at en forespørgsel fra fru Vivi . , ,.
Paquet(Schoneck om in.sti tuttets del tagolse i en st01-r::
messe i Tysklqpi_ (Mannheim) var blevet afslået~
- Martinus: Insti i 1ttet er ansvarlig for 2:f.S:SS ;t;t;els~ ~
medens al tryk1 ..t.,gg af de forskellige værker efterhåndc~~:i
vil overgå tilkommercielle firmaer.
I øjeblikket er det udmærket at få oversættelser f.rem~
men :1a.rtinus me:.1te ikke, at det var tid til billigbogsfremstilling nu. Martinus forklarede, at hans arbejde
med BOGErr var blevet noget forsinket, men mente, at
den ville gå i trykken til efteråret.
- Der havde været en forespø=gsel fra Holland ang. oprettelsen af et Institut der. Ib har svaret.
- Ang. flere deltagere til medarbejdi3rgruppen: Ingenændri.!1F:
førend en n:y struktur træder endeligt i kraft.

2

referat fra bestyrelsesmøde(fortsat):
- Dette lokale - under foredragssalen i kældere:1,
være at betragte som ~ØD~1.9KALE~
- Martinus rejste spørg:'Jmålet om ophængning af et !.5\7
~ i foredragssalen således, at den kunne gøres re
Jiirmindre møder eller fremmøde af mødedel tac;e:~:·2"
Der var intet nyt om et evt. købaf ls_øbJlIBndsba:nde J_e :·,
feriebyen.
Kursusafgiften i feriebyen var endnu ikke o1eve··'.
fastsat. Et møde søges afholdt søndag d" 8..,dcc"
-Nyt bestyrelsesmøde d. 10~12.74.

-

ad 3:
.;.

-

-

-

; ,"__ '

Redaktionsgrupper:i:§. møde v /Åge. Det var bes11·_t;t,,:, - r
holde møde hveranden måned. Per har tilbud~; ,),, ::.l,~'::r._,
fast til KOSMOS • Sv .A og Tage B. skriver mec.~ r-<l ~
rum. Man havde diskuteret henvendelser til arie":_,-; e·,:
opmuntringer til at _sJc:i:,ive til KOSi:•10S.
Martinus om store trykte symboler., "Det e_r· .':o:c t~_c!.J ·
at udsende de små symboler til udstillinger st~ - 'li.
må hellere koncentrere sig om overs:::;ttelserne nu~ 1'
Diskuteret blev iøvrigt:
Kosmos: 1 eller 2 spalter.
Standardskrivelse til Copyright (Tage Buch.)
Mønsterbeskyttelse af KOSMOS navnet.
Økonomi: Samme beløb som i 1974 vil være nødvendig
i 1975.

ad 4:

Foredrag i Januar: Bertil; Per: 13.1.75. (Gerne 1
gang om måneden. Mogens kan ikke i Januar.
Sam: Det er muligt at få inc1rykket en gratis ann~§.
Psykisk Forum. God frist ønskes af P.F. Vigtigt at
vide til foredragsaftenerne, når det næste foredrag
vil blive. Foredrag også d. 27Xl. (Mogens?)

ad 5:

Bertil: Hvem skal bestemme prisen på de af Instituttet
producerede bøger? Tal med Torben Gjedde.
Grethe: Nye priser skal foreligge fra 1. Januar. ( l.o>'S:

ad 6:

Fra sidste torsdagsmøde: ~e: Ang. regler for tidsskriftet KOSMOS. Der var her tale om et oplæg fra re.
daktionsgruppen, der sendte det videre som et fors,
til gennemarbejdelse i bestyrelsen. Der havde været
3 møder, og var nu i princippet godkendt.

3
Det var bJ." a," vedtaget~ at ti tle .L LIVETS BOG; ikl'~e
skulle oversættes til andre sproe,.
Ing~ Søf:§.n~!llU_ Ønskerromertaller:E\ i gengivne artikler
(ex.: Bibilen i Bibelen) bibehollta
Martinus mener ik1re, at noget skdl stryges ude1feedtagelee,
Forslaget var også godkendt af T..,(:!'.ruppen,.
Bertil: - ang. priser på engelske bøger~
1..,ar.;e:
- engelske bøger er tradi +.;ionel t billj_ge, støt·=
ter ik1~e en forhøjelse på disse"
Grethe: Nu kommer kalkulationerne pt1 de nye bøger"
1

ad 8:

Der havde været; l tilmelsing til studiekredse i XO:SMOS ,
De pågældende bør kontaktes.
Martin"t.J& havde fået nyt telefon num1nr.:rQ
JvJartinus :Ang, artikl.§:L til .KQ?MOS: 11 N,\r jeg ikke er her
mere, ku.nne man evt" samle breve fra interesserede .. ,

evt.:

Besparelser vedr" distributionen 'tf i(OSMOOr Orien-terede ang" forsendelser gennem postvæsenet, der sørger
for denne~ Der er ca. halvdelen at sparo: 3o øre per abor~
nement, d"v"so i+o øre pr,. forsendelse sparet"
Spørgsmålet overgivet til Tage E~
Sa_9..:.. Omtalte avertering af foredrag,gral.is i , sykisk
Forum, evt" i Ny Tid, og i Politiken: kl'. Bo·-85 1 -,~ hvilket,
sidste der var overvejende stemning for,

-

-

----·

Næste Møde:
Ordstyrer:

16. Januar
Tage Buch~,

1975.

·---·---.-..-

TORSilAGS/vØIET
den 31. 10. 1974 på Martinus Institut
Til stede var:

Martinus, Sam, Inge SØrensen, Rossen, Else Olsen, Grethe Brinkhard, Tage Edeling, A. Hvolby, H.
Laug, Sune Lindstram, Bertil, Tage og Sysse.

Rossen var ordstyrer og forelagde en dagsorden som fØlger:

-

1:

1)

Godkendelse af referat af sidste JJØde

2)

Referat fra sidste bestyrelsesrrØde(r)

3)

Kuverter til KOSM)S eller forsendelse af bladet via postvæsenet

4)

Annoncering af Studiekredse

5)

Annoncering af Foredrag

6)

Medarbejderbibliotek

7)

Midlertidige regler for KosJIDs

8)

1*1-ij sæsonens varighed 1975

9)

Rubriken "Martinus skriver om"

i Kosnos

10)

Artikler til Kosnos

11)

Nye priser på bØger og Kosmos

12)

Eventuelt, herunder fastsættelse af nyt JJØde og valg af ordstyrer.

Under godkendelse af referat forekom forskellige spØrgsmål bl. a. fra Rossen.
Punkt 4 LØrdagsgruppen. fut bekræftedes, at lØrdagsgruppens JJØder var annonceret i Kosnos ved sæsonens begyndelse, og ligeledes at lysbilledserier kan kØbes gennem kontoret.
Vedr. punkt 5, Kosmos Ferieby: Henning Laug oplyste på forespØrgsel om week-end arbejdsgruppen, at 3 mand
havde deltaget , og bl. a. var taget på foredragssalen blevet tætnet.
var der intet nyt. Torben Gjedde forhandler videre om sagen.
Vedr. punkt 7.

Om eventuel kØb at KØbmandshandelen

I anledning af det svigtende pensionistbesØg oplyste l'enning Laug, at Hakon Johannesen og

Aggi Norstrand ved mØdet den 25. 10. havde tilbudt at udfonre et forslag til brochurer, een for hØjsæsonens
gESter og en for pensionisterne. Inge SØrensen havde forslag til "Omsorgsdruæ" for feriebyen (Else Margrethe
Nielsen).
Punktet om Tage fuchs komrænde rejse til London

og forhandling ired boghandler d. 6--13. oktober. Tage forkla-

rede om turen og sine foredrag og at der var truffet aftale ired Watkins, Oi.aring Cross Road, om bØger i kommission.

Til det sidste punkt om forhØjelser af priser, oplyste Grethe Brinkhard, at der ikke fra Gjedde forelå

nyt i sagen, Priser på ældre årgange af Kosmos henvistes også til Torben Gjedde'.
Efter denne gennemgang af referatet blev det godkendt.
2:

a)

Ved bestyrelsesmødet den 8, oktober vat der givet Lykkeberg tilladelse til at indtale een af Martinus~
små bØger som prøveindtaling - for blinde irennesker. Der ville blive problemer ired de bØger, der har symboler, så i første omgang måt~e man holde sig til bØger uden disse.

b)

Ændring af tidsskriftet Kosmos navn til Kosmo var blevet drØftet.

c)

Man havde endvidere drØftet, om instituttet i.fremtiden skulle udgive andre bØger, f.eks. bØger om vege-

tarisme. Martinus tvivlede på, at det ville blive aktuelt, idet Martinus snarere irente, at det ville udvikle sig derhen, at også instituttets bØger skulle trykkes på andre bogforlag, hvorfor problenet foreløbig hviler.
d) fur forelå et brev fra boghandler HvalsØ med forslag om billigbogsudgaver af Martinus Litteratur og om en
billiggørelse af bladet KOSMJS. SpØrgsmålet besvares af bestyrelsen.
e) Endvidere forelå der to breve fra Willy Knyper i Holland.
til Torsdagsgruppen.

Eet var stilet til revisor Finn Bentsen og eet

Brevet til Finn B. drejede sig om udlevering af oplysninger om regnskabsposter for

feriebyen ræd henblik på opstilling af budget, Bentzen havde undret sig over henvendelsen, da han ikke
var inforræret på forhånd, og havde henvendt sig til Martinus herom. fur udspandt sig en diskussion om
det berettigede i Willys henvendelse, og man ville tale ired Bentzen om budgetlægningen i det hele taget.
Spørgsmålet henvistes i Øvrigt til bestyrelsen,
Willys brev nr. Z omhandlede 1) regnskab for Hollandsgruppen, 2) smudsomslag til tyske og hollandske bøger (dette skulle henvises til Ib), 3) oprettelse af Martinus Institut i Holland (det Økonomiske skal
drøftes ned revisoren og iØvrigt i bestyrelsen). 4) Willy Ønskede referat af torsdagsmØderne og forespurgte også om hvad betingelserne var for optagelse i torsdagsgruppen. Det blev vedtaget, at han kunne få
referat ligesom Gerard, og at også andre f. eks. svenske medarbcj dere ved Martinus institut i Stockholm

kUIUle få det, hvis de fremsatte arurodning herom.
I Øvrigt henvistes også besvarelsen af Willys brev nr. 2 til bestyrelsen.
3:

Tage Edeling rejste spørgsmålet om man kUIUle undgå at sende KOSMJS i kuverter, af hensyn til dels arbejdet
herned og dels omkostningen til kuverter, og altså udsende bladet "åbent" gennem avispostkontoret. Man enedes om, at KOSMJS stadig skulle udsendes i kuvert, og at man derfor måtte indkØbe kuverter i stort antal
(ca. 75.000 stk.) for at kUIUle få den rigtige kvalitet.

4:

Annoncering af studiekredse:

Hvolby forelagde en ny opstilling for annoncering i fremtiden og efter en kort

diskussion, hvori Inge SØrensen deltog, fandt man denne form tilfredsstillende.
5:

Annoncering af foredrag:

Rossen foreslog, at man annoncerede foredragene i Psykisk Forum og Ny Tid og Vi,

og det irentes, at denne annoncering var gratis. Sam lovede at sørge for at kontakte de to blade, når han
fik de nødvendige oplysninger om foredrag.
Bertil Ønskede oplysning om foredragene i januar senest 1. dec.
6:

-

Hvolby Ønskede iredarbej derbiblioteket udvidet ired flere bØger og ired gamle årgange af KOSMJS. BØgerne skulle
forelØbig anbringes i rrØdelokalet i kælderen og Tage Edeling lovede at tage sig af det praktiske.

7.

Hvolby havde opstillet midlertidige regler for redaktionen af KOSMJS, hvoraf fotokopi vedlægges. Reglerne
drØftes nærnere ved næste TorsdagsrrØde,

Hvolby havde udarbejdet et kartotek ired citater fra Martinus bØger

(ired Tage Edelings og Grethes hjælp) til brug i KOSMJS (bagsiden). Tage Buch påtog sig at redigere de fremtidligere sider ired titlen: Martinus skriver om ..... ".
Per Bruus-Jensen kan næste år kun påtage sig at skrive i bladet lejlighedsvis, så der ville blive probleirer
ired at skaffe stof til bladet.
8:

Redaktionsgruppen skal indkaldes herom.

~jsæsonen i Klint drønedes. Der var enighed om, at det ville være udnærket ired en 5-ugers sæson, hvis foredragsholderne kunne påtage sig arbejdet også ired en ekstra-uge. Rossen gav tilsagn for sit vedkoIIIÆlnde og
Mogens ~Iler skulle spørges herom. Sæsonen bliv~r i så fald fra 28/6 - 2/8 1975.

9:

Behandlet under punkt 7.

10:

Behandlet under punkt 7.

11:

Eventuelt.
bejdet

1-i!nning L. oplyste, at han for feriebyen havde udarbejdet et forslag til RETNINGSLINIER for ar-

i lighed ired redaktionsgruppen.

Endvidere oplyste Henning, at campingpladsen i Klint var anmeldt til kommunen.
Næste rrØde:

Torsdag den 28. 11. 1974 kl. 19 30 .

Ordstyrer:

Tage Edeling.

TORSDAGSMØDET
d. 26. 9. 1974.
Til stede var:

Martinus, Rona Jahn, Mogens Møller, Tage
Edeling, Sv.Å.Rossen, Henning Laug, Grethe
Brinkhard, Else Olsen, Just Møller (ref.),
Sysse Buch, Tage Buch.

1:

Referatet fra sidste møde godkendt.

2:

Henning refererede fra sidste bestyrel~esmøde, der havde
været igår (d.25.9.) Man arbejdede videre med en definition
af det arbejde, der foregår i grupperne, og man havde lavet
et udkast til en information til de, der ønskede at arbe_j§.e
-~-J.nst:i. tuttet. Det vil komme i et af de nærmeste numre af
KOSMOS i sin endelige udformning.
Martinus trak kort de linier op, der skulle ligge til grund
for et medarbejderskab indenfor sagen: Det er et spørgsmål om
moral, ikke en levevej, - ikke en fagforening, men en samling
af frie mennesker. Den såkaldte 11 helligånd 1; der i form af den
tredie verdensimpuls når jorden nu, skal ikke danne b:isis for
en ny religion, men være med til at skabe en virkelig kristen
verdenskultur. Vi kan ikke ligge og skændes indenfor denne
sag, f.eks. om lønspørgsmål. Vores "overordnede" er kun a nalyserne. Der er ingen overordnede - kun medarbejdere. Den kosmiske bevidsthed skal først udvikles teoretisk, senere i praksis gennem det daglige. De større konflikter vil ikke få nogen
plads indenfor sagen.
Tingene er efterhånden modnet, og jeg ser nu klart, hvordan
det; skal være. Martinus tvivler på, at nogle "forkerte" vil
komme indenfor sagen - ifølge sagens egen natur.

-

FinIL..(revisor),vil fremkomme med et udkast til vejledning
m.h.t. skattefrihed for gaver.
Torbe11 G,jedde arbejder med spørgsmålet om en eventuel overtagelse, d.v.s. køb af, :Cøbmanden i feriecentret. Man tænkte
sig den dels videreført, dels indrettet til reception inklbeboelse.

3:

Undervisningsgruppen: En mødeplan til d. 1.1.75 var blevet
lagt i August. Mogens og Per har 1 foredrag hver måned.

c:.

4:

Lørdagsgruppen havde sit første møde i lørdags. Udover de
deltagere, der fortsætter i år fra sisste år, er&r 5-6 nye
tilmeldt, hvilket vil sige ialt 15-16 deltagere. Der vil
blive møder hver 14. dag. Man havde tænkt sig mulighed for
elevforedrag i salen, og bestyrelsen har akcepteret ideen.
I tiden indtil jul forbereder man sig til dette. Man er nu
på 3. bind af Symbolbogen, og arbejder i grupper samt med den
enkelte deltagers forelæg 6 else og gennemgang af symbolerne efter bogen.

5:

KOSMOS ferieby.
Hennip,g, Laug: Omtalte mangler og ønsker i feriebyen. Der havde
været møde d. 11.9., hvor man havde talt om tilrettelæggelse
af arbe_jdet. Den første arbejdsweekend ville være den førstkommende lørdag-søndag.
Ligeledes ville der vrare møde på Instituttet d. 24.lo. om samme emne.

6:

Der havde været klager over ~ngelske bøger, der stadig Går op
i ~ingen, - The Ideal Food o.a. - Da denne udgave er udsolgt nu, vil disse reklamationer falde bort.

7:

Hr. Lykkeberg (pensioneret) ønsker at gøre en indsats for
sagen, - tiæbyder at indtale bånd til fordel for blinde-s_ggen.
Informationsafdelingen, - Åge, - vil tage sig af sagen. Ideen
blev i princippet akcepteret af gruppen
Pensionistbesøget i feriebyen var lavere i år end sidste år.
En af grundene menes at være den, at der ikke er toiletter på
hvert rum.
~enning ønsker at fremskynde en brochure med det formål at øge
pensionistbesøgene.
Hvem gør? Henvendelser til Laug.
Busturene for disse gæster er stadig meget populære, og der
ønskedes flere ture med ledere.
Berettigelsen og nødvendigheden af en 11 omsorgsdame 11 omtaltes,
og denne kunne evt. tilbydes frit ophold i en periode i fei.:.'"' __ _
byen. Evt. skulle dette omtales i KOSMOS sarnnen med behovet
for en "brochure-fremstiller 11 •
Grethe Brinkhard: Boghandler Jens Hansen i Ålborg ønsker bøger
sendt i kommission. De·!; vedtoges ,principielt ,at sende ham indekset til eftersyn i lLl- dage, men ikke bøger i kommission.
T,age J?uch

vil på sin kommende tur til London søge anbragt enk-

3
elte pøger anbragt i_l{ommission hos engelsk boghandler.
Grethe Brinkhard: Ang. Sune Monniche: Resterende betalip_g for
sommerophold i feriebyen: Kr. ca. 757,- Hennin_g_ tager sig af.
Ib: Schmoll vil gerne tremstille flere lysbilledserier.
I forbindelse med fremstilling af symboler kom Martin_!!§_ ind
på, at han ikl.;:e bryder sig om, at disse f.eks. broderes, males el.lign. De er fremstillet kun til at klarlægge Livets Bog
med. Der skal i 1-::ke sælges symboler for symbolernes egen skyld.
De er forbundet med magi, og samtidli.g er det en nedværdigelse
af symbolerne. Dette skal gøres klart ved salg. Men naturligvis kan vi ikke kontrollere alt.
Der blev nævnt et eksempel på, hvorledes en kunstner havde anvendt symbolet over
evighedslegemet i et maleri uden at angive kilden. Martinus
mente ikke, at dette gjorde noget eftersom deres ide: Menneskekc~rlighed også var verbalt udtrykt af dem.
Martmnus nævnede iøvrigt, at han havde talt med Thorell, der
kunne fremstille symboler_i_stor størrelse, ca. 4ocm x 40cm.
Det·ce vil evt. komme til at gælde de gængse symboler og komme
til at koste ca. kr.2o-25 pr.stk.
Det blev oplyst, at Schmoll evt. ville kunne levere e~ sæt
12.,,,å 3o lysbilleder til kr. loo,-

-

Mo_g_~: Der var oprettet en ny studi.ekreds i Esbjerg.
Der ville blive afholdt møde for tyslS§lfdelingen på instit11+tet d. 2o.lo., hvortil bl.a. Gerard ville komme.
Mo_g_ens berettede om Schloss SchOneck og Bad Godesberg(weekend kursus,) hvortil der var deltagere fra Bonn og K~ln. Kurset fandt sted i Alb. Schweizer Haus. En ældre dame havde
tilbudt at stille sin større villa til rådighed, samt betale
rejser og ophold for foredragsholdere. Villaen ønskedes udviklet til et center for Martinus i Tyskland, hvorfra også bogsRl~
kunne foregå. D. 12-13/lo ville Gerard have et kursus der,
og d. 14/15-12 ville Mogens holde 0t kursus samme sted.
~ - iflg. Nogens - føler, at hendes besiddelser skal føres
videre til et ideelt formål og tilbyder det derfor som et
kommende Martinus Center i Tyskland.
Grete J3rinld;ard bebuder en evt. forhøjelse på KOSMOS.
Torben Gjcdde unoersøger.
m .... --..::i--
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TORSDAGSMØDET,
d. 15.8.1974.
Til stede var: Martinus, Åge Hvolby, Ib Schleircher, Sv.Å.
Rossen, Finn Bentzen, Inge Sørensen, Gerard,
Sysse Buch, Sam Zinglersen, Bertil Ekstrem,
Else Olsen, Grete Brinkhars, Just Møller,
(referent), Tage Buch. Q.rdsty:c:er: Inge Sørensen.
1:

2:

Ang. sidste referat: Ib Schleicher påpegede, at følgende sætn
ning på side 3: "Ib blev ryk 1~et for re sul tater af hans indsamling af allerede oversat engelsk of tysk literatur, der foreligger i IDl anuskript form. 11 skal udgå, da han mente, at dens
indhold var forkert refereret.
Det refererede fremkom efter
en diskussion omkring oversættelser, engelske, tyske og esperanto. For at få et overblik over allerede oversatte manuskripter, indså man det nødvendige af . . at få disse k~+.:'I' l 0~1-:iiseret.
Finn forelagde regnskabet for tiden 1/1 - 30/6 1974 - som uddelt. Med reference til sidste mødes referat, påpegedes, at
det gode resultat på sidste års regnskab~ i væsentlig grad
var begrundet i ændringer i ~veaf_g_iftslo~I!.!. Derfor burde
følgende passus på side 2 i referatet udgå: "- men i høj grad
også af den nylige ikrafttræden af bestemmelser 01n arveafgifter
til institutioner, der nu var kommet instituttet til gode."
Regnsl:abet vil blive bragt i Kosmos som tidligere bestemt.
Finn efterlyste iøvrigt budgetforslag fra de forskellige grupper,
iflg. tidligere vedtagelse.
Et par ting, der især opstod mindre diskussioner om,var: Underskud igen i år på telefonen i feriebyen, - bogsalget var i
sommer kr. 6.400,00, - der var et underskud på somme::z:-:,...,,... 1~...,'h,..,Jfra Klint på kr. 440,00, - der manglede opsyn i feriebyen, f.eh~.
med sengelinned.
Det blev henstillet til gruppen, der arbejder med feriebyen,
at der på enkelte "svage" steder blev foretaget en stærkere
kontrol for eftertiden.
:Efter regnskabsaflæggelsen og det næste punkt på dagsordenen
var der diskussion om en evt. overgang til timeløn for admini~trations-~ersonal tes vedkommende. Grete og Else var meget
imod en sådan ordning" som mente, at det i princippet var forkert.

2

Tage E. begrundede på bestyrelsens vegne forslaget, der som
sigte havde at give et ens gruHlag for alle medarbejdere, for at sikre, at der ikke var nogen, der fik en stor løn og
andre, der fik en mindre •••• Der var ingen beslutning taget
endnu.

I relation til revisorens oplysning om et underskw.på tel~[Q~~n
i feriebyen, var mødet enigt om, at den nuværende ordning den, der blev etableret i sommer - er uhensigtsmæssi3. Det
henstilles til gruppen for Kosmos Ferieby at arbejde med spørgsmålet om en evt. genopstilling af den nedlagte telefon i receptionen, samt en telefon direkte til Martinus på villa Rosenberg.
0

Su,M efterlyste oftere morp-~nm~der iJeriebyeJ?,_i sæsonen. Næ7n-ede også, at efi)telefon kunne oprettes på abonnement, hvorved
et overskud på telefonen næsten altid kunne garanteres abor_Dementen.

3:

Åge forelagde: Der har kun været et bes~relsesmøde siden sidstog her behandledes 1) meda!:_l:>.S?,1td_~_:r:_q_rochure, og 2)retn_ingsJ_i.!!_ie.!:
!.9..L15f'....1:UlQ.e a:r bEl,j_d e i _r_g_ int_.
gg.---1,: Martinus 'Institut står inde for den undervisni~, der
foregår på ~eriebyens område, d.v.s. indenfor instituttets rammer. Hvad der foregår udenfor disse har instituttet ikl:e
noget ansvar foro
ad 2;_ Her diskuteredes _g_rupperne s budgetter. I øjeblikket er
synspunktet det, at deres budgetter lægges af bestyrelsen,
som derefter uddeler. Henning er i gang med et udkast, der
så skal .forelægges bestyrelsen.
Ang. py brochure: Kosmos_ Ferie~ Hvem tilbyder 2.t lave udkast
til ny brochure? Åge Hvolby lig 6er inde med materialet.
Et emne for gruppen for Kosmos Ferieby(?).

4:

Gerard fortalte om arbejdet i Holland og Tyskland, samt over-sættelser til tysk:. Samarbejdet er efter rapporten godt bland·'.:
de 6 medarbejdere i Holland. Der er nu indgået penge fra en
schweizisk dame til oversættelse til tysk af Livets Bog 1, samt
trykning af samme. Hvis der bliver penge tilovers, vil man også gå i gang med Livets Bog 2 og senere evt. Det Tredie Testamente. --Der blev bl.a. diskuteret trykning af bøgerne med
et smudsomsl~, samt et omslag, der i'..::l:::e var stift og meget bekosteligt.
Endvidere: Trykning af farveplancher og symboler

-

3

i et østland i en meget fin kvalitet, - anbringelsen af et større
beløb, der var indgået fra samme schweiziske dame på Gerards
bankkonto i en hollandæ:bank. Gerard ønskede Finns råd om den
bedste måde at placere pengene på, så de ikke figurerede på
hans egen konto. - "Bønnens Mysterium" var nu trykt på tysk,
og Gerard borgede for kvaliteten af oversættelsen.
Halter
Christiansen, der nu er gået i gang med oversættelser til tysk
behøvede en kvalitets-ordbog.
Det blev vedtaget at lade samme fremsende sit ønsker~ en pris
på ordbogen, hvorefter den vil blive bevilget mad, at a.2"' - ···
bliver Instituttets ejendom.
Der blev berammet et møde for tysk-gruppen den 19. øller 2o.
oktober.
Endelig efterlyste Gerard en bedre kommunikat_i_o_11__91L~_a_mar_be_j_g._s_y~lje. Det var vigtigere at gøre det, der skulle gøres nu i
dag, emd kun at tænke på at plane for fremtiden.
Martm.nus: - gav udtryk for, at symbolerne ska,l trvkkes in..,,,,,.,.,...,,}.;:
"Det er Instituttets primære opgave, at den skal danne sko1.e, at den skal kontrollere oversættelser og, at den skal uddanne
danske og udlændinge. Instituttet skal ikke i fremtiden selv
trykt:e de store oplag, mem skal overlades til kommercielle forlag.
5:
Inge s. var ked af, at sommer programmet ikl:e blev medsendt
Kosmos. Bertil imødegik.
6: - Det foresloges - og vedtoges, - at et sæt bøger (dansk~l blev
sat..Jyem i mødelokalet i kælderes. Om en eller flere bøger kan
udlånes herfra i kortere perioder, må kontoret afgøre i hvert
enkelt tilfælde. Bertil stiller frem. Kontoret__er ansvarlig
for udlånet.
- Bertil: Hus til sal3 i feriebyen(Rob.Petersen.) Må, ifl~. ti~l.
vedtagelse,godt annonceres i KOSMOS.
Priser på ældre årg_ange skal bringes i :'.,:OSMOS. Priser hos
Torben Gedde.

- !:..

B.: Notits ønskes brugt i l~OSMOS om den lille foto"konlcurrence1' fra i sommer, hv0rtil alle l:unne indsende fotoe;rafier af
personer o.lign. i feriebyen.
- Suhe forespørger, om et sæt e ngels1c oversættelse kunne s+.; 1 ., ,.._,..
til rådig_g~c3. for biblJot§ket_i_FJ_ndhorE..,_ Skotland. - Afgøres
af enGelsk afdelingen.
- Næste møde: 26. september 1974. Ordstyrer: Tage Buch.
3

TORSDAGSMØDE PÅ INS"fITUTTET den 15/8 1974

-

FORSLAG TIL _
DAGSORDEN

.J

t) Godkendelse af mødereferat fra den 22. juni 74 pl Klint

V 2)

Regnskab ved Finn Bentzen

V 3) Referat af bestyrelsesmØder siden sidste torsdagsmøde
V 4) Gerard referat fra Holland og Tyskland

V 5) Hvorfor blev programmet tor højsæsonen i KF ikke som sædvanlig medsendt

I Kosmos?
/
i·· 6) Eventuelt
. 7) Fastsættelse af dato for næste møde og valg af ordstyrer

MARTINUS ÅNDSVIDENSKABELIGE INSTITUT

------------------------------------

DRIFTSREGNSKAB FOR TIDEN l/l - 30/6 l974

INDTÆGTER:

-

85
2
84
l
l3
84
0

Forlags-, trykkeri- og kursusvirksomhed
Huslejeindtægter, Mariendalsvej 94-96
Kosmos Ferieby
Huslejeindtægter, Kosmos Ferieby
Esperantoafdelingen
Kulturfonden, bidrag og gaver
Renteindtægter

9l.ol3,27
2.2lo,oo
ll7.o24,o5
595,oo
l3.357,lo
l5-766,33
254,49
24o.22o,24

269
herfra går:
77
26

-

9
4o
32
0
__
l
84

----

Driftsudgifter, forlags-, trykkeriog kursusvirksomhed
Livrenteydelse og renteudgifter
Ejendomsudgifter, Mariendalsvej 94-96
Driftsudgifter, Kosmos Ferieby
Ejendomsudgifter, Kosmos Ferieby
Ejendomsudgifter, Hesselager
Driftsudgifter, Esperantoafdelingen
Overskud overført til kapitalkontoen

llo.5l3,79
l8.297,38
9.276,20
4l.333,7l
33-54l,88
58l,6o
3.930,20

2l7.474,76

kr. 22.745,48

=============

STATUS PR. l/7 l974

-------------------

AKTIVER:
99,2
3l6,4
832,l
60,2

7,8
5.2

Omsætningsformue, likvide midler
Omsætningsformue, udestående fordringer
og varelager
Anlægsformue
Omsætningsformue, likvide midler,
Esperantoafdelingen
Omsætningsformue, varelager,
Esperantoafdelingen
Anlægsformue, Esperantoafdelingen

e::::~~

93,o2o,85
3ll.366,55
820.800,38
57.566,ol
l2.854,8o
5.565.33
l.3ol.l73,92

------------

PASSIVER:
24l,3
766,2
2,o

Kortfristet fremmedkapital
Langfristet fremmedkapital
Kortfristet fremmedkapital, Esperantoafd.

l.009,5
3ll,4

94l.oo2,73
Instituttets egenkapital pr. 30/6 1974

l. 320, 9

=======
Frederiksberg, den l3. august 1974

"

206.539,46
730°334,75
4.l28.52

Martinus Institut

Frederiksborg

36o.l7l,l9

TORSDAGSMØDET, lordac; d.22.Juni 19?4
i Klint.
Til st0c.1e var:

1:

Martinus, Tac;e E., TorbenSchafer, Rona Jahn,
San Zinblersen, Ib Schleicher, Birte Gerner
Larsson, HenninG Lau.c;, Andrew Strobant,
Mischa Lin, In~e Sorensen, TqGe Buch,
Just Møller, (referent.
Ordstyrer var: Tate J~delinc.

