
 Det Internationale Mazdaznan Sommertræf 2019 
12. aug.- 17. aug. 2019 

 

 

Hjertelig velkommen til Danmark. 

Vi indbyder jer hjerteligt til International Mazdaznan familie- og vennetræf i et 
naturskønt og fredeligt område ved Kattegat, nær den lille by Klint vest for Nykøbing Sjælland, Danmark. 

 

Vi mødes på et dejligt 
sommer-kursuscenter, 
Martinus Center Klint.  
Den lyse stemning og 
omgivelser ved strand, klit, 
hav og skov danner 
rammerne for et fantastisk 
samvær og mulighed for 
fordybelse. Centeret er et 
spirituelt kursuscenter med 
lækre vegetariske / 
veganske måltider af 
økologiske råvarer. De 
hyggelige værelser er 
fordelt i forskellige typer 
huse som pavilloner, 
sommerhuse og 
campinghytter. Desuden 
forefindes teltplads til eget 
telt. 

 

Indenfor disse skønne rammer kan vi i fællesskab få inspiration til at udbygge og forny fortolkningerne og 

formuleringerne i Mazdaznan-læren, som ligger til grund for sommerkurset,  og føre den værdifulde 

viden ind i fremtiden. Vi har valgt dette tema til vores fælles samarbejde: 

Mazdaznan ind i det 21. århundrede 
Mazdaznan filosofien tager udgangspunkt i en rejse ca. 10.000 år tilbage i tiden til højdepunkter i 
”Ainyahitas Perler” og Zaratrustras visdomslære fra oldpersisk tid – med højaktuelt bud på vise og kærlige 
tankers betydning. Læren blev for omkring 100 år siden bragt til vesten af dr. Hanish i den tids sprog og den 
tids samfund. 

Hvordan fornyer vi de til tider gammeldags formuleringer og bevarer den livsglade stemning omkring 
filosofien og livsvisdommen og får formidlet de essentielle åndedrætsøvelser, kropsplejen, 
sundhedsrådene, vokaløvelser mm. på en nutidig måde? 

Aktiviteter 

Dagsprogrammet er sat op med enkle øvelser for åndedræt, belivning af kirtel- og sansesystemet, 
harmonisering af krop og sind. Balance mellem foredrag, lytte, debattere, let fysisk udfoldelse og spirituel/ 
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kreativ stimulering. Sang. Holde workshops, underholde hinanden, lave fælles aktiviteter, bade, nyde 
naturen og tage på udflugter.  Vi arrangerer korsang, cirkeldanse, festligheder, mm. 

For familier 
Der arrangeres børnepasning/aktiviteter, ledet af en tysktalende person. Der er et ’kreativitets’ hus til 
rådighed med gode muligheder for inden- og udendørs aktiviteter. Udflugter til strand og skov. Kreative 
anvendelser af naturens materialer. Male på sten og træ, bygge skulpturer. Boldspil og brætspil på 
campingpladsen. 
 

For “de unge” er der, udover alle de andre aktiviteter, mulighed for workshop. Temaet kunne være: 
Hvorfor Mazdaznan? Hvordan kan jeg bruge Mazdaznans enkle livsråd i MIN dagligdag? Der kunne arbejdes 
med interviewes, skrift, fotografering, samtaler mm. 

 

Praktisk 
 

Dato: Mandag den 12. aug. kl. 18 til aftensmad (ankomst og indkvartering kl. 16 – 18) til lørdag den 17. aug. 
2019 efter frokost. 
Sted: 

 

 

 

 

www.martinuscenter.dk  www.mazdaznan.dk  findes flere informationer. google map - og 
rejsevejledning. Spørgsmål og svar, informationer. 

Måltider : Morgenmad, frokost og aftensmad og desuden kaffe og te pauser. 

Klint Cafe vil være åbent nogle timer om eftermiddagen. Der er fællesstuer med bl.a. TV og Wifi. Der er 
tekøkken i værelserne.  

Der er enkeltstående senge i dobbeltværelser og sommerhuse. Medbring egen morgen/badekåbe. 
Der er badebro på stranden (ingen livredder). 

Indkøbsmulighed hos købmand 3 km og i Nykøbing Sjælland 7 km fra Centret. Cykler kan lejes på centret. 

Der er mulighed for selv at foretage udflugter til turist- og kultursteder i omegnen. Roskilde: Domkirke, 
Vikingeskibsmuseet, museer. Dragsholm slot et 800 år gammelt slot. Kalundborgs specielle Domkirke og 
kloster. Sommerland Sjælland, Højby, Forlystelsespark mest for børn, 6 km fra Martinus Center Klint. 
For mere information se på hjemmesiden under spørgsmål og svar . 

Vi glæder os til en uge med frit, åbent og levende nærvær og samvær på tværs af aldre og nationaliteter! 

