
 

“Påske i Thy i TyveTyve” 
 

                    MARTINUS ÅNDSVIDENSKAB Nu er der flere sider 
  

Vi indbyder dig/jer til hyggeligt samvær 

 

DET TREDIE TESTAMENTE TRÆF 
bl. a. om Bibelens fortsættelse og fuldkommenhed  

 

Vi har lejet et dejligt sted i Thy, hvor vi møder ind fra søndag den 5. april 2020 kl. ca. 16 til en 

hyggelig uge indtil Påskesøndag den 12. april kl. 12.00   

 

Sidste foredrag er Påskesøndag, hvorefter man spiser kl. 11 og kan smøre sig en madpakke til 

hjemturen, hvorefter bygningen afleveres med tak for lån kl. 14, når alt er på plads og rent.  

   

Helligsølejren er nylig renoveret - meget flot - Og der er toilet og bad på alle værelserne.  

 

Opholdsstuen er med borde og sofaer, som vi dog flytter rundt, så alle kan se samme vej under 

foredrag og dialoger. God lyd. Og der er en pejs. Og et klaver.  

 

Dejligt stort køkken med det, der behøves. Og Anette Ingeborg og Kirsten er vore veganske 

kokke. Og en hjælper finder vi til hende, eller os selv. - Der er spisestue umiddelbart ved 

køkkenet. 

 

Maden er vegansk og økologisk/biodynamisk. Vi regner med at hjælpe hverandre med at lave 

te/kaffe/anrette den tilberedte mad til aftensmåltidet og selv rydde af og opvaske. 

 

Der er også et aktivitetsrum med billard, bordtennis og fodboldspil.  

 

Der er på 1. sal et særskilt hyggerum/en stue med lænestole, sofa og spisebord og med 

køkkenbord, køleskab, komfur m. v. og med udgang til stor overdækket terrasse med flot udsigt. 

Også et TV der. WI-Fi.   -   Altså: Mødetid i løbet af eftermiddagen d. 5. april. - På 

afslutningsdagen slutter vi kl. 11.00.  

 

De fleste værelser er på 1. sal. Der er udsigt til Agger, Thyborøn og Nissum Bredning/Vesterhavet 

og det smukke grønne landskab.  

 

Der er udvendige bænke i det fri og på en overdækket terrasse med fliser. 

 

Der er pæn græsplæne, et legehus eller rygerum, også bakket terræn med græsplæne. 

 

Der er også en fodboldbane. Der kan vandres ture hver dag. Legeplads m cykler til børn. 

 

Der tilrettelægges en udflugtsdag, måske endda 2. Og hvis budgettet tillader det, lejer vi en bus. 

I øjeblikket arbejdes på økonomien for mad, så vi finder en samlet pris billigst muligt. En 

hyggelig påske med hygge og god væremåde “under skabelse.”  

 

Forslag til foredrag og foredragsholdere samt evt. en relevant film modtages med tak. 

 

Lagen, sengelinned og håndklæde skal medbringes. Og ordensreglement er tilsendt os.  

 

Der er forbindelse med tog til Hurup Thy, hvorfra man kan bestille en flexbus, der kører lige til 

opholdsstedet på Vestervej 31, Helligsø, 7760 Hurup Thy. Mere om dette senere. 

 

Det er nødvendigt allerede NU at reservere plads til at deltage, så alt kan tilrettelægges.  

 

Vi vil gerne straks høre fra dig/jer, så vi ved om stedet er tilpas stort til alle.  

Kærlig hilsen Moneca Rohrmann og Per Knud Oue Pedersen. peroue@gmail.com -  
Moneca: 26 21 80 99 - Per 20 13 29 89 Nærmere orientering: Se side 2  

mailto:peroue@gmail.com
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Kære interesserede, kære tilmeldte deltagere og kære foredragsholdere.  Side 2  

 

Vi er nu så langt fremme, at vi kan komme med yderligere oplysninger.  