Sidste oodereferat: Referenten af aodet d. 18.4.74
0 jorde 0pr.1c..;rksoa p&, at n!tr der refereres, så:
1) 3ensives de victi 0 ste udtalelser, der er falder, så
viclt nulie;t ordret. Disse kan være personli3e n.eninger, gen~~ivelser af saotalor, hændelser, arbej(1spr0cedurer indenfor srupperne 0.s.v.
2) Hvor der er tale oo ~edtaselser på raodet, vil disse
i hvert tiliælde være beoærket 0G understrer:;et.
Når, S".)rJ ane5ivet i sidste referat, y_isse passus onskes"sle
tet" af en udtalelses "Jphavsnand, så er dette at forstå således, at saone ønsker s.t tilkende,-:;ive 'JC at eto..blere, at en
ændring af oenin~ eller praksis enten har fundet sted, eller
var f'.)rkert udtrykt, eller var fejlagtie;t refereret.

I reln.tir.m hertil blev punkterne a) os b) tac;et til efterretnins - s0n allerede gjort i referatet af nødet d. 16.Maj.
Derinod: Under c) ønskede !J~acse Buch selv at ændre den refererede udtalelse til folGende:
"Ta~e Buch rejste sport5snålet 0r11 bedre kon iUnikati '.:>n ::,r5 samarbejde 0~ frenhmvede bl.a., at der var en vis tilbojeliGhed til fra no~le medarbejderes side at f~i~ore sig fra trivielt arbejde o;-; overlade det til de nedarbejdere, der i
f0rvejen til overaål nåtte udføre det ensforni~e -:>g uinspirerende arbejde. Han efterlyste en ~ndrinb derhed, at man,
selv i det 0nfanc det er 1:1ulict, helt eller delvis udforer
det trivielle arbejde."
Endelig: Da Bertil ikl{e var til stede, ønskede m,3.n ikke at
debattere hans udtalelse på so.r:ne nå.de ::,c; svaret derpå. Dette
var refereret S-:J:"1 de sidste 3 linier under punkt c) Dette
hviler til næste møde.
2: Det sidste bestyrelsesnode blev refereret. Det v::asentli 0 ste
punkt, der blev behandlet der, var recnskaberne. Som aftalt

2

tidliGere vil reGnskaberne blive offentlisgjort i KOSMOS,
03 da revisoren havde onsket at konme til n.c.~ste TorsdaGsmøde 03 diskutere re3nskaberne med dette, gik raun hurtigt
videre til meste punkt.
Det var ~ åbenbart, at den
f')rbedrede økononi var f')rårsac;et bAd'e af en sanerin3 af okon:>mien,. ~~ o r ~ d e n ~ i ~ c 2 ~
b ~ ~ s e ~ v e a f ; ; ~ til ~ t i o ~ ~
~ t i~ttp---=f1~~
Uaf3jorte sager: hu~t p& Fyn.
Restauration af Fiskerhuset i Klint.

-

,: Tac;e E. berettede i relation til Fcrieby:e,n,_at Per B.-JT
netop dagen før havde ytret ønske on at få forøget sit honora:
for de aftalte_5 f0redrae5 i feriebyen i sor:mer fra kr. 750,0
fc,r alle f0redrucene til kr.500,00 for hvert f0redraQ;.
Det ve,dt-:>5es, at Instituttet ik:ke burde g5. med til ':.1-nne f0r ...
højede udc;ift.
M.h.t. til en orn.rokerin0 af ~llerede pl_anlahte foredrag,
f ·)resloJ Ta5e B., at da der indtil nu kun var lc:mmet 12-14
tilmeldinger til den internati0nale U[~e, kunne der fraGå.
no~le f0redraGsholdcre fra dette tidspunkt. Iøvri~t havde
Ben Snxe på forespør3sel ladet fQrstå, at oan auligvis kunne
Undervisnin0 sgruppen undersøe}er.
trække på han.

-

Ane;. ny, Dcmttelef-:m i Klint. Henning havde forho.ndlet ned telef onvrasenot 'JD opsc:;3tninc; nt en nønttelcf on p~~ Terrassen, nen
det var nok tvivls·::mt, on det kunne effektueres indenfor denne
sosan. Martinus t~nkte sig, at villa R0senberc; f.eks. fortsat n')dto5 telefonbesked, oc Birte ville rae3et 5ernc f•Jrts@tte
ned at viderebrince beskeb til feriebyen. En fast kontortid
til villa R0senberc; og et evt. srJrlist telef".)nnur.mer sar.mestods var oc;su pii ta.le. Birte er indtil videre indef0rstået
med, at ordninp_;en korer videre OG på:§ager siG gerne arbejdet,
der er forbundet derned.
HenninG efterlyset leverandører (bil~~1e priser) nf tæpper,
puder, vattæpper. (V.Holaquist, Sverige har leveret før.)
l,.nr;e s., Henning o.a. undcrsor~er ••
3a:RaRporter fra ~rupperne.
Ang. forsideb:i)ledet på KOSMOS no.7 1974 meddelte '.J:_ar;e B., at
vedk. fotoc;raf havde 3jort ind~iGclser ood, at billedet var
blevet anvendt uden hans tilladelse o0 - folr:;eliG - uden be:balinc;. Han onskede nu kr. 5-Jo, O'J - eller evt., ville r.ian

foreslå ham, kunne hnn få bocer i stedet.
Martinus Qente, at der skulle udbetales ham(foto~rafen) de
(d.26.6.: dette er allerede effektueret.)
kr. 500,00 straks.
Redaktionsr;ruppen,
Tage B._: Bertil, der i ojeblikket er ord=
styrer for gruppen, var ikke til stede, men der havde inc;en
moder været udover, at ÅGe arbejder med en "ramme" for 3ruppen
oc dens arbejde. - Kredsen onskes udvidet især hvis Per cår
fra.
Efter Tages 0c; Mogens' nyli3e tur til Schoneclt, var det ic;en
blevet vist, at der var en stadig oget eftersporGsel efter
tysk - og encelsk - sproget literatur, d.v.s. oversættelser.
Alt var på den sidste tur solgt til interesserede.
IJLblev ry_

-

.!'orm.
Ænselsk afdelingen: Ta 0e B. berettede, nt der indtil nu kun
var anmeldt l?.::1:!: til den internationale u3e.
Der var en læn5ere diskussion om muligheden for og nodvendigheden af oversættelser, Som tidli 6 ere diskuteret, er det
Martinus' onske, at der skal trykkes i absolut gode kvaliteter.
Men, - det, der er tale om i ojeblikket er sporesmålet om at
trykke for at efterkomme et behov, dorer nu, Ifle. Martinus
"er det et sporGsmål om at udfylde det hul, der li5ser mellem
nu oc; den dng, hvor der skal trykkes i store oplag." "Det, vi
kan 116. at lave nu må være c;odt nok."

1•

-

Der foreligr;er i o,ivblik::et i manuskript form på engelsk:
symbolbo5, som Inr;e - uden at angive no3en tidsfrist, ville
Gennemså - _;påbecynde i sommer.

Mr. Oakey var, iflG• !Q be~yndt igen med oversættelserne i samarbejde med mr. Johnson.

Diskussi0nen mundede ud i, at det i ojeblikket ikke oret
sporc;smål .2!l! der skal trykkes, rJen hvem der skal f 0retnge
wnne1:i~anr~cn af i:1nnuskriptcrnc, der all,erede f0religger.
Derm:;}st kommer: Nye oversrJttelser.
Ib. Vil spor5e J1o 1~ens om han eller hvad han kan m.h.t.ty.& en5.
KL:1rin3 på dette til ru:Jste gang.
Torben: Ince P. ville ecr~ pc:t et tidspunkt stile sic; til rådic;hed
m.h.t. rensk:rivninc; af tyske overscttelser.
Næste

Ivu ae:
1

Torsda.13 d. 15. Au 0 ust 74 på Mariendalsvej.

JM.

Forslag til DAGSORDEN
for torsdagsgruppens møde d. 22/6.1974
1.

Godkendelse af mødereferat fra 16/5.74 ________________

2.

Referat af bestyrelsesmøder siden
sidste møde

3.

Kosmos Ferieby

4.

Eventuelt

5.

Fastsættelse af dato for næste møde
og valg af ordstyrer

"3,r:;

-

Møde 4/ 197 4

i'fiR~x]{Iclxi

FORSLAG til
DAGSORDEN
til torsdagsmøde den 16. maj 1974

1) Godkendelse af mødereferat fra den 18/ 4 197 4
2) Referat af bestyrelsesmøder siden sidste torsdagsmøde
3) Oplysning om gruppevirksomhed (Bertil)
4) Kosmos Ferieby
5) Eventuelt
6) Fastsættelse af dato for næste møde og valg af
ordstyrer.
Med kærlig hilsen

' /9

(/\../.

...! /.

/l._9

/
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l_;.(I Ji,tJz

Torsda,~smødet d. 16_._ maj_127:!
Til stede var: Martinus, Else Olsen, Grethe Brinkhard, Inge Sørensen, Sam Zinglersen, Bertil J<:kstrøm, Henning Laug, Ib Schleicher, Aage Hvolby, Sv.
Aa. Rossen, Tage Edeling, Sysse Buch.
1: Følgende ændringer i sidste mødereferat øns~edes foretaget:
aJ Sætningen i punkt J, 6. linie "Destyrelsen ønskede selv at etablere en
sådan po~t" slettes.
b) JJe tre sidste linier i punkt J "Det blev i denne f'orbindelse besluttet,
at det ikke vil være nødvendigt at forelægge Martinus, hvem di•se medarbejdere var eller blev• slettes, - idet det, såfremt det drejer sig
om en ny medarbejder, der skal have et ansvar, altid vil blive forelagt
Martinus.
c) Sætningen i punkt

5, 4. linie "Vedr. fordelingen af arbejdet i arbejds-

grupperne: Man bør tilstræbe,

at arbejdet i grupperne går på skift så-

ledes, at der ~ltid er en blanding af det lyst- og det pligtbetonede"
slette~~
Endelig ønskede Dertil at få præciseret, om man kan tage nye medarbejdere ind i

en gruppe udenom Martinus og Torsdagsgruppen. Svaret var:

"Nej".

21 Hvolby redegjorde for bestyrelsesmøderne:

Der arbejdedes ihærdigt på strukturen, og Hvolby fremhævede, at så længe den
ikke var færdig, så var alt i virkeligheden noget midlertidigt. Det var kommet
til udtryk, at kommunikationen indenfor Instituttet ikke var så god, at det virkede, som om der var chefer. Man ønskede at f'remhæve,

at alle grupper og alle

medarbejdere var ligeværdige indenfor Instituttet, - at bestyrelsen udførte en
funktion t'or en tid, og at det var formålstjenligt, at medarbejdere kunne skifte

-

pladser. Yor øjeblikket prøvede man at løse de forhå~denværende problemer på bedste måde, og man havde opdelt arbejdet i
KOSMOS

4 enheder:

(Hedaktionsgruppen)

UNDERVISNING

(Undervisningsgruppen)

FORSKNING

(En gruppe vil blive dannet, forsøgsvis)

INFORMATION

do

do

do

Dannelsen af de 2 sidstnævnte grupper bliver drøftet i

bestyrelsen og dernæst

på Torsdagsmøderne. Det bliver forsøg, måske med skiftende medarbejdere, intet
indenfor disse grupper bliver noget permanent, men kun midlertidige veje frem.
Da forskning skal have karakter af videnskab, må man drøfte tingene med folk,
der har erfaring indenfor de f'orskellige felter, navne som Vinter og Ole Therkels en blev nævnt. Ug områder som Naturvidenskab og Parapsykologi var mulige
objekter. Ib gjorde opmærksom på, at der alene indenfor et felt som Bisættelse
var umådelig meget at udf'orske.
Martinus understregede, at en sådan f'orskning skulle underbygge /bygge bro over
til åndsvidenskaben, ligesom llenning L. mindede om, at den Verdenshøjskole, der
til sin tid kommer på Klint, gerne skulle blive en skole, hvor der ikke blot
undervistes i analyserne, men også i

alle andre videnskaber, således at de for-

skellige discipliner kunne danne et naturligt hele.

Informationsvirksomheden, Hvolby: Man må forsøge at løse forskellige problemer,
indtil strukturen er færdig. uet kan være vanskeligt at finde frem til hvor meget der skal informeres, hvor grænserne skal gå, "Skal bierne komme til honningen eller omvendt". Men når en arbejdsgruppe er midlertidig, kan den få lov
at arbejde og eksperimentere sig frem indenfor de forskellige områder, For eks,

med at udarbejde en brochure for feriebyen. Gretbe kan arbejde som kontaktdame
for bestyrelsen, fru Mønnike kan tegne ~hmoll bis tå indenfor sit felt, ligesom
Karin Brandt Nielsen gerne ville hjælpe med udarbejdelsen.
Hvolby spurgte i denne forbindelse, om kælderlokalet (det ny-indrettede) kunne
benyttes til møder om aftenen af de forskellige grupper, og man enedes om, at
der i

så fald skulle være bestemte retningslinier med aftaler i

forvejen, så man

ikke kom ud for sammenfaldende aktiviteter, eftersom lokalet jo er bestemt til
den tyske og engelslca afdeling.
J-4: Rossen oplyste vedr. gruppevirksomhed på Klint, at man endnu ikke var ~ærdige me'l:l planerne, der skulle være møde d. Jo. 5, herom, Men der ville som
sidste år blive dannet studiegrupper for begyndere, et mellemtrin og for
viderekomne, Nogle grupper vil selv uncterve .• !I bestemme, hvilke emner de ønsker at tage op, for andre gruppers vedkomm~nde vil emnerne blive opgivet
i

forvejen,

Efter en længere diskussion om studiegrupper og disses betydning udtrykte
Martinus, at han syntes det vigtigste måtte være, at der var nogen der tog
sig af nye mennesker, der var ensomme deroppe, .o7;o/I\avde vanskeligheder med
at komme i kontakt med folk,

5:

Optryk af symboler, Det blev aftalt, at Dertil skulle meddele Martinus, hvilke
og hvor mange symboler man skulle bruge.
Program for Staurby Dondehave 's Helsestævne kan udsendes sammen med Kosmos,

6:

-

Næste møde: Lørdag d, 15. juni kl, 15 på Terrassen, Klint,
Ordstyrer: Tage Edeling.

Re.l'erat: S, Duch

"TORSDAGSMØDET" den 14. marts 1974
Til stede var: Martinus, Tage Edeling, Sune Lindstrom, Grethe Brinkhard, Else Olsen, Mogens Møller,
Sam Zinglersen, Inge Sørensen, Bertil Ekstrøm, Birthe Gerner Larsson, Torben Schafer
(ordstyrer), Tage Buch, Sysse Buch (referent).
1:

Sidste referat godkendt.
Man vedtog 2 ændringer i aftenens dagsorden:
1) Da Just MØller ikke var til stede skulle punkt 4 udgå og erstattes med et indlæg af Tage
Buch, som ønskede at uddybe emnet om trykning af tyske og engelske oversættelser fra sidste
torsdagsmøde.
2) Rossen ønskede indskudt
a) en diskussion om kassettebånd i relation til nogle oplysninger fra Robert Nielsen herom,
samt
b) genoptagelse af et tidligere emne vedr. Forslag til brevformular
Da Hvolby ikke var til stede, kunne Rossen få ovennævnte indlæg som punkt 5 på dagsordenen.

2:

Tage Edeling kommenterede de mellemliggende bestyrelsesmøder. Tage E. redegjorde for fordelingen
af arbejdsområderne indenfor bestyrelsen.

-

S~ vedlagte skitse.

Endvidere arbejdede Martinus og bestyrelsen videre med instituttets kommende struktur. Ib S. havde
udarbejdet en del spørgsmål vedr. forskellige detaljer og samtalerne blev optaget på bånd, en fremgangsmåde man ville fortsætte med fremover, når der arbejdedes med strukturen, og der vil senere
komme referater herom, når"båndene er bearbejdet.
Vedr. grupper oplystes, at nu fungered~ i hvert fald 2 grupper, nemlig en Redaktionsgruppe for Kosmos
og en Undervisningsgruppe.
Budgetter:

Nogle budgetter var bevilget, men revisoren var ikke helt færdig, så herom mere senere.

Praktiske opgaver på Mariendalsvej. TV-antennen var faldet ned og Tage E. efterlyste experter indenfor et sådant område.
Efter artiklen i Kosmos om frivillig arbejdskraft havde praktisk talt ingen meldt sig.
Birthe G.Larsson mente, at der sikkert var en del, der gerne vi~le hjælpe men måske ikke ønskede at blive opført i et kartotek.
Man ville overveje, om der skulle gøres noget for at uddybe formålet med et sådant kartotek, så
alle eventuelle misforståelser kunne blive rettet.
&nvendelsen af tiltaleformen DU ville blive taget op til behandling igen ved næste bestyrelsesmøde. Principielt ønsker Martinus du-formen anvendt inden for Sagen. I Kosmos kan forfatteren selv

•

vælge imellem Du/De, ligesom der selvfølgelig ikke·bliver tale om nogen form for tvang indenfor et
sådant område •
Som sekretær for Kosmos redaktionsgruppe redegjorde Bertil E. for gruppens møde. Gruppen bestod
foreløbig af:

Tage Buch, Bertil Ekstrøm (sekretær), Aage Hvolby (bestyrelsens ansvarlige),

Per Bruus-Jensen og Svend Aage Rossen. Desuden har Mogens Møller givet tilsagn om at deltage.
~ådighedsbelØb for gruppen

Gruppen har fået bevilget det ønskede

beløb, kr. 3.000 for 1974

til dækning af udgifter vedrørende fotos, tegninger, artikelhonorarer og kØb af litteratur.
Tidsskriftsabonnementer. Gruppen abonnerer på: Vor Viden,

Forskning och framsteg samt UFO-kontakt.

Rubrikken "Læseren spørger - Instituttet svarer". Bestyrelsen er indforstået med at rubrikken må anvendes.
Inge Sørensen foreslog genoptagelse af rubrikken "Nyt fra Instituttet". Tage Buch havde tidligere
skrevet til denne rubrik, men mente ikke, at der var meget at berette, idet aktiviteten på Instituttet var ringe, og Mogens Møller selv skrev om sine udlandsrejser.
Nekrologer i Kosmos?
Sune Lindstrøm bragte spørgsmålet om omtale i Kosmos af medarbejderes død og eventuelt noget om
disses virke for sagen frem. Der var nogen diskussion herom, men ikke nogen egentlig afklaring af
spørgsmålet, som videregives

til drøftelse i bestyrelsen.

Bertil nævnte problemet med indbinding af Kosmos for 1973. Da der nu kun er 17 numre på et år, mente han (og bogbinderen), at man nok burde indbinde 2 årgange ad gangen. Prisen ville kun blive kr.
25,- for en dobbelt årgang mod kr. 23,- for en enkelt årgang. Der var tilslutning til at 1973 og
1974 blev indbundet sammen.

-2a)

4:

Ingen havde nogen bidrag i form af artikler til Kosmos.

(punktet ændret fra den oprindelige dagsorden)
Tage Buch henviste til sit indlæg på mødet den 10. januar -74 vedr. udgivelse af oversættel~ ' der forelå færdige til tryk på engelsk og tysk.
Han gjorde rede for arbejdet, der blev gjort i udlandet og understregede, at dette arbejde var
forgæves, hvis det ikke blev fulgt op af bogudgivelser på disse to sprog. Da det havde vist sig
vanskeligt at få oversættelser via Esperanto frem, udbad han sig en generel drøftelse af spørgsmålet om, hvorvidt man fortsat skulle lade oversættelserne gå via dette sprog, idet Esperanto
tilsyneladende blev en flaskehals, det hinJrede oversættelse1nes fremkomst,
Mogens Møller støttede tanken, da han tydeligt mærkede manglen på bøger især på tysk (han skal 4
gange til Tyskland i år). Rossen mente, at spørgsmålet burde henvises til de særligt implicerede,
men Martinus mente, man burde høre de forskellige opfattelser. Martinus selv var af den opfattelse,
at det ikke hastede med Esperanto.
Tage Edeling ville tage spørgsmålet op i Bestyrelsen, og det vil igen blive drøftet på senere torsdagsmøder.

Tage B. var klar over, at de foreliggende Oversættelser ikke var helt fuldkomne, men

mente, at man i de

ret billige udgaver, som man kunne trykke, så skulle indføje i forbindelse med

titelbladet oplysningen om, at

5:

"dette var en foreløbig udgivelse". Oversættelserne, der var gået

via Esperanto, var, efter hvad han havde hørt fra udlændinge,
om LOGIK gik ud på, at

heller ikke fejlfri. En udtalelse

"det nok var engelske ord, men at sproget ikke var engelsk".

På nuværende

tidspunkt måtte man derfor søge fremskaffet forelØoige udgivelser på de nævnte sprog, også selv om
de ikke kunne blive perfekte.
Der var forslag om, at man skulle samle artikler fra det tyske Kosmos til småbØger.
Se ændringen i dagsordenen.
a) Båndoptagelser.

Rossen meddelte, at man gennem Robert Nielsen kunne få billige I-times kassette-

bånd til undervisningsbrug m.v.
I den forbindelse kom man ind på opt~gelse af foredrag 1 Klint til sommer. Sune

Lindstrom efter-

'1yste klare linier, og bedre tekniske muligheder, hvis man ville tillade , at gæsterne selv optog på bånd.

Man enedes om, at det nok måtte tillades gæsterne at op~age foredragene, såfremt

foredragsholderen ikke havde noget at indvende her imod, og forudsat, at det ikke udnyttedes kommercielt. Spørgsmålet om de tekniske indretninger vil blive overladt til Henning Laug,
b. Brevformularer

Rossen efterlyste

en brevformular for Martinus for brevlige henvendelser, som

Martinus ikke selv kunne overkomme at besvare. Han havde selv et forslag til en sådan formular.
Martinus fandt , at der ikke i Øjeblikket var brug herfor, da han kun modtog meget få breve nu,
og de vigtige breve, som krævede svar, besvarede han selv. Når Det tredie Testamente

•

udkom, ville

der derimod sikkert blive brug for sekretærer, som kunne tage sig af det,
Regnskab til offentliggørelse

Bertil forespurgte, om man snart kunne forvente regnskabet til offent-

liggørelse i KOSMOS, og om det stadig var meningen, at det skulle offentliggøres hvert halve år.
Edeling besvarede spørgsmålet derhen, at revisoren ville komme til stede ved næste bestyrelsesmøde, og
først derefter kan man sige noget om, hvornår regnskabet eventuelt kan trykkes i bladet.

7:

Højsæsonens program

Det foreløbige pr gram udsendes med næste Kosmos, og Rossen oplyste, at det en-

delige program for højsæsonen vil blive klar

til trykning inden 1. maj,

I forbindelse med omtale af program kom man ind på forskellige spørgsmål om feriebyen bl, a. om der
var antaget dame til pasning af restauranten. Flere medarbejdere havde forespørgsler ude, og Mogens M.
lovede at kontakte en svensk bekendt, som nu bor på Fyn, og som før havde passet restauranten i Klint,
Birte G.L. oplyste, at

"mange brikker var faldet godt på plads", f. eks. havde 2 unge hollændere lo-

vet at passe receptionen hele højsæsonen, Dagmar havde igen påtaget sig hvervet at passe lejlighederne hele sommeren, og Susan ville hjælpe 5 - 6 ~ger i forsæsonen.
8:

Eventuelt.

Sune L, omtalte leje af film til feriebyen. Det viste,,·sig, at det ikke kunne betale sig

at have fast abonnement på film fra Statens Filmcentral, men atman
enkelte film, man havde brug for.
9.

Næste møde:

18. april 1974, kl. 19.30 på instituttet.
Ordstyrer: Tage Buch.

mest fordelagtigt kunne leje de

Til medarbejdøra vød l•rn.RTINUS INSTITUT,

Der indkald0s hermed til "torsdagsmøde 1 dou 1
kl,_,

pa

Godkendelso

1,of'Arø1_~
~,:,
--·

f- __·~,_-.,
,_

~

-

dags•

referat fra sidste t
h-"t~=al-om~nd~(-\
, ..• -.,·. ,:::, , ·' J;_ "'
~-."" ,:, .,_..,.., ~,:
... J
2~

J"

KOSMOS

4,.,

Forslag om .:; t

"

hve1• gruppe kort f.or-trnllcr ;,"

der sker 1 g;r11.pp0n, og at de·tte punkt

/?,'øl:'

fast punkt på dagsordenen (Just)

5o

Tilt3leform overfor sagens interesser0cte
Hvolby)

-

<>

6"

Ii'remlæggels.e a:f regnskab og b-t~dgt:lt (Bo:;:1:

7"

Højsæsonprogr,~m (Dertil)

9"

Dat-;> fo-x· w:.estc ·:;•:.n."edagsmøde + 'v,::ilg: mf' orc;L: ·--

rer~

1&/lf

ltJed kæ:t.~lig hi.1s ~::t\

Torben"

ts

med følgende fors

()

r

il
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ur\ instituttet.
Til stede:

1°73

M_,,,rtinus, Hennin5' Laue, Acipe Hvol\y, Taf1,e Edeli•·;g, Sv. A. R.ossen,
Grethe Brinkhard, Else Olsen, .Girthe ,,~erner Lars:,on, Sune Lind:,trøm, Bertil Ekstrom, 2olf Elvinz, Tat;e 31-1ch, Sysse Buch.

Godkendelse af sidste referat
Hvolby gjorde opmærk.som på, at revisor Bentien . ikke var g,:rnske tilfreds med referatet for så vidt hans redegø:re1 se vedrørende regnskaberne, men da Bentzen i"k.ke var til stede nu, >nrtte '"Ja"'l evt. 7en1e
tilbage til dette senere.
Det blev fastsl.'\et, at 1'1'Jn·1 c'el.vf~lrreliP" nltid ,c,>pl .½nve et "E·ientnPlt"
som punkt p~ daesordenen.
UdforminP af referater
Man vedtog en kombination af Hvol,1y og .:fossens forslag, ne:1li·, i
stedet for tal at anvende Overskrifter til p1.rnkterne og un~1 er :;treP,niw-;er af Nøgleordene, så man let kunne over se et referat og finde
frem til det,man søgte.
-

Referat fra bestyrelsesmøder

I

-

Henning La-qg informerede om sidste bestvrelsesmøde d. 6. sec1t.:
Instituttets regnskab skal offentliggøres i KOSN'.OS halvårligt.
Gratis tilsendelse af KOSMOS bør ske alene efter an'11or!ninr:' fra den
person eller den institution, som ønsker bladet send~ og ikke efter
anmodning fra anden side.
Martinus havde ved bestyrelsesmødet talt om sit Symbol over instituttets struktur oe opbygnine, hvordan det hele skal funzere som en
organisme, hvori alle dele i real i teten er lie e betydningsfulde.
Der vil med tiden blive oprettet en skole, som skal undervise medarbejderne i samarbejdsmetoder. Medar1)ejdermøderne skal fun"ere som
gensidig orienteri.ngsmød er til f-rm:.m1e af arbejdet, og det er ')estyrelsens pligt at beskytte arbejdet.
Fordelinr: af ar1.eiriet inrle,,,-r0r l-,,:,stvrelsen. Det ve!: selvføl_rreli_i:,- 110dvendigt at f0rdele ansvP~so~~~rler~e, og ~an havde fordelt ar~ejdet s~ledes, at Tage Edeling havde Instit1ttet, Henning Laug: Feriebye~,
Torben Gjedde: Bo~~~iser, udlejning i feriebyen m.v.
Andre ansvarsområder ville blive fastlagt senere.
Mandagsforedragene på instituttet må begrænses til hveranden :'!1.andag,
då både Mogens Møller og Sv. Å. Rossen er hårdt engageret.
Mogens Møllers lejlighed skulle gøres i stand, instituttet ville lev"lre al la mn.teri aler og fri villig arbejdskraft havde meldt sig.
Kælderen skulle m.'l.n også tage fat på, s~ et ekstra ram kunne blive
stillet til rådighed for Udlands-afdelingerne.
En publikation: "Besl~yttelse af Mikrokosmisk Liv" af Aage Hvolby ville
udkomme separat.