På vegne af Mazdaznan i Danmark: 

Solveig Jacobsen, +45-2648 6679 E-Mail: solveigjac@gmail.com  
Irrenne Peier +45-2334 7536 E-Mail: irrennepeier@hotmail.com  
Lene Ravn +45-6061 1860 E-Mail: pippipep@gmail.com  
Randi Michaëlis +45-5136 7454  E-mail: randi@carmic.dk 
Carsten Michaëlis +45-2125 5739 E-mail: carsten@carmic.dk  
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Tilmeldingsblanket: 

Benyt helst online tilmelding på www.Mazdaznan.dk, eller via Email eller post til: 

Solveig Jacobsen, Solbakkevej 6A, Dk – 9800 Hjørring, +45-2648 6679 
E-Mail: solveigjac@gmail.com  
 
Navn1: ____________________________________________________ Alder: ________ 

Navn2: ____________________________________________________ Alder: ________ 

Navn3: ____________________________________________________ Alder: ________ 

Navn4: ____________________________________________________ Alder: ________ 

Navn5: ____________________________________________________ Alder: ________ 

Navn6: ____________________________________________________ Alder: ________ 

Adresse: ____________________________________________________ 

Post nr: ____________________________________________________ 

By/Land: ____________________________________________________ 

Telefon (fastnet): _____________________________________________ 

Mobil: ____________________________________________________ 

E-Mail: ____________________________________________________ 

Værelser og pris: 

 Afkryds Boligtype Pris dkr  Pris euro 

 Enkeltværelse 4.400,00 kr. €590,00 

 Enkeltværelse, lille 4.100,00 kr. €555,00 

 Enkeltværelse, toilet/bad 5.600,00 kr. €750,00 

 Dobbeltværelse 4.000,00 kr. €540,00 

 Dobbeltværelse, lille 3.700,00 kr. €495,00 

 Dobbeltværelse, toilet/bad 5.100,00 kr. €690,00 

 Sommerhuse, Hytter /Fam. grupper 3-5 4.000,00 kr. €540,00 

 Telte - fælles køkken og bade / toilet  3.400,00 kr. €460,00 

 
Børn og unge i følgeskab med familie: halv pris minus 100 € 
Unge uden indtægt: rabat 750 kr. / 100 €  
Mulighed for ophold og kursus uden måltider, kontakt os for en aftale. 
Bus transport fra  Københavns Lufthavn Kastrup til Martinus Center Klint d. 12. august kl. 14:30 og retur 
fra Klint til lufthavnen d. 17. august kl. 14.  Bestilling ved tilmeldingen, pr. tur: 190 kr. / 25 €. ( begge veje 380 
kr. / 50 €). 
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Betaling: til Folkesparekassen  Reg.: 9860  Konto: 0000710431  “mærk tekst “Maz-19 ” 
MobilePay-nummer:    81976  (kun i DK) 

Fra Udlandet:   IBAN-Kontonummer DK0898600000710431 BIC-kode FOSPDK21 

Venligst tilmeld dig og betal så hurtigt som muligt. Tilmeldingen er gældende, når vi har modtaget din 
betaling. Ved aflysning inden 12-7-2019  fuld  tilbagebetaling fraregnet depositum på 500 kr. / 67 €. 

 

Udflugter: sæt x ( er inkluderet i prisen) 

❏ Bustur torsdag eftermiddag til Nykøbing Sjælland by. Der kan vi besøge: Hempel Glasmuseum. 
Glashytten et aktivt glaspusteri. Havnen med butikker og kunsthåndværk. Gå tur i byen.  
 

❏ Vandretur (bil for dårligt gående) langs stranden til Klintebjerg og Sonnerup Skov, som har en 
ganske særlig atmosfære og fred.  
 

Jeg kommer med bil / tog og bus / fly: ____________________________________________________ 

Bus transport fra og til Københavns Lufthavn Kastrup 190 kr. pr tur                  ____________________ 

Jeg taler følgende sprog:  ▢  Dan,  ▢  Eng,  ▢  Ty,  ▢ Nl,  ▢ Hu,  ▢ Fr,  ▢ andet:______________________ 

Jeg kan evt. være behjælpelig med oversættelse ( i så fald hvilke sprog) _________________________ 

Vi håber, at du vil medbringe musikinstrumenter, hvilke? _____________________________________ 

Øvrige bemærkninger: ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

▢  Vegetar    ▢   Veganer  

Andre bemærkninger vedrørende kosten: _________________________________________________ 

 

 

Jeg tilmelder mig hermed til Det Internationale Mazdaznan Sommertræf 2019,  mandag 12. – 17. 

august (5 nætter). 

Forsikring: deltagelse sker på eget ansvar og erstatningsansvar. Overvej venligst ved behov at tegne en 
forsikring, eventuelt rejseforsikring, udlands- sygeforsikring, afbestillingsforsikring. 

 

Dato og underskrift:  _____________      ____________________________________________________ 
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