Job-KartotEl'k
Hvolby slog til lyd for, at man 1lurde have et Job-kartote': pq kontoret.
Fremgangsmåde~ ved tilbud om at aroejde for insti t'lttet dr.::ftedes,
hv,Jrdan finder 1mn frem til, hvor de ka.n placer<:Js.
Else Olsen gjorde rede f~, at man på kontoret pr. telefon-fJrklarede,
hvilke job der var, men nt det ofte var vanskeligt at finde fre:n til,
hvad de pågældende kunne påtage sig. Man skal vide, hvad de :rnnne tænke
sig at gøre og hvor megen tid de har til deres r dighed.
Tage Buch frerr1førte, at det var vi.e;tigt, at grupperne 'llev orienteret
først, da det er gruJnern e, de-r skal aft;0re, om de øns'' er den. på[2l c1 F=mde
som medar"e"cler.
!-IvJlhv ;:,50"de P'"""lrle~de, nt. 1·onn vid.ste f',r 1i 1 t -:ir.1 0'3 -P:,rs~,:e1~ire rr,:-,,per,
OP: at d8t r.1.-~"''e VAr f"('Vr, 7 i"'.t, hvis ieltc"'.erne nå »,rd.ar',e·:der'Y'der:e
f o r t a 1. t e ~ -, ~et o'YI r-: er s s 11 r c .j d s o 'Ur \i er •
0
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Hvolby indledte ffi3d at påpe~o, at udarbejdel~m af en cndoli~ s~ru~t~r for i~stituttet var et st::Jrt ar;)e_ide, der \unnn tap-o L'l.'1/C' Ud. Tndti 1 da m·"otte 'y a 1. Pf:1e
visse nrincipper fc1.st (ikke ·s 'l'\er-et rletAi 11erne), "1 'ln et "r11n·1nri:r.c·n '':l~tte arre,
at tinP'e~e blev dele~eret ud.
··rtvo lh, y .. ·f. a...,"t"l
"',e -,•.,
····r->,1.rir b . . ,aer.,, .e, .e ,rn-°;+t
"
. . , og_, a t ".. e t·1.nge 7 .,er
- :r d e l~,:,l,... ,r-,,. e. 1· -i-d-e-.
.. _.,., e ·1 •· re
1' at man er 'ln-Jel i_gt interer-.se-rel;I~farT ,
at ,'mn jR"'vnlirrt ndf0rte et sty'=ke arbe .ide for safJ;en.
Ved jr-·-vnli.e;t mftte forsto.s kontinuerJ.i2t, - i\::e 1)lot ;:.t ,nn f. 0:1:s. f···r 4 ·er side1
havde udført et eller andet begrænset sty~1:ke ur\Jejde.
!ilartinus frernhæv9.de, c.t der skulle VTre en vir_~(e:~.ig inte~esse for .Ja~~en o: de -~,ndelige ting, og at der mutte gå en [:assende tid, før de :urrne deltct5e i r1edarbe,jder,·:10derne.
Hvis en ny medarhejJer arbejdede indenfor en iruppe, mltte det v~re cruJpe~ der
skulle tage stilling til, hvorn1r medarh jderen skulle deltage i møderne, ce~te
Laug. Et synspunkt var, at medarbe,:idere-'1 uden virkelig konta:ct y:ie::J. s0..rr8n °0_:'. m-?d
kun periferisk kendskab til pro1Jleme 0:--ne blot ville sinke "'orretnin.~s,.,.a.n...,.en TF'!
møderne.
:J.artinus foreslog, at man udar11ejdede er. lille hro,::hure f0r nye mr,dar':>e,~,:::ere, ss.
de kunne blive ordentlis informeret. Det vedtor;es, at :"'.la', skulle for~øce o.t udarbe ide en eådru broch,ure.
Navnet "Medarbe idermøde"var til debat, om r:10.11 kunne finde et 11\"t n2v1: til ctet men mo.n kunne ikke blive eni,c:;e om nos;en af de frem\omne forsla.g (f. e~s. repr2sentantskabsmøde, grup:i:e møde). Problemet blev henlagt.
Rolf fremhævede vietigheden af, at interessen hos nye folk, der var villi':'e til o.t
gøre en arbejdsindsats, blev vedligeholdt, og forskelli~e m;der herfor drøftedes.
Skulle man sende referat fra medar11ejdermøderne ud til derr,,
skulle mnn holde et nar store .;rliae oriR11tRinasTl'\Øe1er med _r,ri ad:::-a:1,:,: for ,,lle, eller
invitere en °Jeste'nt grunne sneciel t i1'1.teresserede, sr,-,+te re::e-.-ater i Eos1"1os o.f
og til o.s.v.
Hvolby efterlyste et udkast til løsning af 9ro1:Jlemet og fores}og, at man eventuelt
nedsatte et udvalg til at arhe~de med sagen, man kunne så koble udarbejdelsen af
ovenfor omtalte brochure p& et s1dant udvalg.
Man en~des om, at man forsøgsvis i Kosmos kunne invitere interesserede til et oriente:ri. ngsmøde på instituttet.
Endvidere afsluttede man dette punkt på dagsordenen med at vedtap;e, at man injtil
videre måtte anvende følgende fremgangsmåde ved optagelse af nye del tage::·e på r'.ledarbejdermøderne: Foruden foran nævnte 2 betingelser for optagelse skulle der her
på medarbe idermødet være almindelig enii::;hed om optagelse af en nv del tacrer.
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Udvidelse af sæsonen på Klint
Da der er behov for en udvidelse af sæsonen p1 Klint n~ste ~r (der er allerede
manpe tilmeldelser) og da b~e Mogens Uøller og Rossen stillede sig nositivt ove~for en 5 ueers s·,,son på betingelse af, at de kun skulle interessere sir for selve
foredragsc.rbejdet og fritages for filmforevisnings-aftener og lis;n. un:ierholdning,
vedtog man at højsæsonen skulle strækle sig fra 29/6 til 3/8._
Erfaringer fra undervisningen på Klint
Dette punkt på dagsordenen blev eemt til næste gang, da klokken var blevet rnan;:;;e.
Eventuelt
Tage Buch fortalte, at Dr. Nils' Olof Jacobsen havde holdt foredrag i Califor11ia i
et privat hjem 03: at han d'en 14 .10 skulle tale ip;en i Int ern3t ional Coop 2T ct.t ion
Council, Northridre, Salif~
Sune Lindstr8m forevis te e11 g'ramwofon-nlrirle af Bert Johnson, hvor -~art inus var
citeret o~ omtalt på omsla~et.
Næste medarbejdermøde: Torsde.g den l.november kl.19.3O

Ordstyrer:

Bertil EkstrBm.

refereret af 3ysse Buch.

IÆøde

-

3/1974.

FORSLAG til
D a g s o r d e n ., for
"Torsdat:ssmøde"·aen· 1s~a:pril

,·

1974~

---------------------- ·---

1) Godkendelse af mødereferat fra den 14.3.1974.
2) Referat af bestyrelsesmøde(r) siden sidste
;'tor.sdaesmøde" (Hvolby?)

3) Tidl. udgået punkt 4 i dagsorden fra

m~ et 14 .3;74

:

Forslag om, at hver gruppe kort fortæller, hvad
der sker i den pågældende gruppe, og at dette
punkt gøres til et fremtidigt fast punkt på
dagsordenen (Just)

4)
5)
6)
7)
8)

Medclelses fra Engelsk-grupuen om, oversættelser( tb)
Nogle bemærkninger om sa0arbejde. (tb)
Beretning_ om Påsken i Klint.

5 a.A
'/

Eventuelt.
Fastsætte·lse af dato for maste møde og valg af
ordstyrer. ,\ir~
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TOJRSDAGSMØDET 11 den 10.1.1973.

Til stede vo.r:

-

ffartinus, Tnse Ec1elins, Sune Lindstron,
Qrethe Brinkho.rd, Sys se Buch, To.c;e Buch,
Ac;e Hvolby, T0rben Schåfer, Henninr,s Laug,
J\b:;ens Maller, Bertil Ekstroo, San Zinglersen ( 0rclstyrer), Just Moller (referent.)

1:

Sidste referat :·;0dkendt ._

2:

F0redras på instituttet i Fob.Mo.r.Mo3ens Møller: 25/2: Sv.
A. Rossen, - Per Bruus 00nsen i Mo.rts(dato ikke bestert.
M0cens Møller h0lder selv f0redrnG d, 21.1.

3:

Anr~. brev fra Polyteknisk F0reninr,; Ded nnn-:>dninG on fE.!!
oller delvis frit abonneoent på KOSMOS. Det blev vedtar,;et
at sende 1 eksenplc.r hver :"1.smed so;'.1 frit abonneoent, bl.a.
r.1ed be3rundelsen, o.t det kunne betrac;tes s0n 11 0.nnoncerinc".

4-:

Tac;e Edelinc; noner at kunne freDsko.ffe til udenl.::mdso.fdelinr)ernes nyindrettede l0ko.le i kc:3lc1eren: 1 skrivebord e>g: 1 r.1ocleb0rcl.

5:

Tese Buch 0.113. TrykninR af overs[3ttelser; T.B. efterlyser
en principiel retnincsroGel for k-:>r.r:1ende oversættelser fra
dnnsk til udenlQnds litteratur. I øjeblikket findes der allerede 0versntte i:mnuskripter, - (Synb'Jlb')G I, S')Ll kun delvis
er fDrdig, e>(~ s0:"1 befinder sic; hQs Elr. Oo.key i Ent;land,) sa.nt et unnuskript, der lic;c~er fc:rdic;t til renskrivninc h.')S
InGe Sørensen. Yderlisere findes der allerede trykte tins,
sor1 burde frenkorue i bedre oversættelser, så de -- i a.lle fa.le
på. Engelsk - er lc3sevr3rdice. Sporc;s1:1ålet blev stillet: Kem Jlc.r.
blive .ti..QL'J2.enr-1-e t:U:._ n~_tnkke _dis~st....2..V..fil'.§.r~t.te,lser _- evt. i
r.mrtuskript f0rn - ,§..not, f.ek 2 ._ en overs~.i:Q_else aJ synbo]JY'.J_Z, ~~~l
Bc3rundelse: Behovet giver sie5 udtryk pa. nc.nge nåder, bl.c..
eftersporgsler fra. delta~e:re på den internationale uge i Klint.
Svo.r: Revisor Bentzens forventede sno.rlige frenlsr,r.;else nf
rer,;nskabet vil brinc;e Jf.;I.etrhe_g_ 'JVer__de'J;ite. Pa et sadnnt tidspunkt vil hver o.rbejc1endc c;ruppe blive tildelt ot vist rådi3h :dsbelob.

Refer~t af bestyrelsesnod~ v. Hennins Laug: Det var blevet endelic;t ~cltar5et, .:1t kc:olderrm:1uet kunne funr,;ere til brur; f-:>r udenlo.ndsnfdelin;;erne, til .. studiekreclsl0k:'..le ,:,g til Torsda 0su0derne.
Senerehen vil lokc.let 0venp6., indtil nu bcb-:>et af
Per Bruus Jensen, kunne ~nvenJes til reception, noder etc.
Der v2..r ot onske fro.. Holland on udr,~ivelse o.f GJ.l p.y b'Jr!:, soo
nu f'Jrelic;,;er i overso.t stand - fil~ hollanc"fsk.
Ane:. : Det t_Fedie Testo.nente. Mc.rtinus ncnte, ut denne boe5
n?k skulle ud 0 ives oc; narkedforcs___?:f~2_t_qf _de~~ f0rlar;.
Salcdes vil det oc;s,i blive senere, na.r s.::1l3et af de andre
vrJrker bee5ynder o.t øc;es. Det ':!:'rodie Tosto.nentc vil indvo.rsle
en sådan periode.
I .1:1ellentiden vil ec;et trykkeri kunne
klare eftersporsslen.
t~nc,;. ter;~1in0l':l_g_i. Åc;c Hvolby: Der sko.l VDre k0ntr-:>l ned ric;ti3hodcn af 'JVers~ttolserne.
Mo.rtinus: Da. sn:-..i:(ffi & beskyttet, vil den bestå. So.c;en vil således k'Jn..:1e til afLvo.re på ri3ti 6 heden i det frentidic_,;e arbejde.
Martinus er ved a.t fc:Jrdi 0 udo.rbcjde den St3rlic;e

- 2 -

struktur - illustreret v.hj.af et nyt symbol - hvorefter sagen i fremtiden kan arbejde,
Der vil blive fremstillet
en brochure til studie for de, der vil tegne sig som medarbejdere for sagen.· Den vil indeholde en ny I1.1etode hvorved en
11 selv-bestemmelse II
e •• er rrselv-bedømmelse1• kan f oreta5es.
Selvom enkelte dårlige efterlign
af Martinril.s'.værker'
måske vil fremkomme, fortsatte Martinus, vil de hurti3t forsvinde.
Sagens store arbejde ~rvisninr;, der f.eks.
indbefatter uddannelse af mennesker, der kan undervise herhjemme såvel son i udlandet.
Det Tredie Tes taraente vil vs.:kLJ
stor opsigt. --- Vi må forbeholde os ret til at r;enner:.1gå al~.?.
oversættelser. Det er nuligt, at der visse steder i disse vil
behøves en 11 fod note 11 , d. v. s. en forklarin5 fordi en oversc.Jttl, : -,
ofte kan være vanskelig.
Kontor~r_,_ - k-:mtaktccntrc~ vil senere blive oprettet i udlandet, og det eneste "modlemskort"vil være interessen for sagen.
Martinus fortsatte med o.t udtrykke, at det haster nu. Verden
er inde i en mægtig udviklingsfart, og mennesker er ved at
være L1odne til det analyserne e;iver. Kosmoloe;ion er den højeste
vidensknb, der ckoisterer; mon den skal eksistere gennem d~n
størst mulige frihed. Der kan blive vanskeligheder i begy delsen. Alt det, der er "det onde" idag bør ikke få indpas i
vort arbejde. Senere vil instituttet også kunne aflønne nogle
af sine medarbejdere, non disse aftaler om arbejdsforhold, aflønninger otc. vil fprogå helt frit og uden indblanding eller
mellemled - uden gnidninger.

-

Ang. orienterine;smøde som freri1la 6 t vod f 0rrige Torsdae;smøde.
Det blev besluttet a.f bestyrelsen, at det var for tidligt at
gå i gang med et sådant møde. I stedet for skrives i KOSMOS
en artikel om emnet.
Ang.: Vej ~å Klint - fra Klintsøgård. Svendscn's udkørsel til
den ny-asfalterede vej er sikret.

-

Ai:ig. ~styrelsesmøde_r.:_ For at sp~re Martinus 'tid og energi
vil man for fremtiden behandle sma-sager på møder, hvor Martinus' tilstedeværelse ikke er nø ··-vondig, og roforat tilgå han.
Det primære i bestyrelsens arbejde ligger indenfor struktur
og ansvarsoriråde. Dette behandles på møder, hvor Martinus'tilstedeværelse er påkrævet,
An_f5.. KOSMOS
Sune tilbydGr at oversætte og sammentrække en artikel fra hans rejse til Island fra det svonslce tidsskrift
"Halso Nytt. 11 TaGe Buch gennemgår svenske tekst.
Tago Buch har ikke sa~t sig fra arbejdet med redaktionen. Tværtimod var det ønsket, at der i denne gruppe skulle stiles
efte~ at få flere medarbejdere, der:f.x. kunde mødes en 3ang
om maneden.
·
Åge Hvolby: Bestyrelses vil delo do forskellige ting ud. Der
vil snart være et initiativ - om et par uger - således, at f.
eks. en redaktions3ruppc kan komme i gang.
Tac;o Edoling: Mente, at f.x. Erik Weinrauch kunne kontaktes
(reprofotograf) m.h.t. assistance. Torben undersøger også andre nuligheder.
·

9:

Dot blov vedtaget, at der ikke skal køres videre med ordet:
"TEMA" vod forsideartikler i KOSMOS.

•

3

7:

Ang. prisliste for foriobycn 1974. H.Laug gør klar.

6:

Pror;rao for feriebyen klar til KOSMOS 2 1974. Iflg. Mogens
Mollor s0r proe;rar.1n0t i ojoblikkot således ud:
Da soooerprograomot nu er udvidet fra 4 til 5 uger oå de hidtidiGO forodrae;sholdero aflastes på en sådan oåde, at do kun
gollie;er sig foredrag :Jg kursus sn1:1t spørgetioer. Andet, son
f.eks. officiel oodta 6 olse af gæster, indledninger til fila,
nå bortfalde.
Martinus holder indlodningsforcdraGot på Klint i år ligcsoo
tidligoro år. Ellers vil der iflg. Mogens være foredrag:
Søndag fnd. oe; kursus Mandag, Tiirsdag, Onsdag, T0rsdag, Frodag
alle dago ned spøre;etid eksklusive Søndag. Iflg. MoGens vil
ot l'.n;ideligt pr0p.;ran være færdict i løbet af 14 da50.
Iøvrigt var dot fastlagt, at Per Bruus Jensen holdt danske forodrag oo aftenen und0r den internationale uge, oedens Mogens
Møller ogSv.Å.Rosson vil dele tiden uelleo sig om dagen ned
0ngelsksprogode foredrag •
.'J'..r-r;o Buch: Hve1:1 vil tac;o sig af gruppeo.rge,jde;t?
Mobons Møller: Sig3e og Y. Brolin. Mogens og Sv,Ågo vil sorL]
stå til disposition ood igqpgsættelson af disse grupper.
Sune Lindstrøo: spur~te om nuligheden for at få flere. oedarbe,j<iere i feriebyen i år - f .oks. er værtindospøre;soalet 1.kko
løst endnu, restaurantspørgsoålet o~a.
Tgrben s. : Inge ville gerne stille sig til rådighed vod rocc.;_:_:: .
t10nen i år, d03, ouligvis ikke i hole perioden.
Gro te Brinkhard: Een værtinde i allo ugerne or ae f orotrs::l.: <,.
ang. disse probleoor: Vi vanter på Birte.
Suno Lindstrør:i: Skal vi skære ned på aktivi taterne i Kli:::- t :.
år i forh0ld til sidste års?
Hennin~ Laug: Ja, dot vil blivenere improviseret.
Der blev iovrigt rykket for et budget f0r hv0r gruppe.
Just Møller: Forslag: Hver gruppe sender overs la,-,· 0vcr hv0r
st0rt et beløb,_ den ønsker at råde ,over for dot næs to ar pa
basis af sidste års f0rbrus.)
Det blev vedtaget, at filo-abonncoontot til foriobyon i år ikke
skulle f'Jrnys. Billi 6 cro at leje stykvis. Endelie; vedtagelse
blev udskudt indtil Suno Lindstrøm har oplyst oo priser.
Anr5. priser f-:>r feriebyen: T0rbcn Gjoddo undcrsøe:;or i øjeblikket. De skal være færdip;o inden 14 dar;o. Henning Laug infornercr
T.Gjodde.
Sune Lindstrøn: Skal studerende o~ ponsi0nister gå til forodro.~ o0 kursus for halv pris? (Dette vil blive undorsø~taf
ovonn2vnto .";
Torben S. Priser på cnopinG: Kr. 5,00 per p0rs0n per dogn (inklusive børn) synes alt for hoj, især da der in~en facilitotor var.
1

8: Litteraturliston skal i frootidon ~gså indch0lde hollandske o.

a. udenlandske 0vorsættelser o.f Martinus'ee;ne skrifter.

10: Forslag fra Gerard Q@; Willy i H0lland: En notits indsættes i
11: KOSMOS, der sko.l indkalde go.ole nuoro af KOSMOS, kontaktbrovc
o.lign. til anvendelse i udlandsafdolingorne n.honblik på 0vcrsættelso af ~aole artikler. Tage Buch skriver.

12: Kan bøger til forsendelse til udlandet undgå oQns? Grotho u ndor-søo;or.

4

13: Grethe Brinkhard undersøger ligolodcs spørgsoålct rejst af
Willy ang. und5åelse af betaline; af "indfor~clsskc.t" i dctt,

tilfælde til Holland.

Bertil Ekstroo: Ang. f'.)respore;scl fra Bundc;årdInstituttet ønsker principielt kun at sælso
boe;or 3enncn b'.)5ho.ndlero.

EV"-2::NTUELT:

~;o Hvolby:

Næste Møde:

TorsdaG d. 21.2.1974 kl. 19.30 på Maricndclsv2~.

Næsto ordstyrer:

Torbon Schafer.

Medarb0jd0roode d. 29.N0vacber 1973.
(herefter lrnldet: TORSD11GSMØDET.)
Til stecl0 var:

rlartinus, Grethe :Srinkh2,rd, San Zine;lcrscn,
T0rben Schti.f0r, Birte Gcrncr-Lq.rsson, Else
Olsen, Syssc Euch, Tn~c Buch, A3e Hv0lby,
Bertil EkstroD, Honninc Laub, Tc.;o ·;c1clins,
Just Mollcr(reforent.)
------

1:

'.)Q')

------

Referatet Gc,c~kendt, b·)rtsot fra, o..t

A,:o

Hv0lby ik 1.=c var nrJvnt

ss~ vorendc til stede.
Ordstyrer:

2: Skal der h0lclos f 'Jrodro.r·; efter nytår. S~)or~~sublot vJ.r stillet
af da~sardcnstilloron i 1 sot af 'Jliesituo.ti'.)ncn. Dis~:utcrat
blev:'-' cvt • C.,1Vcndelse af et :i_)3.r k:::JiCerrun i st • f 0r salon hvis
kun f fi. tilhorore k)c:12r. 81)0rC5SL1alc:b bli Vvr do.. '.)t_;S a aktuvl t,
::in clcr skal h'Jldes ·:.-:'_nda~;s1 wdor i ch;t hele ta~ct. :~fsorclsen
aå li3~e h0s f0redracsh'.)ldcrnc •
Martinus: D.::r bor h0ldes 1.. f0redrar~ JD uåncden i det ;_1indstc
f0r at dot ikke helt skal ~å i stå, o~ sautidi~t
f0r o.t sparo p~ 0lien.
Jrcdr2.c;eno 21111'Jnccrcs i Jul0k0sn0s •

•
-"' -

Ta~c Edelinc.

)

1

An:_;. : OliG beh·Jlclnin,,;cn pa Ifaricndalsvcj: Bertil h)lcler check.
Birte G. -L. ;1oc1c1elt0, e"t der i n'Jdsutninc; til vcdtc:~c;elsen pi~.
sic1ste node ikke vil blive 11.'.)ldt 01warr1ct i po.vi110nor_ge_l -~~ ;_
0r-s evt. heller ik1:o i drivhuset.

3; Orientorinr;scoc.1e i Januar. Åc;c Hv'Jlby f 0relac;de ( se vcdlac~tc)

•"'

..,

f0rslas til 0rienterincsoodo, udarbc jclot Sai 11 :en ued Hcnninc; Laue;.
M2.x_tinus_ c1onte, at clet var ;pc1t o.t få ot ')Vcrblik 'JVcr r~uli >:1cc1crne, ·:en spurc;te, -:-in det il-::~.:e i ojo;)li~:~::ct ku.nno ordnes
~0111100 uedarbejder- 03 bostyrelses~oder.
Af~G Hvolby: I2.drn s2. r:;x1t ~ c1c'. disse er 11 lukkede 11 noder. Her henVGIK1er no.n si:s til 011 storrG kreds :if interesserede 'JC nodnrbojc1ere.
IIcmninp; Lau 0 ~_ Et o_f f'.)rr:2.lene Ged : 10dct Gr ~ rtt inf ')r;1c:2c 011
storrc kreds, d2 ~nn oontc, Jt Jer er et behov 0~ en lyst til
o.r·:,ojdsinclsnts.
Martinus nentc, ~t det v~r 011 tinc, der skulde f~rsc~cs.
~e~til forasl05, nt hver eksisterende srupJe skulle f0rel~c~c
deres ems ker 'JD nssiste.nc.!c 'J!; neclarbG jdarskab.
T::: .r?o Duch:
Ii'')r:·1ål: flcrG ;·1ccL.:.rbejcforc,
.
s.:i. 1t :iricntcrinc; rJn
s::1~;cns fre 1ticl i ,:i.lnindGlie;hcd.
_t!g.rtirillI?_: - syntr.::s, at det V'.l.r uc7-ncrkct, r:ic; a.t nc:n skulle provo
selv 00 det f0rckJn han, dt der i ojcblikkct vnr
f0l1c nJk i c1;ru~");::,crne. Han ucnte, o.t vi i ojeblikket kun er GU
lille sru,Je, S'JD kunne hjclpe ljinanden ned det f~refaldonQc.
rien, s )1~1 snc;t, vi ·;:an f orsoe.;c. HJ.rtinus ncnto iovricit, 2-t C et~;,_,
n '.)k l::on lidt f 'Jr ticllie;t.
G:i:_c_te Brinkh,:'..rd syntes, 2t 1~:sc burde f 0rklo.re sac;cns histr-.rj_._
fr0ntid i st. f 'Jr, o.t hver i:_;ru)pe f'.)r sic; f 'Jr~clo.rcr JVef ::,r ,
f'Jrsanlcde.
i'-,·~c Hv-Jlby 'JC =1cnnin:)~ La1=l3, f 'Jrelo.c:;c.1c c1ercft.Jr i clctc:till.Jr.
den cndelice udf0ronin3 af oodet.
1

0

Mednrbejderoo0e d. 29/11/73
°(f '),,l'tsat.)
· ·

·- .

l~n diskussLm fulcte, ~1v0r bl.a. spor3soalcne oo sa~lo
bQnds o.nvondelse i undervisnin01 - evt. 3enne:.1 0odo.nielse
til b:tsette~o.nd, - kan anvendes, so..nt: en onskot ko-ordinatian af tysk-nfiolin~en.
Henninc; Lo.uc; 013 1\.,:-,e Hv')lby vil ar])cjde vic.1ere r:1Gd S:J.GGn, 03
nocL1elelse vil k·x1ce i j_ulok·Jsr.10s.
'
"
'I
1 e. t : nnn
..
' t ni:;' d e1,:;·ce
' ' .1or
l
t e und er m1,:.Lcr'
11.nc;.
: lounas~Jor:-;sr.1a
:Jon-ce
visnincsGruppen, hv0rfar det tildeltes
Sv •. \., R)ssen .::l.t undersor~e hvnc1 c1Gr find es på. instituttet 0c~
cvt. o.ndrc ·steder ned henblik på. kntal ')p,iserinf~.
!\fartinus: Ifan hnvde vil;J.et spare :·Inrtinus f 'Jr at del ts.r:;e i
et ,0riente~inssoode i Jnnuar, oen det viste si~, et
Mo..rtinus c;orne vilde clel to. 6 e, til tr0ds f 0r presserende arbo ,jc .:.:
oed b03en. Evt. kunne han afslutte r.10dot. fbrtinus hGv~c faret
vill ..:t talD nad bestyrelsen ':>n c.1ot nyo 1.1ednrbojdcrsyubal, o__;
'JGs~\ nec1 1edarbcjderr.1åclets dcltac;ere. Martinus ville slutte
nodot ned :;..t to.le 0n dot nyo syub'Jl, rn:m forst efter o.t luve:
vist
besty~else 'J~ oednrbojdcrc
syobolet.
Martinus nento, nt i frcotiden vil det nok blive nodvcndi~t
f:>r nye r.1edarbcjdere ar del ta3e i et bec;yi1dendo kursus 0vcff
•
dctto synlv)ls s23rli,~o struktur.
,
~,nc.: "P_o.t tredie tGstm1<3nte i r . Me.rtinus vilde ,_:;ore det f:::Jrdi:..;t
i S'J!"mer, hv0refter ho.n r1cnte, at det kunno lonue i tryk::en
n::::;stc oftorctr ( 1971!-. 2.
L~; J...:r:i,tcrosser\rupper under fri tidsl 0ven - udsnr. Sv. A.R0sscn ik':c til
O

5: ~,i._')pt.:.~ ·;elso af dol t2r;;er i_r1edn__r]?e,7derr10.3..crno: .:\nnc1ise Monnichc •
.8 Ji'. tidli;3ere diskuteret, blev dGt i:;on understret5ct, at :·;ru-:1pon ookrinG disse oo0er ikko bor udvides forcnd den endelise
struktur er fc:rdic;.
5b: pyt P.Q.YP til 1'Jc~h'lrbo,jdcrnoc~et: F'Jrs. {3: Struktur,;ruppen, - do bntCI'UlY1.Xm, t'::lrsdar:;scrui)·:_)en.
Mnn vil ik~:o lc-Jf.~3(_; sic5 fast p2. n )[jet
navn i cjebliki~ct, nen ViJdt')r; indtil vic1er2 at ~:alde den:
-·
t ·---rs·~\.... ... ,'.....1 ~)CT's,·~ru·)-·len
~-.,/.
f'"l
; ],
•

6: Ge12:J2_tryknin,,~ .P.f P,aul o ·JiD.ek'JSD'JS? Det er der n,.:;l)JJC snnc1synlic;l1ed
f')r - i dem f')rr.1 - hv')rf'Jr ::)lo.c.orno o.nvcndt dertil c;odt lrnn
blive destruerede.

-

R(}~cnton:

Dn cfot tidliccrG er vedto.c;et, o.t der p~l hvort
Dodo sknl vr::;rc faste . ~ 'JVer:
KO_§_I10..§. 'JG:
rof2rator fra bostyrolsesrwder, bedes disso punkt0r opfort
p?.t kornende Il fr)rslns til da.es '..Jrdcn".
Nc;ste node:

10. Jo.nur:1.r 1974

Ncstc 'Jrdstyror:

Sao Zin~lorscn.

1"·.__.. . , J

MEDARBEJDERMØDET d. lo Novor1ber 1973
12Q_Insti_t~u_t_t_e~t
__• _ _ _ _ _ _ _ _ __
Til stede var:

Martinus, Hcnnine; Laug, Sune Lindstr:5n,
Birte Gerner Lo..~sson, Grethe Brinkhc.rcl,
Else Olsen, Sv.Age Rossen, Sysse Buch,
In3cSorensen, Just Møller, Bertil Ekstr~n~

G0dkende_1se af sidste referat:
Intet at benærke.

-

Ordstyrer: Bertil Ekstr~u.

Erfarinaer fra undervisnin3en på Klint 1973.
Sv • .Åc;e R'Jsson fronln:;do ic0rskellic;e punkter f0r :1odot
ned det prirn,::ro f0r::1c.l o.t dot skulle danne c;rundlo..c; f ,)r
en diskussi0n 'JC derned kl2cr3orin5.
Først fore~l 'Jr; Sv. :-\ge , ot; en trykt - _a.:tn:;f ')lc1ir,;r~,j3 t f0rnulo..r blev frcrnstiJJ_f:t ~:;il bru 0 f0r Martinus ved nn·l... ·~.;' ·,1--,·~r.,,f''
'·t :i-t; be
er1"e11.df'O.lsen 1::ifc:...
\._.
I..:,;' w ,-1 rle"-L, ; 1-'.-e er ·--.u1i· G
svare r:1ere nulict. ::J·0r·--1f,l: }.. t c~ore arbejdet lettere f 'Jr
Martinus, 0s ut til.frc(lsstille nfsenderen, s -x1 nt,_sko
in;:5en nnorl:ondelse c,f sin s~·:rivclso fik. Dette blov vodta-:_:;_et.
~ e n S,2)afers nn:- o init!;l 0q :J.t r1c.i.-tto udsende det tysJ:o ~:OS1'10S 's
provenur.1rt:: ned 2 x 2 nunre f')r at spare p')rtJ;y_Gd~~-"-Undervisnin:;;en pU Kl=!-nt: Svend A:.:;e 0c; Ifo:;cns or bo3 50
interesserede i lL!--dar,;es kurser - i st0c1ct f ')r 8-do.~;es d.v.s. 2xl4 dage, dn der or erfnrinser for, at 1-uscs
kurser er f')r lidt til nt præsentere 1·1nrtinus' verdensbillede oest f0rdela~ti3t.
FJrelc:~sninr:-,;ernes lc-:m;;c.1,i? bl0v diskuteret. do.rtinus fol te.
nt co.. 50 ninutter - 03 hojest 1 tine - var bedst f0r b.:~·1
selv 03 hans tilhororo, uJen pauser indl2~t.
Diskuteret blev 0 0 så indl22r-,:~elsen af en r:o.uso under et
eventuelt lr::mt3ere f'Jredro.c;.
f'lnrtinus freohcvec1c, ,:J.t de+;
var vi3tie;t ved hvert f ')redrag .§.t prr.Jsentere tilho.r_(jr~?-.S:.
f0r h'Jvedsyrn.b0let på h.villcet de tinc, dor skul lo ::_,;crmc::1c;iis i f'Jrelæsninc;en, kunne illustreres. Det vo.r victi:~;t,
at alle fik fr.>rnom1elsen af det universelle i ITc,::;_"tinus'
r:1issi0n.
Gr.11pp~_Q.rb0 1jde_ts uc1far_r;ming (på Xlint). Sv.Ac;e c;onnonL;ik,
hv'Jrlecles der i S')IJ,Jer havde vc:.:;ret f,Jrskollic;e f,)roer
f')r e;ruppea.rbejde. Bl. o.. hnvde Yngve Br'Jlin ·)c Si3se
\:/esterlund nec.1virket. Der hnvde v~ret_2-8 1~ruppez i l~yi1]:c,.
de ca. l0'J §elta:·i:oro havde delt sis efter solvvctlCE· Cialedes havde der v~ret cruppcr for be~yndoro, f~r ~onnooc;anL~ nf synb'Jlorne, sa:·1tal03ruppcr oftor sel vvo.lc;t onne,
sruppor for vidorek~nne.
En diskussion eller ovaluerin3 af sanr1crons kursus
hnv~e vist, at don a~oJc a~tivitet i ~ru)~earbejdorne
havde vr.;;rot en ubotin:·;ct sv.ccos, llvil 1 :ot o.lcno c.1ot hoje
cloltngertal viste. Ront pr::,l~tisk vo.r (let .:.i.f :iri~_;ti·;hed
f~r, at en Gruppe kunne virke, at arbojttt deri nitte
f')rcrjå under en 1.Tis cliciplin, f.eks. ned Gn ,:-,i,::>:tyror
s0n f')roidler af r;rupposctr:,::i.:ebojc.7.ct. -Et 3,x1t c;rupposnnarbojde f~rudsatto a~si, nt Qons dcltn~cre varp& n03enlundc so.rL10 niveCLu.
J.\..

-
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:1ednrbe,jderr:10c1e c1. 1.11.2.3_!.. (f0rtso.t.)

PD•2•

Spør~~suålot ou en eventuel o.nvenclelse af øvede p-ru æ.2..vej leclere. Sv.Ac;e borottodo, at Torbon Gjodde saot
e-vt. fru Hj ')rt ')'3 Karen D.) c,;orno ville tilknyttes en
såclan udvikling o.f ot tera~)outisk :;;ru.2,Pearbe,jde, d. v. s.
en virksool1Gd, hv0r :noro p,Jrsonlic;o pr :Jbl8r1or kunne
karnoo frem.
I år lBv~e man haft en oe3et popul~r Bruppe
"Jec; har et Probl0r,1; 1 • Hennin::; Lo.uc;: Torben Gedde '.:>urde
selv have lejli'-;hod til o..t udtala sig for nedarbojdergruppen før det var lot at diskutere dette næroere.
Martinus: Efterhånden skal sac;en v2::ire et sted, livor
f0lk kan henvende sic; r,tec1 alle probleoer ( oe;så personlic;e). Nu kor:11ner f0lk til Klint for at høre f-:ædrac,
at diskutere OG for at holde ferie i c0de oocivelser.
Anp;. c1e II periferiske o.kti vi to_t_<?F~ si~Lll.::_trtinus:
Er det noclvendic;t r:1oct andre tin;:; i undorvisnin:;en end
foredrac 0G spør~otid efter disse? Sune: Hvordan er
I1c1_:_:i;-tinus 'stil~J:D'\ tj.J.:...2'l!PJ?8_o._rbe,jde inc~enfor sac;en?
Pu ba::;_:,;rund af en f':)rkl.J.rinc; 1.I Svend .1\ge på, hvad det
i ~lint pra~tisorede 3ruppenrbejdo c;ik ud på, hvilket
vil sic;e, at f'.)rec1rauone 'J['; frenlæc;:::;elsen af cmalyserne
altid er det vistigste 03 VRscntligste 03 dermed udGan3spunktet, udto.li:;e Martinus_,_ at dette :_,;ruppeo.rbejde kunne
være mcc;et c;~)dt, :::ic nt lwn heller ikke har 110;:i;et iEDc1
det i den skitserode udf'.)rBning o~ nnsivno faroål.
Under c1iskussiornm,. 'El cruppearbejder, der lit:;3er i periiferien, brnc;to Sv.AL;e Hi_L~h r')int Founcb.tions akttviteter
frem, Uc,Jvnede positive såv,:;l S'.)t.1 negative sider. Ti.e.
nesative i rolnt~'.)n til arbejdet på Klint.)
Martinus har il:k8 nog2t iu')d berorinc; n10llor1 1:1c:mesker,
oen ikke på kor.1no.~1.de naturlic:;vis. Hvis f-:.,lk vil k23rto;_:';no
hinanden, må det ~0000 o.f si3 selv.
Sune: Skal Hich Point f ')rtss;tte? Ilartinus: Hic;h Point
- eller li~nende ~ruppcr - kan da forts~tte, hvis falk
finder en v2:rcli C.eri. Vi sko.l ikl=e V03re snerpede.
Sv. Ac;e nente, J.t det vilde vc:2re et o.l:ti v f0r undervisnin~en på Klin~, dersoo oan ~unne finde fro0 til en
f '.)rD, S:JB kunno i:1te11s:i_fiero mx7. to.c::;eenvnon h0s Q8lto..~ore
i f 0rclc2sninc;er savel s012 i 'sruppoarbcjder i f ol'.'indelse
rc1ed deD. Gruppec1-r'.)ojdet nåtte 11,::i_ve en f:Jrr:1, der ho.vde
til honsict o.t 11 ~\:J:1.0 11 foE-:: f,)r hinc..ndon oc; for de tin~, ,
der blev præsent~r3t. Det var en sådan o~ot raodtaGeli~hed o,::::; åbenhed, uo.~1. ha.vde nsrkot på Klint i år.
E n r:1etode, der ev.'c. kuL1.o ovor-12 j cm vo.r f.eks. f ,:::,lkcdnns
med det fornål 0~s;;1. at sk2,..oc nc.turlig livsGlu3do.
Br;JV fra Ta: ~e B1:1..9h: T.B. onskcr sto.c1ic; 1) ~1.terio.le ..:.til KOSliOS,
03 opf~rJrer alle til ~t indson~c Llnnuskripotor.
2) T. B. ryk 1cer 'J.:::;s st2rkt f '):r r1en klcJ.r 6 orine;, der
skulle finde sted af et k2ldorruo pi instituttet til
anvcmdolse af udonl;:,ndsc1frl.:.::lin~_;c:rne. (Se sidste nodClrbojder1;1ø,1e.)
0

a

J?orslar; fra. S. A;e: Fast punkt
Vedtar~cd;.

p:j,

Dedo.rbojc1or110dorno: KOSMOS.

In.Lro;es _bofoje)._E>e:r m.~1. t. cl;:"t sv_e_p.s~o XOSViOS_. Bertil onsb:)r en f.1.stl~~~olse af disse f~r at undc;å frerntidi30 nisforståalsJr.
Be3tyrelsenLTae;e Edolir~g_yil.__u_g.Jg1:-c1_i.13.<2..
Næste oode:
29.noveGbcr 1973.
Ordstyrer: Ta~o Edelin~.
Hefornt:

Just ~1ollcr.

Den 29.9.1973.

Indbydelse ti.l medarbejdermøe på Martinus Institut
torsdag den 4.9.1973 kl.19.30

S. Rossen

Ordstyrer

Datsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste aøde.
2.• Udfori:min/:,: af referater.

3. referat fra b estyr2l sesmød er.
4 .•

Job-kartotek.

5,. deltagere i medarhe jdermød er.,

6.

Udvidelse a~ s~sonen p; Klint.

7. Erfarin"'.er fra undervisningen på Klint.
Venlig hilsen
S. Å. Ro 'sen.

Medarbejåermøde d. 6.9.1973
Insti.tuttet.

/.

på· -

Til stede:

Martinus, sv.Å. Roasen, Else Olsen, Grete
Brink:hard, Sysse Buch, Sam Zinglersen, Tage
Buch, Birttt+Gerner Larsson, Inge Sørensen,"
Revisor Bentzen, Mogens Møller, Rona Jun, _Age Hve.lb7,
Niels Skriver, Just Møller.

Ordstyrer:

Inge Sørensen.

Ang.: Dagsørdenen} -- (1 akr.forslag tilsendt a1 Torben og Inge.p
Godkendelse af sidste referat.
ad 1:
Afvigende fra dagsordenen, forelagde Finn Bentzen regnskabety hvilket,sammenlignet med si4ste
års, viste en betydelig bedring over hele linien.
Dette var forårsaget af de prisstigninger, der
blev vedtaget i efteråret lci,J2, dels på forla1•.
virksomheden, dels på kursus~ og udlojningsvirksomheden på Klint. Der henvises iøvrigt til regnskabe,:

·-

Der blev mindet øm den på et tidligere tidapunkt
vedtagelse om, at regnskabet skulde offentliggøres
i Kosmos hvert år. Dette var ikke sket i år. vedtaget: At forelægge medarbejdermødet et kvartårliit regnskab.
vedtaget: At bestyrelsen i dets novemb~de tager stilling
til, om
1f offentliggørelst01'f8kal illdbefatte
første haivAr 1973.
' .
a4 3a,

-

Sv. Age slutter sit 3-Arige hverv som :-c:eferent.
3ust evertager.
-

(Finn Bentzen gav tilpu4 •• udfærdigelae af gavebrevs formular, samtfltijælp til udfærdigelsen a1
pantebreve til inter~seeæede i ~i~fælde af dånatieaer,
testamenteringen o.lign., -nrd.erlagsf~-"f,;.•)
.
·Benniq Laugs forslag (ved: Age Hvelby) (se bila1):
Tage Buch mangfoldigger listen til brug for de im-.
plicerede i "Klint-gruppen".
.
vedtaget: Vedligeholdelsesgrupp&t i Klint.or1aniaerer og keer4inerer (Birthe O.L. og Tage Buch) vedligeholdel•••arbejdet bl.a. i henhold til skrittlige ma:geleesltriT- ·
elserIIOg ønskelister fra Henning Laue, Torben og Ingei
samt Rona Jahn.
vedtaget: ,Birte G.L. ønskede en øjeblikkeli1 bestemmelse••
udendørs malimc i Klint (v.Herma.n Andersen).
ad 2:
Terbena og Inges forslag tilgået vedligeholdelseøgruppen.
ad. evt.:

... 3:
ad 3a:

ad 3bi ,

følgende 7 forslag af Sv. Åge •
se tidligere.
av.Åge _tremhevede, at der foreligger en ti4ligere
bestemmelse om, at: Forslag til procedure skal senie•
ud før uderne (1 uge før)

•

2

ad 3d:

vedtaget:

. ad

3•:
\

-

Til Sv. Age havde to, der kendte sagen godt,tilbudt deres assistance i visse perioder eller dage:
Sonja Fahrenholz, pensionist
og
Hugo_Haslund (tidl. yogalærer~. Den sidste kan
påtage sig lettere arbejde til en reduceret timeløn
grundet invalidepe:nsion. De vil begge blive tilbudt
forskellige typer væsentlige jobs, af bet,ydning
for instituttet. (Sv.Ap •C Åge H. udfører.)
Sv. Age forelægger fim eventuel deltagelse i medarbejdermøderne af Annelise Mønniche med reference til
tidligere bestemmelser.
Åge Hvolby: Mart:i.n:u.s og bestyrelsen er endnu ikke
færdige med d.efiniti,::men af begrebet "medarbejder"
og dermed kriteriet for d.elta.gelae på medarvejdermøderne. Det blev t trådt, at bestyrelsen på næste
møde vil søge at tilr..ir-erme sig en defini tiøn, som kan
anvendes indtil videre. Afgørelse stillet i bero.
Sv. Ages forslag om på en eller anden måde at sikre
privat husudlejninf>ti1 kursusugernes gæster i stedet
for til hel·t udenforstående viser sig i øjeblikket
ikke at være praktisk mulig0
Iøvrigt oplyste Age Hvolby t denne an:tedning, at
bestyrelsen - efter f~rslag fra medarbejdermødet overvejer om kursusugerne i Kli~dvide& med endnu
en uge.

ad 3g:
vedtaget:

forslag-:
vedtaget:

ad

3c:

evt.:
vedtaget i

Grundet manglende foredragsholdere i den kommencle
vintersæson, vilae foredrag kun blive afholdt
hver 14. dag i denne sæson. Mogens: 8/lo, 5/11 01
3/12* Per: 22/lo og 19/11" Muligvis er der grun4ttil
a.t forvente, at Arne Krogh vil tilbyde filmaften(er).
Disse datoer er dog ikke foreholdt Per endnu.
(Mogens undersøge:t,.,)
Forøgelse af billetpriserne.
Priser.mellem 7 ag ire·kroner blev-diskuteret.
Det vedtoges at overlade til eestyrelsen at f.oretage den endelige fastsættelse,! i samråd med Finn
Bentzen.
·
. t"'·
Dette punkt blev udskuddt til næste møde.
Tage .buch ønsker et bestemt rum i kælderen tildelt
engelåfdelingens (o.a.) arbejde.
Udførelse: Age Hvolby vil forelægge aestJtrelsen,da
denne netop har diskuteret en bedre udnyttelse at
lokalerne på instituttet. Bestyrelsen vil koordinere
i samråd med Tage Buch ang. omtalte lokale.

Næste ordstyrer:

Torben Schæfer.

Næste medarbejdermøde:

•

Torsdag d. 4~ Oktober 1973 kl. 19.30 •

•
Den 29 juli holdtes et møde på Terrassen om erfaringer gjort i sæsonen 73.
Til stede var Svend Åge Rossen, Villy Andre, Inge, Peter, Jan, Rona,
Dagmar, '\Jiels .Skriver, Vibeke Møller, de tre fra Terrassen (Heidemann)
Sysse, Tage, Birthe og mig.
Alle blev anmodet om at give ydtryk for de erfaringer , de havde gjort med ·
hensyn til mangler, 8 fejl o. I.
Terrassen
Ingen kritik. V0.n.skelighederne var overvul;ndet, men de var
ikke af en sådan karakter, at de krævede nærmere redegørelse. Man må
forudse, at der om nogen tid vil være behov for udviddelse.
Det bør tilstræbes at Terrassens personale bor i blokhuset ved siden af,
således at lokalerne kan tages i brug om aftenen uden at genere beboerne.
Reparation og vedligeholdelse,
Gennemgang af lager og værksted er påkrævet.
Arealet bag garagen skal ryddes op.
Købmandens 2 biler skal fjernes fra bageste garage.
- P å CAmpingpladsen er vasken ofte stoppet. En bedre sivebrønd skal etableres
Et bruaebad bør indrettes, evt. en gas-vandvarmer-automat. ( Når prisen
pr. person over 16 år er 5 kr. pr. dag hør der vare et brusebad.)
Taget på Svenskhusets veranda skal tætnes. Der har været klager over
'IC, i Svenskhuset. Klagerne går ud på, at lokaliteterne er uhyggelige,
11 gammeldavs 11 ,
der kommer vand op gennem gulvet og sivebrønden bør
ændres.
Garage-pla ;isen er for lille. Enten bør garagerne ud viddes eller der bør
skaffes større parkeringsplads, is ær hvis den bageste garage skal nedlægges,
hvilket har været på tale i forbindelse med en nyordning af hele dette område.
Taget på Foredragssalen skal tætnes.
Solariet: ;\bningerne ud mod alleen bør forsynes med skodder. Indgangen
mod pavillon II bør forsynes med skydedøre. Der var et forslag fremme om
at sløjfe denne dør og la ve solplads i stedet.
Pavillon II: Køjerne skal gås efter og hele pav. Il skal gås igennem m.h.t.
~malerarbejde. De tæppefliser, der er anbragt i visse rulT' forskubber sig,
..,og der samler sig snavs i revnerne. De er vanskelige at holde rene, og de
hør udskiftes med vinyl-tæppe, siger sagkyndige på området. - Der hør etableres lys for enden af pav. II ved nr. 2 7, og evt. et skilt op om, hvor
det tændes og slukkes. Der hør tages stilling til I hvad vi skal gøre ved
loggiaen foran 21 a. Enten hør der ikke være lejlighed i 21 a, eller også
bør loggiaen nedlægges.
Annex:
sengene knirker.
Arealerne: Der var forslag om at erstatte - i en vis v.dstrækning - potteplanter me :! blivende beplantning.
Kontoret: :Jer ønskes en ændring, der går ud på, at det nuværende kontorlokale omdannes til lokale til bogsalg og evt. til gruppearbejde. Der kan anbringes skabe til forskellig oplagring, f.eks. undervisningsmateriale og bøger
og brochurer.
Forslag til nyt kontor:
1) nr. 2 7 i pav. II, på grund af gunstig beliggenhed
for enden af pavillonen og ud mod vejen.
2 ) n.r • 2 2 i pa v. II. Denne lejlighed generes meget af støj på grund af
trafik på gennemgangen, wc-erne og fyret.
3)
Et blokhus ~nbringes på strækningen mellem pav.
li og den asfalterede

...
2

•

•
vej og ud mod vejen langs kanalen, ved ankomstpladsen, der bør udvides noget. Det vil være en fordel, om blokhuset kunne blive så stort, at det også
kunne rum,ne lagerplads til tæpper, sengetøj, papir m.m. , og at mønttelefon
kan etableres. I lokalet skal være et system af "båse II for hver lejlighed til
nøgler og til post.
De ydre vægge bør forsynes med en skitse over hele feriebyens areal med
huse, pavilloner og andre bygninger og med vejangivelser, angivelse af parkeringspladser og cykel-halvtage.
På kontoret bør forefindes et opslag, som viser hvem der er tilstede i
sæsonen, og hvor de bor.

Hjælpefunktioner:
Gennemgang af toiletter skal finde sted mere end 2 gange ugentlig.
Campingpladsens rengøring bør forbedres.
Vi må 9røve at få nogle til at fjerne papir og affand fra arealet.
~ Der vil også være et job med at tænde og slukke fællesbelysningen.
Wt Der er klipning af hæk, vanding af planter, lugning.
Der bør være et opslag, som giver udtryk for, at de, der ønsker at
hjælpe med et eller andet, kan· henvende sig til kontoret.
Det arbejde, Rona har haft i 1973, bør deles op i flere funktioner.
Vi bør undersøge mulighederne for - også udenfor sæsonen - at organisere weekend hjælp. Assistancen til disse hjælpefunktioner i højsæsonen skal
helst være baseret på frivillig ( ikke betalt) arbejdskraft, men vi kan give visse
lempelser, f.eks. adgangskort til foredrag, fri campingplads.
Uglejhing, Det anbefales, at Mariendalsvej udsender et bekræftelseskort på
lejemålet, hvorpå er af sat plads til angivelse af ankomst og afgang, som lejeren
udfylder og returnerer, og som rummer andre praktiske anvisninger.
Ved skiftet om lørdagen skal der være en pause mellem ud- og indflytning en dispositionstid til rengøring. Der foreslås 2-4 timer. Dispositionstiden skal
angives på bekræftelseskort over lejemålet.
Kontoret (Mariendalsvej) bør gøre, opmærksom på, at angivelsen af pris
• å lejen bør lyde på I uge og ikke på prisen pr. dag.
Wdkøb, Det anbefales, at man får et købekort, som giver adgang til indkøb
hos Metro i Rødovre. Indkøbene siges at blive ca. 2/3 af normale priser.
Praktisk taget alle varer kan fås.- 2 personer kan rekvirere på kortet.
Forskellige ønsker: Der ønskes hyggelamper ved bordene i solariet, lamper,
der ikke rummer brandfare.
Skriver ser frem til, at man kan skaffe et køretøj til transport på pladsen evt. en gammel bil uden nummerplader, som derfor kun kan bruges på arealet udenfor sognevejen.
Der ønskes en forstærker til II hals-mikrofon" , og der spørges - hvor er
halsmikrofonen?
Der 11nskes et arrangement bag i salen, hvortil båndoptagere kan kobles.
Der ønskes et signalsystem på talerstolen, sådan at taleren selv kan skifte
billede.
Der ønskes bedre stole til lejlighederne, - ikke netop lænestole, men en
behagelig stol.
Det ønskes fra· flere sider, at der genindføres musik før foredragene.
Ringeklokken, der i sin tid var udenfor den gamle foredragssal, ønskes
taget i brug igen til afbryeelse af pauser i foredrag, der er af så lang varighed ( pauserne altså} , at folk er gået udenfor for at strække benene• .
Der bør være skilte ved vejen, som viser vej til kontor og reception•

••

3

Der ønskes etableret sove- og opholdsplads for unge - og også andre aldre - , som ønsker ganske enkle og billige forhold.
Der ønskes indrettet værksteder, som under passende opsyn og veJledning stilles til rådighed for feriebyens gæster - til træarbejde, lerarbejde, stoftryk og andre skabende aktiviteter.
Foredragsvirksomhed. 0n alt vedrørende dette emne har Svend Åge
indsamlet materiale. Her skal blot nævnes, at der bør være samordning af pri5er på ugekort og entre pr. gang.
Det anbefales, at der i bogsalget også kan købes symboler.

-

Inventar tilbudt til afhentning:
Vi har fået tilbudt et skrivebord. Jeg henvendte mig på den angivne
adresse i Hedebygade 12 , men der boede ikke nogen ved navn Hans
Persson.
Et skab kan fås hos Niels Skriver.
2 lænestole kan fås hos Inge og Torben.
Hvis vi skal leje en bil og selv lctransportere tingene, bliver det så
dyrt, at det ikke kan betale sig. Vi må undersøge, hvordan vi på mere
fordelagtig måde kan sørge for transport, Dår vi få.r for :>~ret ting, vi
kan bruge.
G. K" fe: Flere har udtrykt ønsket om, at der igen indrettes en plads
til sankthansbål ved stranden, f.eks. et brolagt, begrænset areal ved
kysten.

-

Kære alle medarbejdere ved Instituttet.
Vedlagte er udarbejdet på grundlag af en snak om feriebyen
i

sidste week-end. For at det ikke skulle blive BARE SNAK,

blev vi enige om at nedfælde et par punkter.
er forhindret i at komme i aften,
Da Torben og jeg desværre
fremsender vi det skriftligt - og håber på ingen måde at vi
har forvildet os ind på andres domæne.
Da dette medarbejdermøde

jo skulle omhandle feriebyen, kunne

dette måske inspirere til et og andet -

så vi håber det kan

komme ind på dagsordenen i forbindelse med lignende sager.

Mej7 kærlig hilsen
~4- ~ G'~
Ing/ og Torben

d. 06. 09. 19 7 3

BILLIGE INDKVARTERINGSMULIGHEDER
Hvert år i højsæsonen viser der sig et stort behov for at bo
billigt og til dels primitivt. Indtil nu har beboere i

ferie-

byen afhjulpet dette ved at indkvartere privat - bl.a. har
"Enghuset" været en sidste løsning for mange, som enten har
været ude af stand til i

januar/februar at overse, om de kun~

ne komme til feriebyen i

juli eller som ikke har haft råd til

at betale for en lejlighed.
Da vi mener, problemet er voksende

bl.a.

viser der sig hvert,

år flere og flere udlændinge (som må betale dyrt bare for rejsen hertil) -

vil vi her fremkomme med forslag til nogle måder

at løse det på:
1. militærtelte på campingpladsen

ad 1:

2.

inddrage et par store lejligheder i

J.

indrette noget specielt (en slags vandrehjem)

pav.

2

Kan opstilles umiddelbart - dog bør bademuligheder og
toiletforhold i
(se senere).

så fald forbedres ved campingpladsen,

I

ad 2:

en stor lejlighed kan der opstilles yderligere sove-

pladser til 4 -

og hv;s man deler den almindelige hus-

leje ud på 8 personer, vil prisen blive 6 kr. pro.
pers. pr. nat.
Når der inden for overskuelig fremtid bliver planer om
at bygge en ny og tidsvarende pavillon, kunne man forestille sig at udnytte f.eks.
pavillon -

en halvdel af en gammel

og der fjerne nogle skillevægge.

Muligvis kunne bagerste række garager ombygges til formålet.
Punkt 1 og 2 kræver ikke større forarbejde eller investeringer,
hvorimod punkt J kræver både det ene og det andet.
ØNSKE: Vi henstiller til bestyrelsen om at udarbejde en generel planlægning af, hvad der skal ske med feriebyen i

årene

~

fremover (også selv om der ikke er udsigt til penge til formålet) for netop at kunne disponere rigtigt ved vedligeholdelse
og reparationer.

BADEMULIGHEDER (udover saltvandet ved stranden)
Der har været talt om oprettelse af flere brusebade. I

stedet

for at oprette separate brusebade rundt i feriebyen, foreslås
det, at der etableres et fælles brusehus med plads til 6-8
kabiner.
Campingpladsens toiletforhold skal alligevel inden 1974-sæson
forbedres,

og det vil da være mest praktisk at placere evt.

brusehus i

forbindelse hermed. Henning Laug, Peter og Torben

har planer om i

påsken 1974 at udvide sivebrønden til de nuvæ-

rende toiletter, da den ikke kan klare afløb af vand fra de 3
toiletter i
der

højsæsonen. - Når der alligevel skal graves, bety-

et ikke så meget at lave sivebrønden større, så den også

kan klare et evt. brusehus, men hvis man om f.eks.

1 år igen

skal til at grave ny sivebrønd, vil det både blive dyrere rent
pengemæssigt men OGSÅ arbejdsmæssigt.
reel planlægning over feriebyen)

(Her mangler vi igen en

-

Medarbejdermøde den 6/9 1973
Forslag til dagsorden:

-

o. l{J.

1. Godkendelse af mødereferat af mødet den 16/6 1973
2. Forslag ang. Kosmos Ferieby fra Torben Schåfer
3.
fra Sv. Å. Rossen:
<: . -5e,, ef
5
a) Ny referent ved medarbejdermøderne (har været det i 3 ~r ! )
b) Forslag til procedure: dagsorden sendes ud før_ møderne
~
c) Kommentarer til undervisningen på Klint 73
(/
d) To nye medarbejdere tilbyder sig
e) Nye medlemmer til medarbejdergruppen og møderne
f) Appel til sommerhusejere om udliejning til kursussøgende på Klint
sommeren 74
g) Program på Instituttet 7 3 /7 4
4. Eventuelt
5. Valg af ordst~rer og fastsættelse af dato til næste medarbejdermøde.
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Medarbejdermtkle den 8/9 19'11
J'orelac tll e&!frdea:
1. GodkadelN af møctereferat af møchtt den 11/1 1971
2. J'orala1 ane. Xo11moa J'erieb7 Ira Toi-ben lchlfer

a.

-

fra Øv. 1. ......,
a) Ø7 refeNJ$t ved medarbejderm.Øderu ( ~ Vlllftt det l I Ir I)
b) :rorølaa til procecl:aft: daporcten aende• ud ffr m.øcten.e
c) Konu:n~nt&Nr til \UldervlJl&ungen pi Klint 73
d) To nye. medarbejdere tilbyder 1111
e) Nye me&mmer til .metlarbejclerøruppen 01 mØderne
f) Appel W ·ilOnnnerJauaejere om udleJnlnt Ul lmrøaaø,ende pi klint
tomm•ren "/4
1) Program pi lnatttuttet '11/7 4
,. Eventuelt
5. Valt af orclatyrer 01 faat..«elae af dato til meste meda:rbejdermfde

Så norle punkter til medarbejdermødet:
1.

referent ved medarbejdermøderne
(s.!. har været i 3 år!)

2. Forslag til prodedure: do~sorden sendes ud før møderne.

-

3. Kommer:. tarer til undervisningen på Klint 73.
4. To nye medarbejdere tilbyder sig.

5. Nye medlemmer til medarbejdergruppen og møderne.
6. Appel til sommerhusejere om udlejning til kursussøgende
på Klint sommeren 74.

7. l'rogram på instituttet 73/74.
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nr.1.3/197.3

Til stede: Martinus, Ib Schleicher, Henning Laug, Sv.Å.Rossen,
Else Olsen, Grethe Brinkhard, Dagmar Dalgård, Sysse Buen,
Bertil Ekstr8m, Mie Stemann, Torben Schæfer, Sam Zinglerse~,
Tage Buch, Birte Gerner Larsson, Rona Jahn, Inge Sørensen.
1.

Godkendelse af s~dste referat.
Der blev ytret betænkelighed ved forhøjelse af entr4 til 7 kr.
Børn går gratis ind og ligeledes unge, hviø de ikke synes at
kunne betale.
Referatet godkendtes.
Man tilsluttede sig N.Skrivers forslag om at bede Grundejerforeningen betale bortkørsel af de fællede træer og overlod det til
Skriver at·kontakte grundejerforeningen. Birte GL har·allerede
bestilt en vogn til bortkørsel. Skriver bedes foranstalte, at
denne regning om muligt også betales af grundejerforeningen.
Desuden vil man bede Skriver prøve at lave en aftale med grundeje;ii.
foreningen,om at man beaytter et bestemt sted i feriebyen til at
samle træaffald til bortkørsel.

6.

Inge Sørensen foreslog, at man planlagde brusebad i pav.II og på
eampingpladsen. Dette gik i overvejelse.
Inge Sørensen lagde op til, at man i højere grad udnyttede plænen
bag Terrassen. I.Sørensen udbad sig forslag. Herunder bragte
Torben Schæfer forslag om legeplads på bane. Henning Laug efterlyste i den forbindelse et hobbyrum i forbihdelse med en legeplad,,
Torben Sch.foreølog, at man brugte den bageste garage. Problemet
gik i udvalg bestående af Peter, Torben, som supplerer sig med
forskellige andre.

3.

Inge Sørensen havde udregnet, at Livets Bog pr.16 sider koster
kr.2.Jo. På dette grundlag mente I.Sørensen, at 8 kr. pr.hefte
(16 sider) for Per Bruus-Jensens kursus var for meget. Martinus
mente, at der vil blive større købsinteresse for Pers kursus
senere, og at man skal fastholde den gældende pris. Dettes vedtogøa,

Indskuds
Bertil foreslog, at man i lighed med sidste år beder studiekredsledere, der,ønaker at oprette kredse i næste sæson, om at sende
oplysninger til instituttet, så det kan konnne i KOSMOS. Inge
Sørenseh bad om, at annoncering af hendes studiekredse kommer med
i KOSMOS hver gang. Dette blev afslået.

5.

Ib Sohleioher fortalte, at mr.Okey desværre er gået i stå med
oversættelse af Symbolbog II fra Esperanto til engelsk. Han mente,
at man burde prøve at finde en anden med de sande evner. Tage og
Ib og Henning mente, at mån burde tale om de aktuelle muligheder
i et udvalg.

,
-

2 -

Eventuelt.
Grethe Brinkhard skulle minde om fra revisoren, at der skulle et
forenklet regnskab i KOSMOS, og at han gerne ville me.d til et
bestyrelsesmøde. Man vil bede ham med til næ~te bestyrelsesmøde.
s.Rossen forespurgte fra Tove Buch, om Instituttet er interesseret
i at få overskud fra hendes honorarer for afspændingsøvelser. Man
synes, at Tove Buch bør tage tarifmæssige priser og ikke sigte på
overskud til Instituttet, blot vil man gerne have e~t.udgifter i
tilknytning til undervisningen betalt.

-

Tage Buoh bad om hjælp til forsidebilleder og artikler til KOSMOS.
Man enedes om at prøve at gøre alvor af den redaktionskomite, som
tidligere er foreslået.
Bertil efterlyste mere hjælp til praktisk arbejde på Instituttet.
Man sætter en notits i KOSMOS om ønsket.
Ib Schleicher meddelte, at Instituttet for 400 kr. har fået tildelt lo.ooo ISBN numre til Martinus litteratur. Ih Schleicher
nævnte, at Hans Vinter's søn kan aftjene sin værnepligt som udstationeret militærnægter ved at trykke tryksager for esperantoforeningen, på Instituttets maskine. Til gengæld herfor skal han
også trykke noget for Instituttet.
s.Rossen forelagde et tilbud fra Torben Gjedde om at forære nogle
planker, der kan anvendes til bænke foran foredragssalen i
feriebyen. Det tager man med glæde imod.
Rona Jahn efterlyste sæder på Terrassen og tilbød at sy betrækkene.
Man var enige om, at alle ønsker med penge i bør samles og fremsættes på budgetmøde.

-

Næste medarbejdermøde lørdag d:i.18.8. kl.14.
Ordstyrer: Torben Schæfer.

-

Medarbejdermøde den 26/ 4-73

Forsly til dysorden:
1. Godkendelse af mødereferat af mødet den 29. 3. 73

2. Heferat af pisken i Feriebyen
a/ det praktiske arbejde
b/ det resterende arbejde før sæsonen
c/ undervisningsarbejdet
3. Kursforslag for Fei·it:byen 1973

4. Har Tage Edeling eller Torben Gjedde ord.net arran,ementet med Ældre
Klubberne? Det drejer sig ogsl om aftalen med Klintekroen m.m. Sæsonen
starter 16 maj.

-

5. Der n.uuliler nogle symboler til L. B. I. Skal de bestilles nu" eller skal der
ventes indtil vi fir brug for dem?
6. Eventuelt
7. Nyt mødedato • ordstyrer væt,ea

Medarbejdermøde 3 o/ 11- 72
Dagsordensforslag
1. Godkendelse af referat fra medarbejdermødet 2/ 11-72.

2. Udgivelsesdage for KOSMOS næst.e år - se bilag
3. Ændrig av diverse tryksager i forbindelse med omlægningen af bladet ordnes mellem kontor og bestyrelse, så
at disse kan nytrykkes i god tid for brug i det nye år
4. Foredragsplan og meddelelser fra studiekredse i god
tid til udgivelsen af næste KOSMOS
Forslag om at KOSMOS nr 25 og 26 udgives som dobbeltnr
6. Nye bogpriser a) forslag fra revisorn separat
b) skal der et brev med prisførhøjelsen?
cJ Nils KaMn spøt~er om hans 11 DanskSvensk Ordlista må optages i listen
d) skal den ny litteraturliste ud med nr 1?
7. Copy- right og bognummerering - oplysninger af T. Schåfer
8. Erfaringer fra højsæsonen i Feriebyen - punkt 6 fra sidste
møde og punkt 4 fra næstsidste møde
9. Sune Lindstrøm meddeler, at der på det Kong 1. Bibliotek
pågår en udstilling 11 Det indre univers" indtil den 15/ 1-73.
og spørger" om Instituttet ikke er interesseret at deltage
med mere end den Livets Bog" Hvad er sandhed? og det ~
gamle nummer af Kosmos, der ligger der 4
10 Eventuelt
11 Valg af ordstyrer til næste medarbejdermøde og dato

?'W·

-

Bilag til punkt 2
1.kvartal
2.
3.

4.

18/ 1
8/ 2
1/ 3
18/ 4 10/ 5
1/ 6
19/ 7
9/ 8 3 o/ 8
18/ 10 8/10 29/ 11

22/ 3
22/ 6 (19/4 Skræt . ., 31/5 Kr. h.)
20/ 9
18/ 12 (20/12 for tæt indpå julen

••

Den 4. januar 1973.

Kære Martinus,
Under dags dato har jeg tilskrevet Bertil s~ledes:

Kære Bertil.
Med hensyn til udgivelsen af svensk KOSMOS skal jeg meddele dig,
at vi har under overvejelse om det kan lade sig gøre at lade dette
udkomme et nummer efter det danske. Ingen kan jo p§. forhånd sige,
om det lader sig gøre, da der er tre instanser, som skal tilpasses
den nye rytme. Imidlertid kan jeg meddele dig, at da vi alle arbejder
gratis og som følge deraf udelukkende arbejder i sagens interesse er
det klart, at der fra alle sider vil blive gjort alt for, at svensk KOSMOS kan udkomme s! hurtigt efter det danske, som det overhovedet
kan lade sig gøre. Du behøver altsli ikke at foretage dig noget i den
anledning.
Desuden kan jeg meddele dig, at vi inden for denne sektion har det
mest fuldkomne og perfekte samarbejde, som tænkes kan, og den omgangstone og omgangsform. som du tillader dig at anvende over for
dine medmennesker, anvender vi ikke her og ønsker heller ikke hverken at anvende den eller blive udsat for den.
Med venlig hilsen

Til Martinus In;tituts bestyrelse.

Kursusforslag for Feriebyen 73.
Formiddag
30/6:
ø ,, d 41/7: Mogens Møller:
Indlednings- og
velkomstforedrag.

Eftermiddag

Aften

Terrassen åben for frit samvær••••o••
Information om
Åbent program.
ugens program.
Særlig orientering
til nye gæster.

Me.. Ugens k1.:æsusti tel:

-

HJolkevandring mod
fremtiden"
Ma.: Mogens Møller og S.
Rossen:
"Kosmisk udvikling"
Ti. S.Rossen:
Vejen mod det indre
Univers.
Ons.M.M.:
"Rejsen fra dyre- til
menneskerige".

To. M.Me & S.R.:
Åndelig klimaforvandling
F'r. Åbent program.
Lø.
Sø.d.8/7
S.Rossen:
Indledningsf_

-

Ugens Emne:
"Fokus på reinkarnation"
Ivla, J\1. N. & S • R. :

nEt historisk strejftog 11

Gruppearbejde
under ledelse af
Yngve Brolin.
Grupuearbejde fortsat.

Musikprogram

Gruppearbejde fortsat.

Gæstetaler.

Spørgetime

Musikprogram.

Åbent program.

Åbent program.
Underholdning.

Information.
Orientering for nye
gæster.
Gruppearbejde
under ledelse af
Yngve Brolin.

Åbent program.

Yngve Brolin:
Kommunikation.

Åbent program.

Ti. M.M,,& S.R.:

"Rej_nkarnationsprincippet
Gruppearbejde fortsat.
i Martinus' Kosmologi"
Ons.S.R.: rteinkarnationens
Gruppearbejde fortsat.
forbindelse med de
øvrige kosmiske love.
Tofl lVI"N.: 11 Reinkarnation og
Spørgetime.
spiralkredsløb"
Åbent program
Fr • .Åbent :program.
Lø.

Musikprogram.
Gæstetaler
Musikprogram.
Åbent program.
Underholdning.

2

Sø.d.15/7.
Mogens Møller:
Indledningsforedrag

Informntion om
ugens program og
orientering for
nye gæster.

Ugens hovedemne:
Individualitet og fællesskab
Gruppearbejde
Ma. S.Rossen:
Instinktivt fællesskab og
flokbevidsthed.
Ti. Mogens Møller:
Gruppearbejde
"Fra primitiv samfundsdannelse
og diktatur til begyndende
demokrati."
Ons. M.M. & S.R.:
Gruppearbejde
"Man har det samfund, man
fortjener."
To; M.M. & S.R.:
Spørgetime
"Individualitet og polforvandling.11
Fr. Åbent program
Abent program

e

Lø.
Sø.d.22/7
S.Rosseu:
11 · · ;
Indledningsforedrag.

-

Åbent progrc.m

Åbent program
Musikprogram

Gæstetaler
Musikprogram
Åbent progrnm
Underholdning.

Informo.tion om
ugens program og
orientering for
nye gæster"

Åbent progrc.lil.

Ugens hovedemne:

Mo..

P.Br. Jensen:

Gruppearbejde

Åbent progr.'.2ID

Ti.

P.Br.Jensen:

Gruppenrbejde

Muei:t:progr'1!'1.

Ons. P.Br.Jensen:

Gruppearbejde

Gæstetaler

To.

P.Br.Jensen:

Spørgetime

Musikprogrnm.

Fr.

Åbent program

Åbent program

Mogens Møller,
Afsluttende
foredrag.

Åbent program kan omfatte gæstetalere, interviews, ekskursioner,
frit samvær, panelemner, optræden m.m.
Som onsdagenes 4 gæstetalere foreslås prof. Hanneman, Åge Hvolb-y,
Erik Grevelund og Nils Olaf Jacobsen.

Til medarbejdere i feriebyen.
Det har i lang tid været hensigten at opbygge en organisationsform, som skulle være i overensstemmelse med det verdensbillede Martinus har afsløret for os gennem sine analyser.
Problemet har været behandlet både i bestyrelsen, hvor det
resulterede i et oplæg, og på medarbejdermøderne. Martinus har
dog senere følt, at spørgsmålet er så vigtigt, at han selv må
løse det med en dybere analyse.
Men situationen har nu udviklet sig således, at behovet
for en organisationsplan for feriebyen er akut. Derfor er her,
på grundlag af det foreliggende materiale, udarbejdet et skitseforslag til en foreløbig plan, som giver de enkelte medarbejdere
så megen kompetence indenfor rammerne af den fælles opgave, at
der skulle være rige muligheder for udfoldelse af initiativ og
virkelyst.
Som det fremgår af forslaget er plEµien opdelt i tre hovedområder - et undervisnings- og informationsområde, et serviceog vedligeholdelsesområde og et ad~inistrationsområde. Inden
for hvert af disse tre områder kan opgaverne så deles ud til de
arbejdsgrupper eller enkeltpersoner, der ønsker at varetage en
eller anden af opgaverne, og disse kan varieres i omfang, alt
efter, hvor megen tid man kan afse til dem og uden at de på noget
tidspunkt kommer til at .virke hæmmende på glæden ved at være med
i dette samvirke.
Det, som det i første omgang gælder om er, at få et klart
overblik over, hvilke og hvorrnarige Ion"kelligartede 01;g,n,·e1· u.e1·
foreligger for feriebyen og endvidere, at sammensætte de udvalg,
der skal styre opgavernes igangsættelse og gennemførelse.
For undervisningsområdets vedkommende er ~roblemet løst,
idet initiativtagerne til oprettelsen af dette udvalg, i forvejen
havde et glimrende samarbejde. Men for serviceområdet kendes
opgaverne ikke eksakt, idet disse hidtil er blevet løst af EGL.,
ganske vist i samarbejde med mange medarbejdere, men dog under
hans ledelse og initiativ. Derfor ville det være ønskeligt om
disse medarbejdere, som kender til forholdene og som gerne vil
være med, ville søge sammen og danne de fornødne arbe ;jdsgrupper,
samt oprette det udvalg, der skal styre igangsættelse og gennemførelse af de foreliggende opgaver. Administrationsområdet har
ligeledes hovedsageligt hvilet på EGL., hvorfor en gennemgang
af opgaverne og oprettelse af udvalg må følges op.
Udformningen af det regelsæt, som gerne skulle danne et
godt grundlag for et harmonisk samarbejde, kan selvfølgelig diskuteres, men når først grupperne er dannet og organisationen er
kommet ind i mere faste former, kan spørgsmålet om evt. ændringer
tages op til revision.
Som det fremgår af ovenstående er det meningen at forsøge
at danne en organisation uden chefer og hvor gennemførelsen af
opgaverne sker på grundlag af saglig enighed i grupper og udvalg.
De dannede grupper og udvalg må givetvis anmeldes til kontoret,
for at administrationen kan registrere samtlige medarbejdere og
deres opgaver.
April 1973.
TE

-Nedarbejtlermøde i

Feriebyen ct.19.5.1973

Til stede: "Martinus, Henning Laue;, Mogens Nøl ler, Inge Sørf}nsen,
Tage Duch, Rona Jahn, Sune Lindstram, Tage Edeling,
Dagmar Dale-aard, Susan Nielsen, .Hie Stemann,
Birte Gerner Larsson.
Adresser på: Mie Stemann, Halmtorvet

54, 1700 Kbhvn.v.

Susan Nielsen, Svanevej _26, 4970 Rødby Havn
Dagmar Dalgaard, Søborg Hovedgade 137 A, 4
2860 Søborg.

Tage Buch valgtes til ordstyrer.

-

Dagsorden:

1.

Grupper til udførelse af arbejde i Feriebyen.
Tage Edeling redegjorde for bestyrelsens plan om dannelsen
af en kontaktgruppe bestående nf Birte Gerner Larsson og
Niels Skriver (praktiske ting), Sune Lindstrom og Sv.Åo
Rossen (undervisning), Tage Edeling og Grethe- Brinkhard
(administration).

2.

Stillingsbeskrivelser.
Tage Edeling: haft til opgave at finde frem til et arbejdsteam, som kan overtage Erik Gerner Larssons opgaver.
Mie Stemann: Passer blomster, holder Solariet, serverer for
pensionisterne, luger og vander.
Rona Jahn: Varetager receptionen, bogsalg, bibliotek, telefonpasning, inkassering af ild~e betalt leje, udlejning af linned.
Dagmar Dalgaard: Hjælper de ældre i for- og eftersæsonen,
tilsyn med le,jlighederne i højsæsonen.

-

Hermanns kone:

sørger fora~ toiletterne hele sommeren.

Sune Lindstrom: Underholdning og information, musik ved
foredrag.
Henning Laug: Bestyrelsesmedlem. Da han er tilstede i feriebyen i sæsonen, vil han være mellemled til Tage Edeling og
øvrige bestyrelse.
Sam Zing]ersen: musikarrangementer.

Taee Buch: indgår i undervisningsgruppen m.m.

J.

Forretningsgang.
Grupperne fa5tsætter selv deres møder.

4.

Samarbejdsform.
Tage Duch i'remha2vede, at man bor være åbenhjertige med hensyn
t i l problemer og kum1e tale lige ud om alle ting i en venlig
a tmo s fa!re.

•
2

-

Eventuelt.
Betaling for undervisning. Ugekort Jo kr.
Torben :foreslår, at man har et morgenmøde om da:S"ens proeram
hver more-en. Det har man tidlieere talt om, og man vil prøve
at gennemføre det.
Kontaktgruppen afGør, om der i li~1ed med tidligere år skal
sendes eller udleveres en særlig velkomstskrivelse til
gæsterne.

.nr.12/1973
Medarbejdermøde_d.26~4.1973
Martinus Institut.

-----------------

Til stede: Martinus, Bertil EkstrHm, Tage og Sysse Buch, Niels Skriver,
Else Olsen, Sune Lindstram, Sam Zinglersen, Rona Jal-in,
Inge Sørens.en, Rolf Elving, 1'Iogens Ivløller, Grethe BrirJzharc-:.,
Aage :avolby, Sv .Å.Rossen.
Or~styrer: Bertil Ekstrom.
Dagsorde~1-ens punl~ter;
1.

Sidste mødereferat blev godkenc:.t.

?,

Referat af det praktis::e og det undervisni::.1-gsnæssige arbejde
Feriebyen i påsken.·
·
·

-

i

Med hensyn t i l resterende arbejde før sæson~n oplystes dot, at
:i~ogle fra påslcens a1. . bejdshold ville udføre det.te i l-~orrrr1.1endc \Ioe._;_,~-·
Sune ~orespurgte, om der er taget skridt t i l ekstratelefcn t i l
Feriebyen. Tage Buch vil sørge for det fornødne. Tage vil ogs:.
undersøge, om der kan opstilles en mønttelefon på Terrassen.

Sune foreslog, at midtergangen i foredragssalen bibeholc!oso 1:ar
Ii,ente, at man burde kigge nærmere på sagen f.eks. i bodod2g,,Fc1'-:_C,_'

Man drøftede en fornyelse af hovedrwnmet på Terrassen. Fors~a 6
fremkor.1 i påsken. Skriver ville sammen med andre specificere :'.:'or-·
slaget og give ot økonomisk overslag.
S~::river foreslog, at der laves espalier og fast bord ud -for den
sidste ende af pav.II." Det kan dog først l;:ives seD.ere.

11

l!Iogens og Sv .Å. forela 6 de et kursusprogrm:1 for sc2Go:1.en i Fo:::_~_Lc-·
byen, som man tilsluttece sig med mind:co 20nc':ringer. PrograL,.rnet
slås op på tavler på Terrassen, fore~raffssalon cg gavlen på pnv.II.
Grethe BrinY..hard efterlyste, hvem der ordner arrangement med
Ældreklubberne, bl.a. om levering af mad. Martinus mente, at ~et
ville v2e:re hensigtsmæssigt, ;:,t et bestyre;lsesmedl2E1 Vi:t:t'otog dis130
ting. Aage Hvolby lovede at tale med de ø'JJrigo bestyrelsosmedlon:n10y
herom. Der blev rejst 1:raEtig l:ri tik al':' don ;:;.1ad, son er blevet
leveret af Klintekroen.

5.

Fren1s tilling af nyt oplag af synbc-lor t i l L. B. I

uc:s:!::yde s.

Eventuelt
Dot fremhævedes, at medarbejderne i Feriebyen har brug for on kontal:tmand t i l bestyrelsen, som befinder sig i Feriebyen i højs2sonon,
Det skal undersøges, om der skal bo en person i Feriebyen under de
ældres ophold, som kan hj2lpe dem med forskelligt.
Skriver rejste spørgsmålet om udtynding af fyrretr.:cerno omkring
annexct. Dot te ska 1 forhandles mel ler., bestyrelser~- og grundr1 jorf'oreningen.

-

2

-

:1r2.n

ta 1 to om muligheden for arrangement i bededagsferien. Han
bosluttedo, at Feriebyen kun åbnes for arbejdshold. Tago Buch
c:nderrotter intoro s seredo. i _a-rbG_jd'Shold..
·

Næsto møde d~24.5. kl.1 7 ,Jo. Ordstyr.o:r Inge Søl'.'on.scn.
.

.

o··

Rof.Sv.A.Rossen

P.S.
:)a sæsonen i Klint står for døren, og fors::clligo forhold vedrcrcndc
Feriebyen trænger til at drø:ftos, foreslår M:arti'nus, at dor afhold.os
ot specielt medarbcjdcrnødo i Klint lørdag den 19.5. ror modarbojdcro
mod særlig tilknytning til Foriobyens arbejde. All0 medarbaj~on10 o~
solvfc,lgolig vel!:omne; Tic. og sted :for mødet vil blive givet i I,.lint.
I-'Iartinu.s opholder sig i Klint for tiden,· så både han og Birto Gcrns?:c Larsson vil deltage.
Do~ foreslås sarnti~ig, at medarbejdarru0det don 24.5. udsætte~ t i l
don. 1-'-l-. 6,

-

nr.11/1973
~~~~!~~J~~!~~~~-~!~2!1!!272

Martinus Institut

Til stede: Martinus, Else Olsen, Grethe Brinld1ard, Åge Hvolby,
Inge Sørensen, Sam Zinglersen, Just Møller, Sv.Å.Rossen,
Bertil Ekstrom, Sune Lindstr5m, Ben Saxe, Rolf, Henning
Laug.
Ordstyrer: Åge Hvolby
Der var ingen punkter til dagsorden, men man enedes om at drøfte
følgende ting:

-

1.

Referat fra sidste møde godkendtes.

2.

Omtale af sidste paneldiskussion.
Åge Hvolby mente, at indledernes indlæg burde være kortere, og
at hele arrangementet burde standse tidligere og ikke vare til
over kl.18.
Ben Saxe og Inge Sørensen mente, at det var :for dyrt (15 kr.),
navnlig når ægtefæller begge ønskede at være med. Iøvrigt mente
man, at de to hidtidige arrangementer havde været meget vellykkede.

3.

Referat af' sidste bestyrelsesmøde ved Henning Laug.
H.L.omtalte Tage Edelings arbejde med opdeling af arbejdsopgaverne
i Kosmos Ferieby.
Det nævntes, at bestyrelsen har bedt Åge Hvolby træde ind i
bestyreløen.

4.

Kosmos Ferieby sommeren 73.
Inge,. Sørensen :fremhævede, at man burde hjælpe svenskerne med
sprogproblemer på dansk.
Sune Lindstrom refererede :fra et møde om Kosmos Ferieby d.24.2.73.
1) Bør Kosmos Ferieby have et nyt navn, f.eks. Kosmos Studiecenter'l
2) Skal der være telefon :fra restauranten og receptionen uafhængig
af telefonen på Villa Rosenberg7
3) Vil Martinus være til stede ved garø,3n-parties? (svares bekræftende af Martinus)
4) Kan man betale gæstetalere og andre hjælpere i Feriebyens
arrangementer'l

5) Kan man lave særlige musikarrangementer? Sam Zinglersen ville
gerne tage sig af det.
Punkt 1. (Feriebyens navn) overvejes ti~ senere beslutning.
Punkt 2. Tage Edeling arbejder med sagen. Han gøres også opmærltsom
på muligheden a:f et samtaleanlæg.
Punkt 4. Aftaler om honorarer bør træffes :før :foredragene og være
bevilget af bestyrelsen.
Sune Lindstrøm påtager sig ansvaret for underholdningen i Feriebyen. Han :forbeholder sig ret til at uddelegere opgaver i :forbindelse hermed.
Sune nævnte problemet at gøre Terrassen hyggeligere. Kunne man
bruge af de 8.000 kr., som blev givet til Gerner Larssons begravelse til dette :formål?
·

-

2 -

5•

P.åsken 73 •
En gruppe tager op i Feriebyen i påsken, dels f'or at arbejde
praktisk, dels f'or at studere Martinus analyser.
Med ·hensyn til udiejning i påsken nævnte Grethe, at vi af' hensyn
til moms ikke må udleje under 1.uge.

6.

Om biblioteker.

7.

Bibliotekerne er begyndt at bede om "Livets Bog" til gennemsyn.
Det er dyrt og slider på bøgerne. Hvordan ska.l man forholde sig?
Hvolby foreslog, at man sendte l.bind på anfordring og kun
sendte de øvrige bind ved tilsagn om køb. Man beder bestyrelsen
tage endelig stilling.
Puder til stolesæderne i Foredragssalen
Er der råd?

Evt.
- I n g e Sørensen havde regnet ud, at Livets Bog's hef'tepris er
kr.2.Jo, medens Pers kursus koster kr.8.oo? Hvorf'or?
Bertil bad om f'orslag til at gøre hækken i Instituttets have
mere tæt. Bertil ville evt. gerne selv betale. Sam ville bede
en gartner kigge ind en dag.
Næste møde d.26.4. kl.19.Jo. Ordstyrer Bertil Ekstr8m.
•

0

ref'.Sv.A.Rossen

-

nr.lo/1973

Medarbejdermøde_a.15.2.1973
Martinus institut

Til stede: Martinus, Else Olsen, Grethe Brinkhard, Tage Buen,
Torben Schæf'er, Henning Laug, Åge Hvolby, Inge Sørensen,
Mogens Møller, Sam Zinglersen, Jus.t Møller" sv.Å.Rossen,
Bertil Ekstr8m, Sysse Buch, Sune Lindstrom, Ib Schleicher.
Ordstyrer: Tage Buch.
Martinus meddelte, at han var blevet testamenteret et hus i Brørup.
Dae-sordenen:

-

1. Ref'eratet af' mødet d.11.1.73. godkendtes,
2. Torben Schæfer meddelte, at bøgers ISBN-numre (bogregistrering)
ikke giver nogen beskyttelse (copy-right). Bestyrelsen tager
vare på, at Martinus bøger udstyres med numre efter gældende
regler. Ib So og Bertil E. sørger for sagen.

J.

Man ef'te:riyste ref'erat af møder om feriebyen. Tilstedeværende
refererede efter hukommelsen et tidligere møde. Man henviste til
et foreløbigt program udsendt af' bestyrelsen og desuden til et
planlagt møde d.24/2.
Sam Zinglersen :fortalte, at Seidelin har lovet at være altmuligmand
på Klint. Sam vil bede ham komme til møde på Instituttet d.24/i
kl.15.
Tage foreslog, at man på dette møde opdelte de mange emner i
naturlige områdersom f.eks. a) Reparation og vedligeholdelse
b) Økonomi og udlejning c) Undervisning m.m. og lade respektive
grupper drøfte disse emner.

4.

Åge Hvolby påtog sig at resumere paneldiskussionen om "Bisættelse"
i en artikel.
Tage Buch forespurgte, om man skulle tage skridt til oprettelse
af' en begravelsesforening. Men Åge Hvolby mente, at myndighederne
muligvis ville gøre indsigelse mod den nye bisættelsesform, hvis
den greb om sig. Ibs.nævnte, at det i dag vil være meget vanskeligt for en forening at få en begravelsesplads.
Man diskuterede, om det skal være tilladt at optage private bånd
f'ra paneldiskussioner. Flere mente, at den enkelte foredragsholder
må bestemme, om det skal tillades at optage foredraget på bånd.
Mogens :fremhævede den betingelse, at optagelsen kun må være til
privat formål. Disse retningslinjer tilsluttede man sig.

5. Bertil foreslog en ny pris på Pers Kursus: lo kr. pr.nr. Sagen
afgøres af bestyrelsen.

6. Man vil bede Tage Edeling og Birte Gerner Larsson på bestyrelsens
og egne vegne udforme en takkeskrivelse :for de bidrag, som er
indsendt i stedet for blomster. Takkeskrivelsen sendes ud til
hver især.

7.

Bertil foreslog en notits i Kosmos om, at interesserede kan få
årgange af Kosmos indbundet ved at henvende sig til bogbinderen.
Man v~dtog at medsende indholdsf'ortegnelse for Kosmos en gang om
året.·

;

,
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8. Man vedtog at bede bestyrelsen om referat. af' dens møder som
2.punkt på medarbejdermødet. Tilstedeværende medlemmer af
bestyrelsen tilsluttede sig uf'orbeholdent.

9. Evt.
Mogens redegjorde for næste paneldiskussion, som skal hedde
"Biblen og Martinus analyser". I panelet·sidder Åge Hvolby,
Mogens Møller, sv.Å.Rossen og Erik Grevelund.
Tage Buch bliver ordstyrer. Henning og Inge Laug laver referat.
I forbindelse med Mogens tysklandsrejse i pinsen vedtog man,
at der udsendes program her fra instituttet i stedet for at
sende abonnentadresser til Tyskland.

-

Just Møller forespurgte, om der skulle laves et sær-nr. af'
Kosmos om næste panelerime. Må.n mente dog, at det var bedre at
benytte indlæggene i ordinære numre af' Kosmos.
Næste møde:
Ordstyrer:

d.15/J 73 kl.19.Jo
Torben Schæfer.

ref'.Sv.Å.Rossen.

nr.9/73

Martinus Institut
Til stedes Martinus, Else Olsen, Grethe Brinkhard, Tage Buch,
Torben Schæfer, Henning Laug, lge Hvolby, Mogens Møller,
Sam Zinglersen, Just Møller, Sv.Å.Rossen.
Ordstyrers Just Møller
1. Referat af mødet d.30.11.72. godkendtes.

-

Gerner Larssons bisættelse.
Mogens Møller gjorde rede for den planlagte begravelseshøjtidelighed i Kosmos Ferieby d.13.1. Mogens ville holde en mindetale på
ca.20 min., Sv.l.derefter på ca.lo min. Man ville desuden prøve
at få flere personer til at tale, men man havde endnu ikke fået
tilsagn. Martinus beklagede meget, at han ikke var i stand til
at deltage på grund af stærke smerter i det ene ben.
). Torben Schæfer og Just Møller redegjorde for dere• undersøgelser
af copyright-prob¼emet. I overensstemmelse med disse fandt man
det ønskeligt at undersøge, om alle Martinus bøger er udstyret
med copyright. Man ville bede bestyrelsen sørge for det videre
fornødne.
4. Erfaringer fra højsæsonen i feriebyen 1972. Punktet udskydes.
Eventuelt
Beslutninger, truffet på et medarbejdermøde, kan kun ændres af
bestyrelsen eller på et senere medarbejdermøde, Når bestyrelsen
ændrer beslutninger fra medarbejdermødet 1 økå1 *9darbeJdergruppen
orienteres om sagen på næste medarbejdermøde.

-

Grethe Brinkh~rd nævnte, at man havde henvendt sig fra •&ldreklubberne• om den årlige annonce med henblik på udlejning i
for- og eftersæsonen. Man vedtog at indrykke annoncen som sædvanlig.
Bertil pointerede, at der må ændres på de progranuner, hvor der
står, at der holdes foredrag hver mandag, eftersom det faktisk
ikke er tilfældet iflg. det nye program.
Bertil forespurgte om, hvorledes foredragsannonceringen i KOSMOS
skal finde sted. Man vedtog, at der foruden oversigtsprogrammet
først på sæsonen bringes datoer og titler i de enkelte Kosmosnumre, men ingen gentagelse af oversigtsprogrammet.
Bertil bad om medarbejdergruppens opfattelse af, hvordan den nye
prisliste skal ae ud og forelagde to eksempler. Man enedes om
udformningen.
Bertil forespurgte, om vi kunne sælge svenske bøger til gl.pris
efter ablringødatoen. Dette ~fviste man.
Det vedtoges, at lade svensk Koamos nr.24 og 25/26 1972 udkomme
hurtigst muligt, efter at materialet er kommet Bertil i hænde.
Udgaven vil modsvare de danske udgaver i h.t. bestyrelsesbeslutning af a.1.73.
De svenske oversættere af KOSMOS har udtrykt tilfredshed med, at

-

2 -

den svenske udgave udkommer kun et nummer efter den danske,
idet de godt kan nå deres del af opgaven. Dette arrangement
vil kunne gennemføres, hvis de øvrige instanser kan tilpasses
hertil.
Med hensyn til paneldiskussioner enedes man om den regel, atm~
på et medarbejdermøde udpeger dets arrangør, og at denne forelægger et forslag til endeligt program på et senere medarbeJdermøde til endelig godkendelse.
lge Hvolby forelagde et specificeret program om paneldiskussionen:
Bisættelse. Medarbejderne tilsluttede sig programmet, som iøvrigt
bringes i KOSMOS. Torben Schæfer tilbød at sælge forfriskninger,
og Henning Laug skaffer dem hjem.

6.

Næste mødet

15.2.73. kl.19.Jo
Ordstyrerz Tage Buch.
ref.Sv.1.Rosse~

-

' Medarbejdermøde d. 30/11 1972

nr. 8/72

Martinus Institut
Til stede var: Martinus, Else Olsen, Grethe Brinkhardt, Bertil Ekstrem, Torben Schæfer, Åge Hvolby, Ib Schleicher, Inge Sørensen,
Just Møller, Sv. Å. Rossen, Henning Laug,
Ordstyrer: Sam Zinglersen.

1. Referat af mødet d. 2/11 godkendtf's.
2. Inge Sørensen gjorde opmærksom på, at der bør tages hensyn til udgivelsen af Kosmos ved påske- og juletid. Det vedtoges, at kontoret
administrerer udgivelsen efter skerraet i det forslag, der var indsendt.
3. Ændring af diverse tryksager foretages efter at bestyrelsen har gennemset materialet.
4. Sv. Å. Ros sen gjorde rede for foredragsplanen for perioden 1. januar til sæsonens afslutning. Planen indeholder interessante nyheder,
herunder II studium", der var berammet til 4 lørdage, kl. 14. 11 Studium11 er beregnet på personer, der ikke blot kommer for at lytte
men som selv vil arbejde med stoffet,. og man håber, at der blandt
deltagerne vil være personer, som viser sig at være i stand til at
kunne undervise andre gennem foredrag eller anden virksomhed, idet
en udvidelse af lærerstaben indenfcr Martinus kosmologi er påtrængende nødvendig. 11 Studium 11 er henlagt til lørdage, for at eventuelle
deltagere udenfor København også kan være med. Prisen for deltagelse vil være ca. 15 kr. pro oersona pr. gang.

-

-

Der er endvidere planlagt 2 11 Panel-diskussioner" , som ligeledes vil
finde sted på lørdage, for at interesserede udenfor København kan
deltage. Der er fri adgang for alle. Planlæggerne mener, at interessen for og fordelen ved disse arrangementer vil være så stor, at det
påfølgende mandagsforedrag kan uddades, - i hvert fald indtil videre.
Der bør dog ved opslag på døren og anden forhåndsmeddelelse gøres
klart, at der ikke er foredrag den mandag. Det nævntes, at Tage
Buch har tilbudt at være tilstede disse mandag aftner, for at tage imod
folk, der alligevel måtte komme - og han vil, såfremt det ønskes , besvare spørgsmål.
Martinus gjorde opmærksom på, at der med tiden vil blive holdt foredrag på alle ugens dage, særlige foredrag for begyndere på visse
aftner, og foredrag med specielle Emner på andre aftner.
Mogens og Svend Åge vil skrive om II Studium 11 og II Paneldiskussion 11
i Kosmos, og Mogens gør på sine foredrag opmærksom på arrangementet.
Da den første 11 Paneldiskussion 11 omhandler emnet bisættelse, skal
Age Hvolbys artikel om ernæring og om A- og B-livsenheder genoptrykkes i 2 fortløbende numre af Kosmos. Åge Hvolby forespurgte, om der vil kunne vises billeder af lig og af forskellige stadier af
forfald til illustration. Det må man kunne, idet man må gå ud fra, at
de, der deltager, ønsker at vi:le besked. Martinus gjorde opmærksom
0

",·

2.
på, at der her er et område, hvor der kan dannes en forening til
løsning af problemerne. Bertil forespurgte, om der som f~e af pa- _,
neldiskussionerne kan fremkomme artikler til Kosmos, hvilket bekræftedes.

-

5.

Kosmos nr. 25 og 26 udgives sorr dobbeltnummer.

6.

Prisforhøjelser på bøger diskuteredes på baggrund af revisorens og
Bertils redegørelser. Der var enighed om, at prisændring må ske,
og forskellige forslag blev overgivet til bestyrelsens afgørelse. Priserne i Kosmos Ferieby bør ogss revideres.
Nils Kalens "Dansk-svensk ordlista 11 optages i boglisten. Ligeledes
skal bøger oversat til islandsk nævnes i prislisten.
I første nr. af Kosmos i 1973 skal medfølge brev om prisforhøjelse
og en litteraturliste.

7.

Torben vil søge nærmere oplysninger om forhold
rende copyright.

8.

Dette punkt udsættes, til Sune er tilstede.

9.

Instituttet bør ikke blande sig

udlandet vedrø-

DEt kgl. Biblioteks udstilling.

10. Brev fra Gerard oplæstes.
Den danske anmeldelse af Nils-Olof Jacobsens bog II Liv efter døden?" om reenkarnation - skal bringes i Kosmos, samt meddelelse
om at instituttet får en vis procentdel af salget.

'

-

Næste møde torsdag den 11/1 73.

Crdstyrer Just Møller.
ref. H. Laug.

I'

Nr..-7/72

Medarbejdermøde_d.2/11.1972
Martinus Institut
Til stede var: Martinus, Else Olsen, Sune Lindstrom, Sysse og
Tage Buch, Torben Schæfer, Just Møller, Sam Zinglersen,
Sv.Å.Rossen.
Ordstyrer: Bertil Ekstrom.

-

1.

Referat af mødet d.4/lo godkendtes.

2.

Torben Schæfer tilbød forsøgsvis at transportere bøger til
Kommisionsanstalten, og Henning Laug vil transportere KOSMOS
til postkontoret. Iøvrigt vil man være opmærksom på at finde
et menneske, måske en pensionist, som kunne påtage sig forefaldende budtjeneste.
·

J.

Man foreslog en spørgekasse ved foredragene. Bertil stiller
en kasse op. Man diskuterede, om man skal fortsætte mandagsforedragene i forårssæsonen ellar i stedet lave kursus. Man
foreslog også spørgeaftener. Sune Lindstrom foreslog gæstetaler.
Man fandt det nødvendigt, at eventuelle gæstetqlere er besjælet
af Martinus analyser, og at man i hvert enkelt tilfælde tager
stilling til vedkommende på medarbejdermødet.
Der berammedes et udvalgsmøde d.23/11 for at lægge et forårsprogram. Foruden eventuelle foredragsholdere indbydes studiekredslederne Ole Silvar, I.Sørensen og A.Mønnicke.

4.

Tage Buch fortalte, at det er vigtigt at sende copy-right formularer samtidig med at nye bøger bringes på markedet. Ordstyreren oplæste Ben Saxes oplysninger vedr.erhvervelse af copyright. Man vedtog efter de heri nævnte retningslinjer at søge
copy-right for alle Instituttets bøger. Torben Schæfer vil hente
oplysninger fra Bibliotekscentralen.

5.

Sune nævnte nogle emner i forbindelse med "Bisættelse", som
var uafklarede i sæsonen på Klint og mente, at disse problemer
burde behandles i KOSMOS. Bertil og Henning Laug beklagede, at
spørgerne ikke har bragt problemerne til redaktionens kundskab.
Når de foreligger, vil man behandle problemerne i KOSMOSv
Tage anførte behovet for forsidebilleder og tekstforfatter.
Han mente, at der burde være en redaktionskomite, som kunne
inspirere hinanden.
Sam ZinglerBen foreslog, at KOSMOS fra 1973 udkommer hver
J.uge. En eventuel omlægning skal være afgjort senest om en
måned af praktiske grunde.
Pensionister,som idag får nedslag i prisen, bør betale produkT
tionsprisen.

6.

Punktet udskydes.

7.

Ang.kassettebånd mente Martinus, at man bør opmagasinere dem
til senere brug.

8.

Torben Schæfer nwvnte en række punkter fra tidligere dagsordener,
som ikke er ført ud i livet. Blandt andet fremførtes en beslutning om, at bestyrelsens beslutninger refereres til medarbejdergruppen. Sune ønsk('de, at bestyrelsens protokol skal være

•
-

2

-

åben for medarbejderne. Tilstedeværende bestyrelsesmedlem
Henning Laug svarede, at det er naturligt, at referere fra
bestyrelsesmødet.
Desuden fremhævedes et tidligere fremsat forslag om, at
Instituttets forskellige afdelinger laver budget. Torben Schæfer
anførte desuden, at man af referatet bør kunne se, hvordan en
sag videre skal behandles.
Evt. Anmodning fra Karin Linde om at få at vide i god tid,
hvilke bøger, der skal oversættes.
Næste møde: den Jo.ll.kl.19.Jo
Ordstyrer:

Sam Zinglersen.
ref.Sv.Å.Rossen

Nr.6/72.

!!!2!!:2!J22!:~!2!._!i_~l;~~!27~
Martinus institut
Til stede vars

Martinus, Sune Lindstr8m, Grethe Brinkhard,
Torben Gjedde, Rol:f Elving, Finn Bentzen,
Just Møller, Tage Buch, Åge Hv6lby, Bertil Ekstr8m,
Ib Schleicher, Sam Zinglersen, Ben Saxe, Torben Schæfex
S"Y.Å.Rossen.

Torben Schæfer var ordstyrer.
1.

Instituttets regnskab v/reviaor Finn Bentzen •
. Det anførtes, at driftsregnskabets underskud :for 1972
var mindre end ventet. Foreslog større bogpriser. Underaku.det for :feriebyen er "Yæaentlig forøget i :forhold til
sidste år. Finn Bentzen udtalte bl.a., at man generelt
burde have ladet priserne stige i takt med prisudviklingen.

2.

Tage ·Buch refererede et møde, hvor man havde planlagt e:fteråre~ :foredrag og deres annoncering •

.:,.

Man diskuterede "Kosmos" :fremtid. Også her må man tænke på
prisstigninger,

4.

Rolf' El ving brat", te ef'ter henstilling :fra I11g e Sørensen
spørgsmålet om "Copyright II f'or vore bøger på bane.

Næste møde d.2.11.1972 kl.19 • .:,0
Ordstyrer Bertil Ekstr8m;
re:r.sv • .l.Rossen

·

Mødereferat.

11.9.1972

Medarbejdermøde den 7.6.1972
Til stede var: Martinus, Mogens Møller, Grethe Brinkhard, Sune Lindstrøm,
Peter Læssøe Christensen, Torben Schafer, Inge Sørensen, Just Møller,
Tage Buch, Sysse Buch, Rolf Elving, Bertil Ekstrøm, Henning Laug, Ib
Schleicher, Tage Edeling.

Tage Edeling var ordstyrer. Referent i stedet for S.Å.Rossen var Tage Buch.
1. Der var ingen kommentarer til mødereferat fra 4.5.72
Martinus indledte med at fortælle, at symbolet vedr. Instituttets organisation var færdigtegnet og nu skulle farvelægges og beskrives, så det
kunne blive forelagt ved bestyrelsesmøde og ved næste medarbejdermøde i

-

august. (mødet annulleret ved skrivelse af 3.8.72).
2. Højsæsonen i KOSMOS FERIEBY blev drøftet. Sune Lindstrøm mente, at man
måske burde forskyde de engelske og danske foredrag, så de ikke lå på
samme tider, og han mente at en del mennesker ønskede både at gå til danske og engelske foredrag. Tage Buch svarede, at det ved tilrettelæggelse
på et møde mellem foredragsholderne, hvor også P.B.Jensen var til stede,
var drøftet og man mente, at det var nødvendigt at lægge dem som sket er
bl.a. også af hensyn til at programtiden i øvrigt var udfyldt med efterfølgende spørgetimer og gruppearbejdet om eftermiddagen.

3. Spørgsmålet om Restaurant Terassen, blev rejst, og Sune Lindstrøm meddelte,
at den mand man havde arrangeret sig med for sommeren til at lave vegetarisk føde fornylig havde sagt fra, og at man netop var i færd med at finde
nye mennesker, der kunne tage opgaven op. Han efterlyste oplysninger om
evt. muligheder mellem medarbejderne. Inge Sørensen mente, at have en dame
plus medhjælper, som kunne og ville påtage sig opgaven og ville straks
sætte sig i forbindelse med vedkommende, så E.G.L. og S.Lindstr. kunne få
besked.

4. Det oplystes, at Terassen var fri til foredrag om formiddagen for engelske
foredrag, P.B.J. skulle tale t foredragssalen. Terassen var iøvrigt ledig
alle aftener undtagen lørdag d. 22., mandag d. 24. og fredag d. 29. juli.

5. Grethe Brinkhard meddelte, at der ikke var nogen prisændringer.
6. Sune Lindstrøm havde været på Island med sekretæren for Helsolaget i Sverrige
i anledning af en vegetarkongres i Sverrige næste år. I forbindelse med kongressen skulle der være rejser til Island bl.a. for at se et veg. hospital m.
150 senge og mødes med veg. helsebevægelse og Virgin Andresen i Island. Sune
Lindstrøm blev opfordret til at skrive en artikel herom i KOSMOS evt. med
billedmateriale.

2.

7. Inge Sørensen efterlyste en havemand. Der var forskellige forslag bl.a.
om en fra "huset" kunne påtage sig det, om evt. at få Sams havemand til
at påtage sig arbejdet. Der var også forslag om at annoncere efter en
havemand.
8. Torben Schafer foreslog, at man på samme måde som man havde anvendt en
mødeaften på KOSMOS og fået mange gode forslag frem, at man på tilsvarende
måde anvendte en mødeaften på sagens økonomi, dels for at medarbejderne
kunne blive orienteret og dels for at man kunne korrigere forskellige
urigtigheder, når man blev stillet over for mennesker, der havde en forkert
opfattelse af sagens økonomi. Martinus fandt ikke, at der var noget forkert
ved sagens økonomi og henviste til, at man jo tidligere havde drøftet at
regnskaberne skulle fremlægges på Instituttet for interesserede. Grethe
Brinkhard fortalte, at revisor Bendtsen netop havde afsluttet regnskabet,
og at det sammen med budget for sidste halvår 1972 skulle forelægges ved
næste bestyrelsesmøde.
9. Mødet hævedes kl. 21.15 efter at ny mødedato blev ansat til omkring 7-8.
august efter nærmere aftale med Bendtsen. På dette møde skulle Martinus
nye symbol om sagens organisation og struktur forklares og sagens økonomi
behandles.

y. µ4
Næste møde er nu fastsat til den Qh Beii,.t.1972 kl. 20.00. Ordstyrer: Torben Schafer
Forslag bedes fremsendt til Instituttet snarest.

T.B.

Den 28. April 19 72 •

TIL MIN MISSIONS TROFASTE MEDARBEJDERE

I henhold til det store kosmiske analysearbejde og den symbolskabelse, jeg endnu har tilbage at udføre forw 1 en den ny bog, jeg også arbejder på og må have færdig hurtigst muligt, har jeg følt det nødvendigt,
at føre udarbejdelsen PLANEN FOR OVERDRAGELSEN OG VIDEREFØRELSEN AF MIN

MISSION OG DENS ARBEJDSSTRUKTUR TIL MEDARBEJDERNE ind i

en mere kort-

fattet skabelse end det noget vidtlø:ftige diskutionsområde, vi er kommet
ind i. Dette i

:forbindelse med de månedlange tidsrum mellem medarbejder-

møderne er med til at forlænge skabelsen a:f nævnte plan. Jeg mener og-

-

så, at de på medarbejdermøderne herskende diskutioner over samme emne
er overor,\entligt velmente, men mange ftf disse er :foreløbig ganske· uaktuelle og udgør der:for spild af tid. Jeg har der:for følt, at vi er kommet ind på en for mig altfor besværlig vej i

skabelsen a:f den omtalte

plan, der i virkeligheden skal være mit testamente. for.min mission• saga
overdragelse til dens tro:faste og kærlige medarbejdere e:fter mit ophør
på det i'ysiske plan.
Det er derfor i henhold til det .roranstående nødvendigt, at jeg selv
må udarbejde dette for min mission og dens sags videreførelse livsvigtig
test~mente.

-

Nævnte testamentes udformning vil derfor midlertidigt bli-

ve udtaget af medarbejdermødernes program. Men når testamentet er færdi
vil det med tekst og symbol blive forevist på et medarbejdermøde

ti.l

mednrbejdernes bedømmelse og til eventuPlle mulige rettelser.inden dets
stadfæstelse. Dets bestemmelser vil naturligvis Yære fuld demokratisk
eller kosmisk højkommunistisk.
Jeg håber, at mine kære og trofaste medarbejdere her vil forstå
mig. Og jeg beder

jer modtage min kærligste hilsen.
I

N.B.

Medarbejderaøderne vil naturligvis
fortsætte som sædvanligt.

Nr.5/72.
Medarbejdermøde_d.4/5.1972_k1.19.30
Martinus Institut

Tilstede var: Martinus, Tage Edeling, ~olf Elving, Just Møller, Tage og
Sysse Buch, Grethe Brinkhard, Inge Sørensen, Torben Schæfer,
Bertil Ekstrem, Sam Zinglersen, Mogens Møller, Sune Lindstrorn 9
Else Olsen, Peter Læssøe, Åge Hvolby.
Dagsorden:
Aftenens ordstyrer:

-

Henning Laug.

Ad.l

Godkendelse af referat.

Ad.2

Martinus kommenterede sin skrivelse af 28.4.72.

Ad.J

Indkommet forslag fra Bertil Ekstrem (bilag). Man vedtog at "Kosmos 0
skal have information om oprettelse af studiekredse i september md~
Artikler til "Kosmos". Man udtrykte ønsket om, at flere ville forsøee
at skrive artikler til "Kosmos". MogensMøller foreslog oprettelse af
en redaktionskomite, der kunne fordele arbejdet med at tilvejebringe
egnede artikler. Mogens Møller har tilbudt sig som medlem af denne
komite. Man foreslog desuden Ben Saxe, som imidlertid ikke var til_
stede. Rolf Elving blev opfordret og indvilligede i at deltage. Åge
Hvolby fremhævede, at man kunne samle artikler om andre former for
humanitært arbejde, der harmonerer med Martinus analyser. Martinus
så gerne, at der påny kom en spørgerubrik i bladet. Også denne opgijve
blev henlagt til redaktionskomiteen, som kunne fordele spørgsmålene
mellem sig og andre. Man så gerne, at P.Bruus-Jensen fortsat bidrog
til besvarelser af spørgsmål.
Det blev foreslået og vedtaget at bede studiekredslederne viderebringe diskusåonsemner fra kredsene til bladets sp~lter og desuden
opfordre deltagere til at skrive til "Kosmos".
Bertil foreslog, at man gjorde alvor af at fremstille Sv.Å.Rossiens
engelske brochure "The riddle of existence" som en dansk brochure,
som det tidligere er vedtaget.
Åge Hvolby foreslog, at man sigtede på at lave nogle særnumre af
11 Kosmos", der belyste særlige emner, f.eks. "Holdning til mil:i.tæret"
"Narkotika", "Ligeløn" m.fl. Disse kunne fremlægges i miljøer, hvor
disse problemer er aktuelle. Hvolby ville gerne lidt senere være ::ied
i et sådant arbejde.
Bertil Ekstrem bragte en prisjustering af bøger og "Kosmos" på bane.
Bertil foreslog endvidere, at der kommer en notits i
Ronnenbergs arbejdsgruppe.

11 Kosmos"

om l<'r:::.::.·.

Inge Sørensen nævnede behovet for en brochure, hvori alle Martinus
bøger kort omtales. Der skulle allerede foreligge en sådan, udarbe
af Per, som kunne suppleres med omtale af Martinus senere bøger.
Hvolby foreslog en liste over arbejdsopgaver til"Kosmos", så intere'.:': ::c•··
rede kunne melde sig.
Næste møde: d.B.6. kl.19.Jo
Ordstyrer: Tage Edelingv

nr.4/72
Medarbejdermøde d.6.4.1912 kl~l9.Jo

-----------------------------------Martinus institut

Tilstede var: Martinus, Åge Hvolby, Sv.Å.Ros•en, Inge Sørensen,
Torben Schæfer, Just Møller, Tage & Sysse Buch,
Grethe Brinkherd, Bertil Ekstrom, Sam Zinglersen,
Henning Laug, Mogens Møller, Rolf Elving.
~

Da ordstyreren Torben ~chæfer havde fået forfald, vedtog man,
at Age Hvolby påtog sig aftenens ordstyrerpost. I den forbindelse
besluttedes det at konfirmere den fremgangsmåde, at man i tilfælde
af forfald for ordstyreren beder ordstyreren fra sidste møde
fortsætte sit hverv den pågældende aften.

•

Åge Hvolby fremlagde et forslag til dagsorden, som vedtoges:
"Dagsorden"
Ad 2
Referat blev godkendt.
Ad J
Man diskuterede, hvem der i "Kosmos" benævnes som Ansvarshavende
redaktør og vedtog, at alene Martinus figurerer som ansvarshavende for "Kosmos", og at dette skal stå i bladet.
ad 4
a) Martinus vetoret skal være gældende,Cndtil han har set og
godkendt et mødes referat.
b) Definitionen på en medarbejder (pkt.1 i H.Laugs og Marti11U•
forslag) bør suppleres med kravet om, at vedkommende er
interes~eret i Martinus sag. Der må udformes regler for, under
hvilke betingelser en tidligere medarbejder, som af en eller
anden grund har været borte fra årbejdet en tid, påny kan få
stemmeret i medarhejdergruppen.
c) Man diskut.-rede, }'.vorvidt sagens højeste instans skal være et
plenum {H-gruppe} bestående af alle medarbejdere eller et
samarbejdsudvald bestående af repræsentanter fra de forskellige
arbejdsgrupper. Martinus mente, at afgørelser, som ikke kan
finde sted inden for en arbejdsgruppe, skal tages i H-gruppen,
hvor alle medarbejdere kan møde, og hver har een stemme.

d) Just Møller frealagale en skitse over forholdet mellem arbejdsgrupper, bestyrelse og helhedsgruppen, som var i overensstemmelse
med Martinus opfattelse.
Just mente, ati·der bør kræves enstemmighed ved afgørelser,
hvilket blev betvivlet fra flere sider. H.Laug foreslog, at
man udsatte afgørelser til næste møde, hvis enstemmighed ikke
kunne opnås, og at man på det nye ...cte afgør ved flertal, hvis
enstemmighed ikke kan opnås. Åge Hvolby tolkede som meningsudvekslingens væsentligste resultat, at man ved afgørelser bør
tilstræbe størst mulig grad af enighed og således undgå majorisering af mindretal.
e} Man besluttede at nedsætte et udvalg til at bearbejde indkomne
foralag til sagens fremtidige struktur og integrere disse i de
allerede eksisterende 2 skitser. I dette udvalg skal der højst

Bide 2

være 4 medlemmer. Til udvalget foresloges og valgtes foreløbig Henning Laug og·Rolf Elving.

g)
Ada~

b)

Ad 6

In~et.
Rolf sørger for, at der på de næste møder er en tavle.
Forslag ~ra K.& S.Linde om konkret annoncering i "Kosmos"
af en studiekreds i MalmB under ledelse af Inge Sørensen.
Mogens ~øller tilbed at videregive meddelel~e om Inge
Sørensen• studiekreda på sit næste foredrag i Malmo. Dette
•id•te til•luttede man sig.
Næste møde berammede• til den 4.5.72. kl.19.30

..

Næste ord•tyr~r er Henning Laug.
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nr. 3/72
Medarbejdermøde_d.16.J.1972_kl.19.JO
Martinus Institut

Tilstede var: Martinus, Per Bruus-Jensen, Sv.Å.Rossen, Inge Sørensen,
Ib Schleicher, Ben Saxe, Peter Lessøe, Torben Schæ.fer,
Just Møller, Else Olsen, Tage og Sysse Buch, Grethe
Brin.khard, Finn Bentzen, Sune Lindstrom,Aage Hvolby,
Bertil Ekstrom, Sam Zinglersen, Henning Laug, Mogens
Møller, Torben Gjedde, Tage Edeling.
Ordstyrer I

Aage Hvolby.

Ordstyreren fremlagde et forslag til dagsorden, som ~edtoge~.

-

Dagsorden:

l.

(bilag)

a/ Sv.Å.Rossen påpegede, at en sætning var faldet ud i referatets
punkt 4. Den pågældende sætning var: "Tage Buch :foreslog oprettelsen af en redaktionskommite til bladet."
b/ Ordstyreren bad om Inge Sørensens mening om punkt J, da hun ikke
var til stede ved sidste møde. Inge Sørensen mente, at det var besværligere og ingen fordel med to spalter. Man vedtog derfor intet
at ændre, før de pågældende medarbejdere eventuelt måtte ønske det.

2.

J.

4.

Revisor Finn Bentzen skitserede et forslag til organisationsplan.
(bilag)
Martinus fremlagde sit syn på sagens fremtidige struktur. (Bilag
omdelt) Man vedtog at gennemlæse dette bilag til næste møde og
sammenholde det med organisationsplanen under punkt 2.
a/ Ib Schleicher mente, at det er vigtigt at diskutere kompetencen
hos den repræsentant som eventuelt vælges fra de enkelte arbejdsgrupper til "samarbejdsgruppen".
Ben Saxe fremhævede nødvendigheden af at blive enige om, hvordan
nye medarbejdere kan blive optag~t i kredsen.
Man diskuterede, hvor hurtigt man skal tilstræbe at fastlægge de
organisationsmæssige rammer. Inge Sørensen og Ib Schleicher m.fl.
mente, at man fortsat på flere møder bør diskutere disse planer,
indtil alle er fuldt orienterede om konsekvenserne af de forskellige planer.
Henning Laug mente, at diskussionen burde udsættes, indtil man har
læst de fremlagte forslag.
b/ Man diskuterede afstemningsregler. Sv.A.Rossen talte for flertals-afgørelser og imod krav om fuld enighed i en gruppe for afgørelser. Finn Bentzen fremhævede kvalificerede flertalsafgørelser
og ret til urafstemninger for mindretal.
Man gjorde opmærksom pi, at Martinus i sit udkast (bilag) har den
opfattelse, at der skal tilstræbes enstemmighed i grupperne ved afgørelser, men at flertallet må være udslagsgivende, hvis enstemmighed ikke kan opnås. (se J,l, J,11 og J,12)
Aage Hvolby fremhævede, at vi hurtigst muligt efter Martinus' anvisning skal præcisere, hvem der er medarbejdere.

TT'T.:\1'.TT"\ e

,,

nr.J/72

2.

5.

Hevisor Bentzen og Martinus talte for at bringe et resumeret regnskab for sagen i Kosmos. Ib Schleicher mente, at det i så fald
burde lægges i Kosmos på et løst bilag. Det blev enstemmigt vedtaget, at regnskabet bør offentliggøres på en eller anden måde
(hvilken må bestyrelsen afgøre). Det blev ligeledes vedtaget, at
der redegøres for gavebrevsordninger i Kosmos.

6.

Torben Schafer var utilfreds med at der fortsat blev annonceret
studiekredse i Kosmos på trods af, at der på et medarbejdermøde
besluttedes, at annonceringen skal finde sted ved sæsonens begyndelse.
Det vedtoges, at den tidligere beslutning skulle stå ved magt indtil man på medarbejdermødet evt. vedtog en anden beslutning på
grundlag af mulige forslag i fremtirlen.

7.

Torben Schafer blev bevilget adressografplader til tyske breve.

8. Sv.Å.Rossen fremsatte ønske om køb af et nyt lysbilledapparat, sokan fjernstyres fra talerpulten og foreslog køb af et apparat,
som Per Bruus-Jensen har til salg for J.000 kr.
Grethe Brinkhard fremsatte ønske om en ny adressograf, da den gamle er meget vanskelig at arbejde med. Den skulle koste ca.5.800k~

9.

Næste møde er d.6.4.72. kl.19.JO - 22.00 med Torben Schafer som
ordstyrer. Samme deltagere som i dag.
16. marts 1972
ref. Sv.Å.Rossen
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Medarbejdere
Medarbejder-Grupper - kan i d~glig tnle udtrykkes Lokal-Grupper,
der igen kan forkortes til udtrykket L-Grupper.
Helhedsgruppen (det samlede stemmeberetticet medarbejdere) kan i
daglig t~le udtrykkes H.Gruppen.
Forligs-udvaleet
Bestyrelses-gruppen - kan også i daglig tale udtrykkes som B-gruppen

1)

Medarbejder
Medarbejder er enhver, som mindst i
taget i

det foregående halvår har del-

sagens arbejde, lønnPt eller ulønnet, og tillige enhver,der

i hele sommersonen eller i

~ommermånederne i Klint har deltaget i

sagens daglige arbejde der.
2)

2-1

Grupper
I

den udstrækning, det er muligt, bør alt samarbejde finde sted i

grupper,

-

Som eksempel på grupper kan nævnes:
Økonomi

Forvaltning

Red~ktion af Kosmos

Engelsk

Ekspedition

Esper 8 nto

Bestyrelse

Tysk

mfl. 2-2

som karaktiseres ved det nrbejde, man snmles om.

se referat 1/72.

Oprettelse af en ny gruppe med et nyt arbejdsområde sker ved anmclselse til bestyrelsesgruppen, der underretter H.Gruppen, som
træffer afgørelse om gruppens dannelse.

2-J

En gruppe bør hav de medlemmer

, der er brug for, uafhæn-

gigt af antallets størrelse.
Nye medarbejdere henvender sig gennem Il.Gruppen, der henviser
ham/hende ti 1 den grui,ipe han/hun

evt. måtte ønske at arbejde i,

og hvis denne gruppe har brug 1'or medarbejderen og i øvrigt ønsker
den pågældende

som medarbejder, skal medarbejderskabet c-odkendes

af Il.Gruppen.
2-8

Al henvPndelse om problemer og spørgsmål fra.L.Grupperne sker til
Bestyrelses-Qruppen (B.Gruppen), som så forPlægger det for H.Gruppen

2-9

Personlige uoverensst0mmelser mellem mednrbejdere skal i

den ud-

strækning, det er muligt, bilægges indent'or gruppen.
2-10 En gruppes afgør,,lse i

appelleres H. Gruppen,
det.

Pn sag om personlige uoverensstemmelse kan
såfremt blot en af de implicerede ønsker

(5-6).

2-11 Enhver lokalgruppe (L. Qruppe) er ansvarlig OVPrfor Helhedsgruppen
(H:.Gruppen)
HELHEDSGRUPPEN (H=GHUPPI•;N).
MARTINUS, som er sagens ophav og stifter, hqr Vetoret til sin død~
Ingen afgørelser i

Sagen eller Grupperne er gyldige uden godken-

2.

3

Foruden Martinus består Ht·lhedsgruppen (H .Gruppen) af folgende medlemmer: Ib. Schleicher, Henning Laug, Torben Gedde, Tage Edeling,
Tage Buch,Sysse Buch,Grethe Brinkhard, Else Olsen,Mogens Møller,
Per Bruus-Jensen, Finn Bentzen,Aage Hvolby, Sv.Å. Rossen, Bertil Ekstrøm, Rolf Elving, Just Moller, Ben Saxe, Zam Zinglersen, Peter
Læssøe, Inge Sørensen, Torben Schæfer, Gerard og Sune Lindstrøm.
Det vil være rigtigst, at alle medarbejdere (se

1)

også de, der for

en kortere tid indenfor den nærmeste tid har del taeet i

arbejd<)t -

har adgang til Helhedsgruppens (H.Gruppens) møder, og at de får lejlighed til at deltage med indlæg på lige for med andre. Men de har
ikke stemmeret, hvis de ikke har et halvt års arbejde i

sagen i

den

bag sig. Da alle stemmeberettigede har et kort, der viser deres
stemmeberettigelse, kan det ikke volde særlige vanskeligheder ved

-

H.møderne.at skelne mellem de stemmeberettigede og de ikkestemmebe~ettigede. - Stemmeflertallet må være afgørende i
hvis
enlii.ghed ikke kan opnås på anden måde.

enhver situation

3-2

H. Gruppen bør holde møde mindst 1 gang om måneden.

3-3

H. Mødet ledes af en ordstyrer, som er valgt af H. Gruppen ved det
nærmeste forudgående møde.

3-4

Modet refereres af en referent, som er valgt af H. Gruppen ved det
nærmeste forudgående møde.

3-5

Eft<>r mødet afleveres referatet til kontoret,

som renskriver d<>t

OG sendPr det ud til H.Gruppens mJlemmer sammen med dagsorden for

næste møde

3-6

(3-7).

Forslag til dagsorden skal vær0 indsendt til instituttets kontor
senest 10 dage før næste møde.

e:3-1

Dagsord0nsforslagene nummereres og sendes til H. Medlemmerne.

3-8. Et presserende forslag til dagsorden, som ikke når at blive indsendt
rettidigt, kan indsendes til H. Gruppen med anmodning om, at d0t
må blive forelagt ved det kommende møde. Ordstyreren må læse forslaget op i

tilslutning til oplæsning af de rettidigt indkomne for-

slag, Og H. Gruppen må afgøre, om forslaget skal behandles nu eller
udskydes til næste gang.

J-9

Mødet indledes af ordstyreren med forespørgsel om eventuelle b(~mærninger til referatet fra sidste møde med henblik på godkendelse
af referatet.

3-10 Ordstyreren oplæser dagsordenen og fremkommer med forsl~g om rækkrfølgen.

J-11 Ved afgørelse af et fremlagt problem bør der tilstræbes ecnstemmig
afgørelse. Kan dette ikke opnås, bør sagen udsættes er muligt -

såfremt det

til behandling ved næste møde.

J-12 Kan en sag ikke af~øres eenstemmigt, skal H.Gruppens stemmeflertal
-

../1:'1, _ _ _ _ _ _J

,_

•

1)
ad-J Som f'oran bemærket, synes jeg det vil være praktisk heref'ter at
udtrykke Kontaktgruppen som HelhedsGruppen med forkortelse i
lig tale som

H.Gruppen. De øvrige Grupper kan udtrykkes lokalgrup-

per med forkortPlse i
sesgruppen i

dag-

daglig tale som L Grupper, ligesom bestyrel-

daglig tale kan udtrykkes som B.Gruppen.

FORLIGS-UDVALGET

4-1

Konfliktsituationer mellem medarbejdere eller grupper, der ikke
kan luses retfærdigt af' part0rne selv, anmeldes til Bestyrelsesgruppen og afgøres ved en domsgruppe på 7 medarbejdere, der vælges
ved lodtrækning af I-i.Gruppens medlemmer på det møde, hvor sagen
skal afgøres.

4-J

-

Un(i er et åbent møde -

ikke et lul~ke t - gør de implic ('rede part er

rede for uoverenssten;.,ielsen over:for al.le H.Grup;;ens medlemmer.
H.Gruppens ordstyrer skal drage omsorg f'or,

at de uenige parter

hver især f'ur givet udLryk .for deres syn på uoverensstemmelsen,
lNore:fter domsmændene udvælges ved lodtrækning. Disse mJ trække
sig tilbage og afgøre spørgsmålet ved hemmelig af'stemning, og derpå
lade II. Gruppens ords tyrer meddele domsafgør·; 1s en til den saml ede
H. Gru i , p e.

4-4

Domsmændene af'gør sagen ved hemmelig afstemning, og resultatet heraf' forelægges H.Gruppen ~tHltt@m denne gruppes ordstyrer.

4-5

Denne af'gørelse er endelig. og en betingelse f'or, at de implicerede
parter fortsætter i

sagens arbejde på det sted, hvor de arbejdede,

må være, at de retter sig ef'ter den trufne afgørelse.

4-6

es

Der .føres

protokol ov0r sagsbehandlingen.

Bestyrelsesgruppen

.5-1
5-2

Gruppen hedder of'fici0.lt 11 Bestyrelsen f'or Martinus institut" •

5-J

Ved afgang indstiller de øvrige medlemmer et nyt medlem til

Gruppen består af' et ulige antal af højst 5 personer.
Bestyrelses Gruppen (B.Gruppen). H.Gruppen kan også fremkomme med
et :forslag. H.Gruppen a:fgør hvem B.Gruppen nye medlem skal værP.

5-4

Bestyrelsesgruppen er ansvarshavende for for besørgelsen a:f instituttets forpligtelser overfor myndighederne.

5-5
5-6

Gruppen er oentrumsgruppe :for henvendelser :fra de øvrige grupper.
Konf'liktsituationer mellem enkeltpersoner eller grupper anmeldes
til Bestyrelsesgruppen, som drager omsorg for, at sagen forelægges H.Gruppen til domsaf'gørelse.

5-7

B.Gruppen l{,an gennem H.Grup: en få bemyndigelse til at af'gøre
en række daglige problb.er administrativt, men iøvrigt skal
B.Gruppen i

lighed med andre grupper gøre rede for sit arbejde

overfor H.GrUj)pen og være ansvarlige over for Helhedsgruppen (H.

....,.

.

Enhver ny medarbejder får ved sin tiltræden s()m medarbejder i

sagen

et kort,vcd hvilket han kan dokumentere sig som medarbejder •

•

'

Efter et halvt års perman~e medarbf1e i

sagen f'år han et kort,

der dokumenterer hans stemmeret.
ad
2 2

Det r,r nødvendigt,atder fra et centralt sted, H.Gruppen holdes øje
med, hvilke former for gruppearbejder, der dannes,

så arbejdet kan

ledes af de rette kanaler til gavn .ror fællesskabet, og at der ikke
opstår isolerede grupper ~ed initiativer, der går imod eller er på
t~rs af br,stræbelser, der allcrr'de er igang.
ad

H.Gruppen bliver i

realiteten sagens centrum. Her afgøres alle for

sagen livsvigtige spørgsmål, som nævnt i Martinus indlæg til mødet
den 24. februar 1972 un,ler pkt. 1. Det er derfor afgørende nødven-

digt, at H. Gruppen kan.fungere uden alt for store vanskeligheder.
Skal der foretages en afstemning, skal det nærmere undersøges, om
den stemmende er berettiget til at stemme. Enhvt'r må jo vi~e sit
-

kort, der giver ham,hende stemmeret. Den der endnu ikke har et

sådant kort, har ikke stemmeret.
Et spørgsmål er også, hvorledes doms1orhandlingen skal foregå,
når hele sagen er forelagt. Resultatet af afstemningen skal udformes på en sådan måde, at H.Gruppens ordstyrer kan læse dommen
op som en enkel erklæring. Sagens afgørelse skal nævnes i referatet
fra H.Gruppens møde.
Økonomi, regnskab, revision og budgetlægning er afdelinger under
Brstyrelsesgruppen(B.Gruppen), der forelægger de~ .f'or H.Gruppen,
<ier har alle afgørelser.,. og eftc'r de retningslinier, som c·r beskre ...
vet i Martinus indlæg den 24. februar d.å.
Dette referat er ud~rbejdet af Henning Laug,
men lielvis omforandret og rettet af Martinus.

...
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Medarhejdermøde d,24.2.1972

--------------------------Martinus Institut

TiJ~tede var: Martinus, Rolf EJvjng, Just MøJler, Else Olsen,
Ta~e & Svsse Buch, Grethe Brinkhard, Sune I.indstr8m,
Åge Hvolhy, B,rtil Ekstrom, Sam ZinP,lersen, Hennihg LaugSv.Å.Roi;;sen.

Aftenens dirJgent,H.Laug, foreslog, at dirigenten fremtidigt
benæv11es ordstyrer. Desuden at ordstyreren redigerer indkomne
forslag.
1.

Martinus gjorde rede for sit syn på Sagens fremtidige
struktur (skrf.bilag)

2.

Skal vi fortsætte med at arrangere medarbejderfest i marts.
Hartinus mente, at disse sammenkomster bør ophøre, så længe
han selv lever, og der derfor holdes stor fødselsdagsf~st i
august. Dette tilsluttede man sig.

J.

Forslag om at
KOSMCJS og nye bøger kan trykkes i to spalter
og løs højremargin, hvjlket er nemmere og billigere. Dette
vedtoges.

4.

Redaktionsudvalg for KOS~OS.
Efter at l'er Hruus-Jenwen har frasagt sig hvervet, er arhejdet
blevet varetapet af Tage lluch alene. Det er ønskeligt, at der
oprettes en sådan gruppe af medarbejdere.

-

;.

Tage Huch redegjorde for engelskgruppens forheredelse af den
engeJske uge på Klint.

6.

Der er en del ,rgange af KOSMOS 1970 og 1971, som foreslås solgt
pA fordela~tig måde. Man mente dog, at det var hedre at gemme
disse eksemplarer til senere brug i det omfanR, som de ikke
sælges i hPnholrl til nuværende prisliste. Hvolhy tilhød at lave
emne-index til rli,:;se, medens Bertil laver forfatter- og
titel-indP:x.

Te~e liuch forebragte hilsen fra ~eter Læssøe og fra Gerard, som
har skrevet, at man forbereder udgivel5en af hO~M0S på hollandsk.
Næste ~øde er d.16.J.72. kl.l~Jo - 22.oo med Åge Hvolby som ordstyrer.
ref.Sv.Å.Hossen

•

Arbejdestruktur for medarbejdfrne i
den selv ejende institution
MARTINUS ÅNDSVIDENSK.ABtLIGE INSTITUT

Instituttets livsf'unktioner opdelse i Grupper.
1.

Bestyrelsen: Fast ansvarshavende f'or besørgelsen af' instituttets
f'orpligtelser overf'or myndighPderne.
ar samtidig oentrumsgruppe for alle henvendelser fra.de øvrige
grupper.
Indkalder til medarbejdermøderne or; til domsaf'gørelse i konf'liktspørgsmål.

Ligeledea :t'orelaegger den for helhedsgruppen alle andre af instituttet• livsvigtige spørgsmål til afgørelse.
Denne a:f'gørelse foretages af helhedsgruppen ved af'stemning.

4t

2.

Herefter kommer kontor- bogholderi og økonomigruppen med tilhørende revision, samt de andre grupper, der i øjeblikket kan
dannes~ Det skal jeg ikke me1·e komme ind på he1 .
Jeg vil derimod gorne her sige lidt om stemmeretteu.

J.

Alle afgørelsen mi befordres af hver enkel medarbejders stemmeret.
t\lle :faste permanente medarbejdere har stemmeret, hvad f'nt en
han er lønnet eller ulønnet.
Løse og kun midlertidige medarbejdere kan ikke gives stemmeret.
For nye medarbejderes opnåelse af stemmeret må der kræves, at de
har været permanente med~p,bejdere i sagen mindst et halt år.
Stemmeretten kan kun gælde for de stemmeberettigede, der er i
fast arbejde i sagen.
Hvis en medarbejder, der har fået stemmeret af en eller anden
grund udebliver fra medarbejdet i lan~ere perioder, har han naturligvis ikke stemmeret i disse perioder.
Stemmeretten gælder
absolut kun for dem, der er i funktion i sagen.

4.

Konfliksituationer mellem medarbejdere, der ikke kan løses retferdigt af parterne selv, må afgøres ved en do•sgruppe.på 5 eller
11 medarbejdere, der vælges ved lodtrækning af helheden på det
medarbejdermøde, hvor sagen
skal afgøres og absolut ikke før
eller erter nævnte møde.
De uenige parter klarlægger deres kon€likt for dommergruppen,
som sA afgiver deres stemmer anonymt til b0styrelsesgruppen. Denne
meddeler derefter dommen eller afgørelsens resultat til parterne
og :forsamlingen~
På denne måde undgås al per:c;onlig eller partisk påvirkning af'
dommen, e:t'tersom dommernes stemmerf_er anonym Pller hemmelig. Dommerne k!Pl ikke få ubehaeeligheder bagefter af' de dømte partnere,
d.a disse jo ikke ved hvem af dommerne, der har stemt imod eller med.
7
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Martinue Institut

Til stede

-

yar1

Martinua.Per Bruua-Jensen, sv.Å.Roeaen, Inge Sørensen,
Ib Schleicher, Ben Saxe• Rolt ElYing, Peter Latssøe,
Torben Schæfer, Juat Møller, Elee Oleen, Tage og
Syeee Buch, Grethe Brinkhard, Finn Bentsen, Sune
Lindetr8a, Aage Hvolby, Bertil Ekstr8m, Sam Zinglerøen,
Henning ~aug.
·

1. 'Til dirigent valgt•• P.Bruus-Jenøen.
2. Ordet blev givet til Martinu•, som understregede, at hver medarbejder skal have 1 ate-e, og at alle 1Jeate111111elaer akal ta·ge•
at helheden, som bliver aagena egentlige chef. Der b•r valg••
grupper, som varetager hver deres områder under •n•v•r overfor
helheden. Martinus bad medarbejderne hj•lpe .ham aed at ekabe en
virkelig harmonisk atruktur i han• aag, der kan tungere øoa et
fuldkomment demokrati.
).

Ib Schleicher bad om ordet og meddelte, at han i kontakt med den
nye linie ha:vde nedlagt ata hidtidige poat aoa aagen• administrator. I den forbindelse debatterede-• ••grebet bestyrel••t der
var enighed oa, at der fortsat aka 1 vare en beatyrelse, •om overtor myndighederne tegner sagen. Men det underatregea, at beatyreleen internt, d.v.e. indenfor ••gene rammer, ikke betragte• som
en overordnet iaat,na, . . n eom en art garantigruppe, der foruden
at vare •aneigt• udadtil, desuden eikrer at sagens aktiviteter
er i ove~enaet•-'lae med vedt•gterne.

i..

Dirigenten foreelog derefte.r, at man opregnede allerede eksisterende grupper. F•lgende grupper identificeredes:

1 • . . . .ktton •f KOSMOS
Bngelakgruppe

2.
,.
~.
,.

Saperantogruppe

ForYaltning (praktisk arbejde)
Tyakgruppe

6. Ekapedition
7. Økonomiafdeling

.5.

8. Koamoa Ferieby
9. Produktion
lo •. Indexgruppe
11. Biaattelaeagrupp•
12. Beetyrelsen
1). Undervieningagruppe
14. Brevakole
1.5. Blnd.gruppe
1,. Sv•n•k gruppe
17. Hollandak"
18. Ielandek "
19. Pakke-gruppe (~oamos)
Dernaat begyndte man pA indkomne foralag til dageorden:
a.
Faatlaggelee af struktur til medarbejdermeder. Skal!.!!.!.
medarbejdere deltage med etemmeret uanset arbejdet• art,
eller skal hver arbejdegruppe atille 1 repreeentant.

Martinu• aente, at grupperne al finde frem til enige eynapunkter,
ema repr•••ntanten aed l stemme kan fremholde pl medarbejderaeclet.
Man diskuterede i.vrigt, ~ der ekal kvalificere en peraon til
at regne• for aedarbejder, og'den opfattelse udkryatalliaeredee,

-

2

at man er medarbejder uanset arbejdets oafaq, blot man yder en
tilbagevendende arbejdsindsats. Revisor Bentzen skitserede grundlinierne i de firmaer og idealistiske foretagender, han havde
kendskab til og lovede neste gang at belyse dette nærmere.
~. Har de forøkellige grupper aktiviteter i 1972, der belaster
kaøøen? Ian vi fA. et budget, så opgaverne evt.,> kan prioriteres.
Tage Buch gjorde rede for grundlaget i engelskafdelingen og
foreslog, at hver gruppe lavede budget.

S• Fastaettelse af procedure ved medarbejdermøder • .
De~oresloges, at der på hvert møde v•lges en dirigent for det
følgende møde. Dagsordensforslag sendes til. kontoret senest
lo dage før mødet. Første punkt på dagsorden bør være godkendelse
af referat. Der vælges ny dirigent hver gahg. Møderne begynder
kl.19.Jo og afsluttes kl.22.
,#.~~ 9.• Hvilket navn skal medarbejdermødet have: kontaktgruppen,
,;:/''. · samarbejdsmøde wller andet.
/'"'
Man enedea om at udsætte dette spørgsmål.
-

Resten af de indkomne forølag nåede man ikke, men de oplastea og

kommer på næste dagsorden.
Naste møde er d.24/2 kl.19.Jo med H.Laug som dirigent.

ref'.Sv.Rol!isen

Til atede1 Martinu•, Saa Ziqleraen, Hennt,I Laug, J'uat N•ll•r,

Bertil Ek.strS. 1 Inp børeaaea 1 Torben l;)chM1'er 1 S-. • .A.Roaaen 1
Ben Saxe, P.Bl"llu•-J'•n••n,
Buch, El•• Ola•n og
Grethe Brillkbard.

Sy•••

1.

U.erminc Laug bragte prob1e111et oa, h-.orvidt atudiekredae skal
li.ave privat karakter eller Yere garanteret af Martinua lnetitut.
Hartinua ~•nte, at lnatituttet ikke kan at! inde tor atudiekre4ae 1
aom 1'1nder ated Uden tor lnatituttet, Eonli det ikke vil Y•re
muligt at kontrollere kvaliteten ar derea arbeJde. Hemd.q Leq
og andre ~ente, at det derfor var torkert, at xnce saren••••
atudiekredae 1 pri-vat hJ•• er autoriaeret og annonceret . . . den
eneete pri-vate atudiekreda. Man diakuterede dette apørgamtU, og

Martinua tilaluttede aig et forelag at Torben ~oh•t•r om -ved
••••n•n• begynd•l•• at gere opauørkaoa pA, b.-.mn der tilbyder aic
aOIII •tudtekredeledere af prt-.ate atudiekredae -ved opalag •c 1
KOS~v~. For ikke at gøre fora~•i o-.ertor aepn, blev det •c•A
tr"havet, at der ik.ke b•r f'inde 1u iYate atudtekred•• ated pA
lnatituttet. Heraf f•lger, at Martiau• la•tltut ikke atlr inde
tor pri-.ate at.udiekredaled•r•• k"alif'ika'tion.er.
2.

Juat Møller rortalte, at engelakaCdelinc•n er begyndt at aende
et 1111• blad "W•w• tro• kartiaua ln•titute" ud til engelak•
talende. B.sax:• underatrecede betydningen af at t·rua-• en •n•artet oa· -vedta,:et terminologi. Juat Møller tor tal te, et ea at
Ilana veruwr I aoa er a,e&•t dygtig i tila- og t Jernayaabrancben,
genne vil atille apparatur til r&dighed, f' .eka. til et fil.ae
et lnter"iew med Hartinua. Man eagde Ja tak tor tilbudet, aoa
Martinua aooepterede.

),

lage :::»•renaen t'orealoø, at de ny• l'..oaaoe-becer annoncer•• i

-

!-.U::>M'-' b •

~.

Torben 5oWter trealagde en ide for Gerard •• •t lade begervp,l
tyak bl1•• ud.gi.Yet på et forlag i Schwe:la. 1ien ne-vnt• deaudea et
tilb\Ul •• at Y1ae en filna •• .,. naturl•«e fra Filipinerne. Bet
ble-. eatalt, at fil"n er aeget uhyggelig, og man tec eteund
t'ra at arbeJde 'Videre med

••c•••

,.

Ben .Saxe t'ore-viate en artikel øa en l"Uaaiek Yidenekaba"nd., der
ha-vder et kunne fotografere aenneaketa paykiake

Naate med• den 2,.11.1971 kl.20.00

1•«••••

i••

1. 1'orNll CIJedå _.._.. ,_..alac pi ltaa• a.11.t. •--••rtq
ntkka IUliYeraiteta-.1au •• tøel•Cd•
ter"iJMlela• •• liate
•t'lldeaterbla•••

i•••

•••r

1. &.Roa••• - • l t • , at•• aic•rtaaer ur •••r••• Loctk til ait
IMMler...1 . . . . . . . ••der•• tllla4ol•• til at lldcl•• •• i alt
11.J••land.. _,1tU.a ..., ...
•k••••l•k •••••• til udcl••l•••·
Ib hllleluer .,...., . . ••. .n.ter at IUlCler••. . aaligtwdera• ter

i,.,.,. -

at k-tn11• ..• •••..

-

•••t•l••••

b.•••J'll

,. Med
til ••••nlaal.apa p& laatttutt•t l'oreeloc •••••••
at • - t.1J.••r t Jnwau.atera. ht1l• r,at•• Jlartia•• ••r •• ged
lde. na"l,ri.ø ••••• Martla" ib•, at det -.ar aopn tontel •ed
intennat1.outore4rac 1 City••• illCilledaiac til kara•r p!
iaatitu.t tot.
It. Det bl•• l'orealA••• at all• tor..,rac la4ltal•• pi t.iad.
aourt
llar 1•••• at ord.ae det praktiake.

•t•b••

,. Jlaa . . .,., at det Yar 111Ut141ct lldelllkk.eacl• at 1-4• IUlC&erYtaatacea
Jua.raaal'ora, ••• .ter•aloc, at •••••• Jleller, Tec• .__ a.tl.
Jualder tereuac - aaaucea l caaa ..aYaali• fora • .It
lulrau ur l.eåa af dea • • - f•r••r•••1wld•r •c a.aoaaea tllltecl
at ulde•• kar-• •W•l•IMad.e ... -••c•teroctrapae. Naa
diakut•r•••• . . å r etter tored.rapaa 11111111.e 'ftlre P'l&PP8•'1'1t•Jd•
. ., -li.alt• tor•• forCriakataa • . . . dlak11terede dette ...raaa&l
l•Y•IMII•, •• ..._. .tertel.te "d•r•• aocl• •rfarl-aa•r•

lul••

41•••-

, . Jled. lleaap til atadieknd•• . . .,. Jlartiaue, at pri•••• kr•ct.••
kan •ara til •••r aytte,
b•r
priYat karakter,••

•-at••

ba••

at • ._,ou.Calecterea freafrYer ikke kaa au.terl••r•• at iaatitu.ttet.

7. •••• •darlleJdenaøde IMrawd•• til S•EIHC 7/19.kl.lo.oo
......k . . . . . . . . . . . . . . . .

MARTINUS

INSTITUTO

Medarbejderwøde på MI onsdag den 2/9-19Zo kl.20.00
Til stede: Martinus, Ib, 'l'age, V:i.beke, .ll;lse, u-rethe, Mogens,
Just, Inge, Ben, Sam og llertil samt Svend Åge.
Fraværende: Per, Gerard, Henning, Syøøe

--------- ..

Siden sidst
Medarbejderne fortalte løst og fast om, hvad de havde arbejdet med
siden sidst.
Bertil og Hen fortalte on1, at bogen "Tyve tilfælde, der tyder på
reinkarnation" snart vil udkonmie.
Inge berettede om sine studiekredse, som er i god vækst.
Just og Tage redegjorde for deres arbejde i forbindelse med den
engelske uge.

-·

Mogens fortalte om ••n uge på tietofte, højsæs~nen på Klint og en
uge på Varnhem. Vedrørende Varnhem udtrykte man sin beklagelse over,
at Sigb1itt 'l'herner trækker sig tilbage fra arbejdet. Mogens kom
ind på øin koMnende rejse 19-26/9 til Berl.n semmen med Gerard,
hvor de delvis i fællesskab skal holde foredrag ved ).Esoterische
Kongress.
Ib fortalte om esperantougen og nævnte i den forbindelse, at en af
deltaeerne, en polak dame, havde givet tilsagn om at oversætte
Martinus-li•teratu:t til polsk. Man tal te om ain1ultantolkeanlægget,
som stort set havde virket tilfredsstillende i år, dog bør lydisoleringen gøres endnu bedre.
Martinus gav udtryk for øin glæde over medarbejdermøderne og :fortalte
om sit syn på godt samarbejde. Man skulle altid kunne tale om
tingene i indbyrdes kær lie;hed og aynipa ti, men samtidig have orden i
tingene, f'ordi ineti tuttet efterhånden blev et stort f'oretagende,
Tage refererede nogle breve fra sommerens engelske deltagere, som
havde været n1eget glale for opholdet og undervisningen. Man forespurgte bl.a. om Mogens kunne komo1e til England til efteråret,
da det var for lidt med en gang om ~ret~ Tage omtalte også en
forespørgøel fra "Dynamic living Publication" om at trykke og sælge
Ro øsens og Sa:xes "The riddle of' Exiøtence" med en 1~oya 1 ty på
til instituttet. Rossen ønskede i den forbindelse en ændring af
titlen, ae.ledes at Martinus navn kommer med i denne.

5"

Tage beklagede, at der i

det praktiske samarbejde mellem engelskgruppen og den danske afdeling havde været vanskeligheder i sommer.
Han håbede, at det blev bedre n~ate ~r, men fremhævede, at de
fremmedsprogede burde have foredrag på den bedste tid, nemlig om
formiddagen. Martinus foreslog, at Sune Lindstrom på Gerner Larasons
vegne blev inviteret til programmøde for hele sommerenstoredrageaktivitet i februar må.ned. Just ønøj.._ede, at der efter programmødet
udsendte& et samlet program, så elle kan v~re orienteret ow foredragene, hvilket fik fuld tilslutning.
Vinterens foredrag
Martinus ville gerhe holde foredrag på instituttet hver .5.mandag,
bet:,-yndende d • .5/lo. Per har beklaget, &t han ikke har mulighed for
at holde foredrag i vinter.
Nyt møde fredrag d.)o/lo, kl.20.00
/sv.Å • .Hossen

l n;~\dc t d cl tog Mogens, Ecn, Gcra.d, Tago, Sys se, Tngc, Just, Crc thc,
~nL,~kc, El.se, Sam, reJ, ~1artinw~, Ib, Bertil.

Mogens indl cd te med at fort:rll c om invitation til Tyskl:rnd tj 1. intcrnatio1wl, esoterisk konkrc:;, inviteret af Ilildobrandt. Mogens
rej sc.'r s:unrncn med Ger:::i<l i ~~lutnin 6 cn af september.

Ta~;c, Vibcl·c O'.} tfogc1B rejser til Eni:;land via Holland og Tysl:Lrnd
i tiJcn 31/5 til 17/60

Der er ogsti indløbet invi taticm til Mogens fra Fru Taylor i
Tidspunkt enten oktober eller november d.a.

e

llSA.

Mc.rtinus rejser til I:1Lmd i tiden 7/6 - 22/6 på. invitation af alle
intere~scrcdc ffied Vignicr Andersson i spidsen.
Det blev ved tn~~ct nt bringe artikel i KOSMOS vcdr
scrn .sTrt:ryk i 300 cksc!mplarcr.

O

t~osmos Ferieby

M1rtinus spørz32timc med studickrc<lscnc opta3cs p·'\ btmd o~ nnvcnd2s
0.11 :·,:uligt i 1:0.Jt 10'3
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Medarbejdermøde ved Martinus Institut d. 13/3 7o.
1. Studiegrupaer
Gerard fortalte om ungdomsgruppernes arbejde.
ca 2o unge mø es ca en gang om måneden, men er desuden delt i tre
mindre grupper, der mødes tiere og tager særlige emner op. Disse
bringes senere frem på fællesmødet. Møderne har meget uformel karakter, er præget af stor tolerance og er meget inspirerende at være
med til.
en/
Der er deaiden gruppe bestående af ikke-unge, som mødes hver 14. dag.
Man arbejder med øvelser i at fremlægge bogligt stof fra kosmologien
med diskussion.
Inge Sørensen har oparbejdet 3 grupper, som arbejder med symbolerne
og diskuterer kosmiske emner. Vibeke Møller berettede om Ole Silva's
gruppearbejde på instituttet, der koncentrerer sig om 1. bind af Livets
Bog. Vibeke har desuden selv en gruppe, der består af viderekomne i
de kosmiske emner.
Det viser sig, at der nu er engageret ca 7o personer i studi~edse i
København. Man udtalte sin store glæde over denne aktivitet.
2. Foredrag.
Mogens Møller rapporterede om sine foredrag. Havde
allerede holdt 45 foredrag i 1970. Der er i Århus 3 studiekredse og i
Odense 2.
Mogens skal til Søtofte i maj måned, til England og Holland i juni,
på Klint i juli, Varnhem i august og muligvis USA i oktober-november.
Mogens mente, at der burde produceres og sendes flere bånd ud til studiegrupperne.
Tage Buch fortalte i korte træk om den kommende foredragsrejse til
England med deltagelse af Martinus og Mogens Møller.
3, Oversættelser.
Ib Schleicher fortalte om gruppearbejdet med
terminologiproblemer. I gruppen samarbejder B. Saxe, H. Vinter, Inge
Sørensen og Ib Schleidier.
4, Bladet
Ben Saxe fremhævede, at der igen burde optages en spørgcrubrilc, O:a han var sikker på, at mange læsere savnede denne mulighed
for at få aktuelle spørgsmål besvaret. Saxe slog også til lyd for, at
der måtte være mulighed for at få de større biblioteker til at abonnere på Kosmos. Tilbød at skaffe en liste over landets hovedbiblioteker.
Martinus mente, at der burde følge en notits om gratis prøveabonnement
i bladet. Det viste sig at sådanne allerede forelå trykte. Man foreslog
desuden, at der hveranden gang fulgte en litteraturliste.
Gerard foreholdt, at Instituttet i højere grad end det har været tilfældet bør sikre, at bestilt arbejde gøres færdig til den aftalte tid.
De:- hentydedes til forsinkelsen af udsendelsen af "Indekset" og de
tyske kosmos. Det fremhævedes dog fra forskellig side, at produktionsleddet havde været underkastet en umenneskelig arbc jdsbyrde. r.lJ:an konkluderede, at den nye arbejdsdeling i forbindelse med en effektiv planlægning skulle kunne ændre disse forhold. Bertil fores.Log, at man sendte en skrivelse til abonnenter på Indekset med beklagelse af forsinkelsen.
Sam Zinglersen meddelte, at Martinus'
5. Martinus' fødselsd~
80 ars fødselsdag vil blive fejret i Ingeniørhuset med plads til
460 ~ersoner. Inge Sørensen foreslog, at fødselsdagen annonceredes
allerede i juni måned.

6. Næste møde: 17/4.
/ S. Rossen

1970/4
Jo januar kl.

,I
Medarbejdermøde på Martinus Institut, fredag den

Jo

januar

-7o

kl.

20.00

20.00

I mødet del tog; Ib, Sam, Inge, Sysse, Henning, Martinus, Tage, Just, Nørrelund,
, Else, Vibeke, Gerad, Mogens, Sv.Åge, Grete og :13J.

Ib åbnede mødet med at oplyse, at der siden sidste medarbejdermø le havde været
ført forhandlinger om at ansætte Bertil Ekstrom til at varetage ,:nstituttets
trykkeribehov m.m., dvs. eventuelt også bogbinderibehov •

.

Interessen herfor var fra Instituttets side motiveret af

1. Hensyntagen til melding fra PBJ om svær overbalastning, efter at
han var blevet alene i trykkeriet

2. Ønsket om forøget indsats på det redaktionelle område

J. Ønsket om udeivelse af K03MOS på esperanto, tysk og engelsk som
kvartalsblad m. Pl3J i redaktionen.

4. Ønsket om forøget undervisningsindsats fra PBJ 1 s side.
Sv.Å. ønskede at vide, om der var økonomisk grundlag for et sådant arangement.
Dette bekræftedes under henvisning til Instituttets trykkeriomsætning i 1969
samt de opgaver, man stod over for i 1970, bl.a. vedr. udgivelsen af symbolbog
II på enr;olsk og esperanto, samt symbolbog IV på. dansk. Ydeligern kunne Torben
Kehlet samt PBJ tilbyde arbejde allerede i første halvdel af 1970 til et samlet
beløb af mellem 8.000 og 14.ooo Kr.
PBJ oplyste iøvrir;t, at han godt kunne sikre sin gamle, "ydre" kundekreds for
instituttet, hvis det havde interesse. Ib svarede, at man gerne ville overveje
tilbudet nærmere og tilføjede, at det sikkert ikke ville være svært at få
arbejde udefra, hvis det skulle vise sig ønskeligt.

Mogens fortalte om forløbet af aftenen onsdag den 28 januar, hvor man havde inviteret til deltagelse i aktive studiegrupper.
Der mødte ialt mellem 75 - 80 deltagere, og der dannedes ialt 6 grupper med ialt
66 deltagere (heraf nogle gengangere)
De seks grupper bestod af

1) 2 ungdomsgrupper med ial t 22 del tage re; aldersg1ænsen Jo år.
2) l B-cruppe (begyndere)
J) 2 C-r;rupper (vider(?kornne)
4) 1 D-gruppe, dvs. folk, der øw,ker at afholde sm;, øvelsesforedrag.

Grupperne har yderlir,ere fået tilbud om at samles med Mogens tiJ gennemgang af
symboler og spørgetime, foreløbigt tre torsdage i løbet af forå1·et.
Martinus meddelte, at Inge havde udtrykt ønsko om selv at danne :.tudiegrupper,
hvilket b)ide Mogens og han havde givet tilslutning til.
Mogens fortalte yderligere, at der allerede eksister<~e to grupper i Odense og
to i Århu:.;.
Endvidere at Dragsdahl havde bedt om et foredrag over

L~.

kap. af LB. i Admiral

Gjaldes g:1rd i løbet af foråret.

Martinus foreslog annoncer for f.eks. KOSMOS, bøgerno og KosrnoJ Ferieby m.m.
indskudt mellan lysbilloderne før foredragene på Instituttet.
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J b of•ly:,;L1,, a L der var lagnL kontakt med L.an1..J:;rot.:.:agførcr ('lo~;tx1k om 1,Luwrnc for
;l;u·t.i.nuc, L>l:,: LLt!l:;c, d·, v1.:;l- :;i.i; al v1·t·c v •'.\:.,kel.i./'.' aL f'v)r() ud .i. .U. vnt. lJr·nrw
.i,·.\cll havde L:w1:l kPnLuk:. l!ICd c:, ; ,iuri:;l, ckt· .i :;,in l.jd );:1vdc onJr;,_:L Karin L.U.i.xen:;;
l>l::: 1 .lLc.Lt,1:, I.i.[.'!..' :..:rnri d, 1· var L, t:t konlakl :r1,:d ki.l'kcrriin .. ;;Lct·.lcL. i1ari forr1sl:'1r
il,,1·l'1·a <i1 j,l.·.Ukkcl.i.1'. k( 1 :.:., .• LL n,, , :..;undhr:d::;:.;LJ1·,1.L:,cn, mt:n.i;·hcd::ri'idr.t :,a:nt :;U.fl::,;1'Vr.if'l1uicn. lJot er aft l L, at i·l.1:.;ln.k ~;kal 0111:r1;1.vn :;agrm U.l. del! !Tl(;:,t sagkyndlgo
p'.'1 omr:~Jut..

Ib ,ncckld.t,··, :-1!. li1·oclu1 uJv:JJ . 1',:l. - l!cd:.;:it. \tr,d(:r m:1dnt. l<_J(/,1/;: - liavdn haft, ::;it
J\1 r.; lc1 nH1d; , u:· al Jii l,:,H.:hur '·' vat' wti•(T;'
L1.l 'ni!nncn? ;~ennr.,ri;;;J111;, Brochureudvalr_;ct Ila r :;ll na:sto 1·::lrfo J,·u L? 1'ebrua..'
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Ib oply~1lc og:,;°1, al dc1· ville iJlivti indryhlwt anncmcer i forskellige esporantotiJsskrlflor om o:;pcra11Luugon l Kli11l. dtm Jl - ld/7 -70.

Ydcrli1{ore blt,v r::n (;,tor) :n1:darbujdcr,.,;unrnc:d;orn:;t;. annorn:rT,·L Lil al skulle finde
:,Led µ.'1 ~U don 2h/J kl. ~2o.ou, dvs. p;i ~;a1._;c·ns 'I x ?'ende fødselsdag.
Fra Oekcw i l~ngland er ;,lJ.cn:,}n de føn,Le c5 sidnr af sy:nt,o.lbogcn 11 blcvfl!. modtaget,
oversat fra 1,:;pcraut.u; dn rrc:::.to 14· ::,ider kan vcnlr.'.:..l i l; ·uL af lo dage. Jlcle
(n:r1r!n.:tti•:l.,;c;arbcjucl v, tit.os ; t, vaTo aft,luLlet. i lølJot 1. ·ri:tj/'/0. Ockoy melder
HJw dE,s Lo 1ninurc, aL :,an 01 .::i. er paraL til at ovcrsætL-u !WSMO til engelsk, så
~;mrt vi er i stand t.U .iL ud; ege dot aktuelle 1;.t.of.

ll: h::ir L:wcl lwnt.akL 111c:d
!I:·. Robert Fcl.dby om af::;kriLL af ti:'1rnl, i førc.t,0 rn·kkc
c:,1Jerant..oovcl':;:rtl.d :,ur; JcrnH l1ar al.lert:do til da Lo af1,J< c ,vcl., do første Joo sidGr,
vi.::it 110k af i:ymllolboc IJ. Foldi:J.Y har også erklæret nig vi.lJ..i.g Lil at V'.UJ e b;re
at d1rive l lige højremo.rgln, i før::ite omgang med henbl.i.k p!'i "sætning" af esperant.obør,er ••
1

,,

·:11 oplyser, aL lwn har pla.tHT om ;it fnJ rs Martinu.n rlO-l, rs f,;r1dselsdag på beh~~rig
r•1:dc; det vil i lir sii~n i iw,ml.ørforcn.Lngcll, dor har plads LLl ca l150 mennesker.

Mc'.idelelsen fik en særdeles po:,itlv modtagelne af samtlige deltagere •••
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Merlarhejrlermørle os Ih og Tove, fredag den lo oktober -69 kl. 20.00
I mødet deltog Martinus, Mogens og Vibeke, Tage og Sysse, Else Olsen
Inge Sørensen, Ben Sax.e, Henning Laug, Sv.Aa. 1~.ossen, Gerad, lb
og Tove samt PBJ.

-

•

Ib indledte mødet med at skitsere de tanker, han knyttede til
sådanne sammenkomster i fremtiden. Som særligt hetydningsfuldt blev
ncI·vnt, at der først og fremmest var tale om anledninger til kommunikation ud over, hvad de mere eller mindre tilf f!ldige kontakter
i hverdagen mellem medarbcj<lerne kunne give anledning til. - Kommunikation er grundlaget for alt godt og rationelt samarbejde, der
igen er en betingelse for den atmosfære af solidaritet og samdrægtighed, hvoraf sagens videre fremskridt for en stor del afha:nger.
Gennem medarbejdersammenkomsterne kunne der blive lejlighed til
udveksling af tanker og ideer, drøftelse af vanskeligheder og
problemer i de enkelte afdelinger, lige som sådanne sammenkomster
kunne danne ramme om en rationel informationsvirksomhed på internt
plan. Derimod var det ikke tanken at betragte dem som en lejlighed
til at træffe beslutninger. - Sammen med Martinus tilsluttede
samtlige deltagere i mødet sig disse betragtninger.
Herefter blev forskellige emner bragt på bane, først og fremmest
tidsskriftet KOSMOS. Ben Saxe stillede indtrængende forslag om, at
bladet blev forsynet med mindst ~n hefteklamme i ryggen. Ib lovede
at undersøge muligheden for at anskaffe de fornødne heftemaskiner
plus personale til betjening af disse.
I forbindelse med KOSMOS drøftedes spørgsmålet om arangement af
prøvebreve. PBJ foresloij et prøveabonnement heståen~e af ialt
8 numre: 4 sÆrnumre og 4 numre taget af den løbende produktion;
motiveringen var bladets høje pris. Forslaget blev støttet af
Else Olsen. Martinus og Tage Buch gik derimod ind for et mindre
antal numre, hvilket også havde Bens og Inge Sørensens tilslutning.
Emnet blev sendt i udvalg.
Det blev også foreslået at fremsende prøvenurnre - eventuelt løbende
gratisabonnementer - til landets større biblioteker (Sverige med
taget). Ligeledes dette forslag blev taget under overvejelse.
Endvidere blev anoncering af KOSMOS drøftet. Ben lovede at beskæftige sig med spørgsmålet om den mest rentable anonceringsform;
forslaget lød på rubrikanoncer m. klippekuponer 1 og Ben lovede
at undersøge ornkos tn inge rne i forbinde 1 se med s.::i.danne.
Med Toves kaffebor<l som et ynerst behageligt intermezzo gik resten
~f aftenen hovedsageligt med at dr~fte spørgsm1let om oversættelser,
hvor sådanne på engelsk fik f,,ors te prioritet. Få Mogens I ins Lrndige anmodning hlev clet vedtaget at stile mod en uc\;i.velse af
Symbolbog II (på en3c,Lsk) i forbindelse med hans n,J•stc rejse til
USA i oktober 1970. Ben lovede at tage oversættelsesarbejdet under overvejelse.
Næste møde: fredag den 14/11 d.a. kl. 20.00 hos Henning Laug.
Forslag til dagsorden: In formation spol i tik.

ref./PBJ.

14 novern'.Kr kl. 20.00
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Nødeated•••••••••••••••Ib 6ohleich~r
Til fttd•••••••••••••••Gr•the Brinkhard ••••••••• oø
Per Bruua-Jenøen ••••••••• P&J

Thoma• Wørrelund ••••••••• ThN
Elae Olaen ••••••••••••••• ~o
Ib *chieicher •••••••••••• ~CH
1nge sørenøen •••••••••••• Is

Frev•rende•••••••••••••Bløe Edelin«••••••••••••••E
1.

orientering l'p beatvrels9eøwder
Atakrift rra undervienincsmøde 68.1

2.

Or1enteripJ {ra undervianiry;aruøde

Underviøninge1;lan tor etteråret blev gennemg&et 1
Martinua holder foredrag hver ma11dag.
Mopn• Møller, sv.Aage aoaaen, Ben Saxe og Arne Krogh dækker

toradagene.
Jen gang om mit.neden (fredag) holdes der foredrag pli esperanto om
Jtartinue kosmologi. Encel.akufdelingen foraøger at genneDlføre et
tilavarende arrangement.
Toradagaforedrasene annonceres 1 frederikabergbladet og evt.andre.

l•

Vd4ivelse og trxkning at' bø,;er.
a) Øymbolbog I pa engelsk trykke• enerest. IS laver "dreJebog•
tor mol11Bri.ngen, eoøa :foretage• at PDJ.
bc) "Omkring min nd•øionø t'ødael" og "Den længst levende afgud"
) skrives om. da teketerne ikke egner aig for nedfotografering.
d) •øtaettelae" akrivea til trykning i format aom "Logik• p4
engelak og eaperanto.
e) IS har akrevet 6 øaa bøger, aoa ekal indgå i den nummererede
lille bogaerie. Andre 6 vil formentlig blive færdige ved
Areta alutning.
Diaae bøger trykke•, ea enart der er tid.
t) ~u.J har trykt LB 1 o~ er nu i gallfJ med LB 1~1.

4.

Brevpapir

-

PBJ' trykker et toreløbigt oplae; til brug tor kontoret.
Ny• brevpapir med tortsætteleeaark trykke• snarest øtuligt.
Tryk aom eeperontoatdelingens tils'Yarende J>llpir.

2•

Kuverter t&l KQSMO~
SCH fremeka1fer tilbud på billice hvide kuverter med tryk.

6•

Pfxt mfd•
Ikke aftalt.

Refereret af SCH

International Business Machines %

Ved Vesterport 6

1646 København V

. Tlf. (Ol) 15 11 55

En IBM vedligeholdelses-kontrakt yder Dem:

VEDLIGEHOLDELSES-KONTRAKT

Forebyggende vedligeholdelse
Regelmæssige eftersyn holder Deres IBM maskiner i topform og reducerer reparationsafbrydelser til et minimum.

Maskiner, som dækkes af denne kontrakt:
Typebetegnelse

Rensning
Deres maskiner holdes rene og tiltalende ved hjælp af afprøvet teknik og special-værktøj. Uundværlig smøring efter
rensning foretages med de af IBM foreskrevne olier.

Typenummer

Serienummer

Årligt beløb

I

OD 42

422840

300,00 I

71.62910

I

Systematisk udskiftning af dele
Alle dele kontrolleres for slid og udskiftes uden omkostninger for Dem med undtagelse af gummibelægningen på skrivevalse.

-

Service tilkald
Ekstra service er uden omkostninger for Dem inden for
IBM's normale kontortid og inden for en radius af 25 km fra
nærmeste IBM-kontor.
Een faktura
Een årlig faktura reducerer Deres administrationsomkostninger.
IBM betyder service
IBM's teknikere er specialuddannede til service af IBM's
maskiner, og de har til opgave at omsætte solid teknisk
kunnen til hurtig, omhyggelig service efter Deres behov.

Rejseomkostninger ud over en radius af 25 km fra nærmeste IBM-kontor betales af kunden.
Efter forretningstidens ophør og i specielle tilfælde på søn- og helligdage faklureres rejse- og arbejdstid til fastsatte timesatser.
De!ce abonnement dækker ikke service og dele, som må udskiftes som følge af kortslutning, ulykkestilfælde, forsømmelighed eller overlast. Specifikationsændringer, forandringer eller påmonterede aggregaler kan nødvendiggøre en ændring af vedligeholdelsesprisen,
IBM er aldrig ansvarlig for følgeskader, herunder driftstab og evt. personskader.
Hvis en maskine regelmæssigt benyttes af mere end eet arbejdsskift, bliver ovennævnte abonnementspris forhøjet med 50 'lo' for hvert ekstra personalehold,
der benytter den. For maskiner, der anvendes til specielle opgaver, træffes særlig aftale om udvidet vedligehold~lse.
·
Dette abonnement dækker ikke service, som nødvendiggøres af fejl på dele eller aggregater, som ikke er af IBM-fabrikat.

-

Hvis en hovedreparation efter IBM's mening skulle blive nødvendig, fordi normale reparationer og udskiftning af dele ikke kan holde maskinen i tilfredsstillende arbejdsstand, vil IBM give Dem et overslag over omkostningerne. Hvis De ønsker en sådan hovedreparation foretaget, betales disse omkostninger
udover vedligeholdelses-prisen.
·
Første kontraktperiode løber fra ikrafttrædelse af nærværende aftale til udløbet af indeværende kalenderår. Kontrakten løber derefter automatisk videre med
et kalenderår ad gangen, indtil den opsiges af Dem eller os med 30 dages forudgående skriftligt .varsel til et kalenderårs begyndelse. Eventuelle. ændringer
i vedligeholdelsespriser vil ske med skriftligt varsel senest 60 dage før et kalenderårs begyndelse.
Eventuelle omkostninger ved stempling ·af nærværende aftale ligesom enhver skat eller afgift til det offentlige er ikke includeret i prisen og betales af Dem
ud over det anførte beløb.
For første kontraktperiode debiteres forholdsmæssigt for resten af kalenderårel. Derefter faktureres forud for et år ad gangen.
Betalingsbetingelser 30 dage netto.
Afdelingskontor

K benhavn

Kunde nr.

Dato for ikrafttrædelse

Installationsdato

Kontrolnummer

15.07.69.

09.09.68.

8855-00

KUNDENS TILTRÆDELSE:
For INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES A/S
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Kundens eksemplar
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Nytorv 5, 9000 .Aalborg; tlf. (08) 12 30 22

BanegJrdsgade 34, 8000 Ar/ms C, tlf. (06) 1J 31 77

Ve<tergade 11, 5000 Odense, tlf. (09) 11 04 88
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S TAT US
Aktiver

Kassebeholdning ••••••••••••••••••••
Girobeholdning •••••••••••••••••••••
Inventar ( trykkemask. Vardi efter
afskrivning) •••••••••• ~ •••
Beholdning af bøger ••••••••••••••••
"
" In:f ormi lo esp. • ••••••
"
"
"
dansk•••••••
"
" Sym bo 1 er •••••••••••••
Kommission tilgode •••••••••.•••.•••
Kreditorer •••••••••••••••••••••••••
Rentefrie lån ••••••••••••••••••••••

-

Reservefond

•.•••••.

I

Passiver

69,88
121,62
360,-

6800,2000,-

2000,300,looo,-

305,46
9000,.
3000,-

•••••••••••••••

Saldo at overføre til næste år••••••

346,04

kr:12651,50

12651, 5o

========================
Driftsregnskab.

-

Saldo overført •••••••••••••••••••••
Kontingenter og andre bidrag •••••••
Salg af bøger•••••••••••••••••••••••
11
"
Informilo esp. • ••••••••••••
11
"
"
dansk ••••••••• , ••
11
"Mærkater og symboler •••••••
Omkostninger ved bogfremstilling ••••
Afskr. på trykkemaskine •••••••••••••
Forhandlerrabat ••••••••••••••••••••
Kontaktbreve •••••••••••••••.•••••••
Omkostninger :
Porto •••••••••••••••••••• 497,17
25o,96
Kuverter og kontorrekv.
2o5,9o
Annoncering, abbonn. mm.
Saldo forr. år 2261,91
Årets overskud 108 13 (Reservefond)
334 '04 ( overføres ti 1
næste år)
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Udgifter

1628,77
40 22:68
14o,5o

Indtæ~t~r

226, 1
3o5o,76
4o7,4o
61,So
1oo,25o,15

954,o3
3000,346,04

Vanløse den 26.1.56
N. Nyskov 1 kasserer,
Regnskabet gennemgået og fundet i orden. Kassebeholdningen
forefandtes, såvel som girokontoen stemte overens med regn•
økabet. Diverse beholdninger af litteratur optaget til trema tillingspris.

A, »arkiQie

-

MARTINUS ÅNDSVIDENSKABELIGE INSTITUT

Love ved oprettelsen 1. januar 1956.

LO VE

Ved at udgive eller ved at givestitte til udgivel-

for

se af Martinus og andre forfatteres åndsvidenskabelige bøger, skrifter og foredrag på alle landes

MARTINUS ÅNDSVIDENSKABELIGE INSTITUT,

sprog.
§ 1.

Ved at yde støtte til åndeligt interesserede menne-

Institutionens navn er Martinus Åndsvidenskabelige
Institut.
§ 2.

Institutionens hjemsted er Frederiksberg.
§ 3.

sker i alle lande, som nu og også efter Martinus

- -

Institutionens formue ved oprettelsen består af de

død gennem selvstændige studier ønsker at videreføre frit åndsvidenskabeligt forskningsarbejde.
§ 5.

Institutionen ledes ar en bestyrelse bestående af
mindst 3 myndige, vederhæftige og uberygtede mænd eller
kvinder. Bestyrelsen udnævner blandt sine medlemmer en

i det af forfatteren Martinus Thomsen, kaldet Martinus,

præsident og en vice-præsident.

den 3o. oktober 1956 med senere påtegning af 14, marts

Præsidenten varetager den daglige ledelse af insti-

1957 til institutionen udstedte gavebreve nævnte aktiver og passiver,

tutionen og repræsenterer denne. Vice-præsidenten træder i

§ 4.

stedet for præsidenten, når denne er forhindret.

Hvis antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang
bliver mindre end 3, skal bestyrelsen supplere sig med

Iustitutionen skal i hele sin virksomhed og med alle
de til dens rådighed stående midler udelukkende tjene

nye medlemmer i stedet for de fratrådte,

det almennyttige formål at fremme den frie åndsviden-

tallet er mindst 3.

snledes at an-

Bestyrelsen har den udøvende ledelse af institutio-

skabelige forskning og at udbrede kendskabet til dens
resultater til gavn for åndeligt interesserede menne-

nens anliggender, derunder fastsættelse af lønninger til

sker i alle lande.
Institut ionen skal i første række arbejde for sit

bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere. Beslutninger

formål på følgende måde:
Ved at tilvejebringe de ydre betingelser for, at

Martinus kan fuldføre formuleringen af sine åndsvidenskabelige analyser og beskrivelsen af sin
verdensopfattelse.
Ved at udbrede kendskabet til Martinus verdensbillede gennem foredrag, kursusvirksomhed og oprettelse af studiekredse blandt åndeligt interesserede mennesker i alle lande.

- -

træffes ved simpel stemmeflerhed. Dette gælder også
beslutninger om medleruJJers udtræden af bestyrelsen,
nied mindre andet frerngiir af lovene. Der kan dog ikke af
bestyrelsen træffes nogen beslutning, med mindre den
til enhver tid værende præsident godkender denne.
Bestyrelsen kan ikke ændre lovenes§ 1, 4, 5 og 6.
Institutionen kan kun opløse::. ved enstemmig beslutning i Gen samlede, fuldtallig;e l.lestyrelse, og l,un såfremt samtlige institutionens mi~ler ved oplosningen
anvendes til formålet efter~ 4.
Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres der

en protokol, der underskrive~ af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.
Institutionen tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i
forening,
ejendom.

derunder også ved salg og pantsætning af fast

Institutionens første bestyrelse består af:
1. Martinus
2. Sekretær Erik Gerner Larsson
3. Kontorchef Eigil Hansen
Institutionens første præsident og vice-præsident
er henholdsvis Martinus og Erik Gerner Larsson. Martinus
er institutionens præsident, sålænge han lever. Gerner
Larsson er vice-præsident og - efter Martinus død - institutionens præsident, sålænge han lever.
§ 6.

Samtlige institutionens indtægter og de til denne
ydede bidrag og gaver kan alene anvende·s til insti tutionens formål efter S 4.
§ 7.

Institutionens regnskab er kalenderåret, og det påhviler bestyrelsen hvert ~rat tilstille alle interesserede institutionens driftsregnskab og status, revideret
af en eller flere af bestyrelsen udpegede revisorer.
Revis01·erne kan ikke være medlemmer af bestyrelsen.
Frederiksberg, den i4. marts 1957.
hiHrti:c.us Thomsen /sign./

E,Gerner Larsson /:,;ig1~./

Eigil Huusen /sign./

InstituttetE oprettel8e er of~entl1ggjort I &tat~tider.de den 21. fotiruar l\:151, v/i_, i1tt,t.1::1t.tet;;;
love er indskrevet i Foreningsregistret.
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