 

De, som kommer med tog, skal stå af i Hurup Thy og herfra med en 2 timer før 

bestilt “telebus 329” køre mod Vestervig Hallen, men bede om “Vinkestrækning” 

til Vestervej 31. så standser bussen ved Helligsølejren. Telebus skal betales med 

aftalte penge - og skal som netop skrevet bestilles 2 timer før.  

 

Alle værelser har eget bad og toilet. Alligevel er det svært. De fleste værelser er 

4-sengs køjesenge. Der er rift om at få eneværelser. Vi har så arrangeret 

muligheder for at leje sig ind med 4 sovepladser hos Anette i Vestervig, 10 

sovepladser hos Kirsten i Heltborg og 3-5 sovepladser på Folkecenteret for 

Vedværende Energi i Sønder Ydby. 3 værelser er allerede reserveret sidstnævnte 

sted. Desuden er det muligt at leje sig ind på Agger Vandrerhjem og på 

Doverodde Købmandsgård. Moneca og jeg må så sove hjemme i Sønder Ydby, og 

vi har her yderligere 4 måske 5 sovepladser. 

Disse sovepladser udenfor Helligsølejren må være for ejere af BILER. Man kan 

dog også bestille, husk mindst 2 timer før, en flextaxa til kørsel morgen og aften 

fra disse steder. Hver morgen kl. 06 er jeg i Vestervig for at hente vores ene 

køkken kok Anette. Efter flere kursusdeltageres fremsatte ønske hjælper vi 

hverandre med te, kaffe, afrydning, opvask og anretning til aftensmad.  

 

Skærtorsdag er der indbefattet en bustur for op 47-81 personer fra Helligsø kl. 

09. Man smører selv sin madpakke til turen. Vi oplever Vesterhavet og kører til 

Moskildvad i Sindal, hvor stedets Flemming viser rundt og fortæller, ligesom han 

opstiller borde og stole i vognporten/laden, hvor vi kan spise. Rolf Elving 

fortæller minder og holder et lille foredrag. Martinus fik sin indvielse på en 

Skærtorsdag, så derfor tager vi fridagen på en Skærtorsdag.  

 

Al mad er økologisk/biodynamisk. Disse priser er ofte 50% dyrere.  

  

Alle inkl. mig selv betaler 2400 Kr. til reg. nr. 9860 og konto nr: 0000804401. 

Husk navn og gerne besked på en særskilt email. Og husk der er jo også 1 ekstra 

hel dag her i Helligsø. 

Dag kursister er velkomne og betaler for bustur. Ligeså betaler de for øko maden 

hver dag. (Blot til oplysning: Mad pr. dag i Odense City Danhostel var altså 250 

Kr. plus morgenmad, fortalte Leif fra Danhostel mig forleden dag!).  

 

Der er lavet en foreløbig plan over dagenes foredrag. Men undervejs er det 

muligt efter tilhørernes ønsker at klemme dem tættere sammen, så der kan blive 

en større pause f. eks. tirsdag eftermiddag. Og samtidig kan vi vise hensyn efter 

stedets sol, regn og blæst. Varm frakke anbefales.  

 

Også dansktalende svenske foredragsholdere deltager, idet Søren Jensen og Rolf 

Elving er her hele ugen med foredrag og dialoger.  

Der er lavet gode lydforhold, og jeg har anskaffet trådløse mikrofoner, så 

spørgere ved markering får en sådan, så alle kan høre spørgsmålene fra aktive 

spørgere.  

 

Måske bliver foredragene optaget til www.martinus-webcenter.dk  

 

Det er ønskeligt, at du medtager Livets Bog I og småbogen Påske.  

 

Velkommen - Kærlig hilsen  

Moneca og Per - send gerne beskeder på email: peroue@gmail.com      Se side 3 

http://www.martinus-webcenter.dk/
mailto:peroue@gmail.com
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    side 3 

DRØM  

af Per Knud Oue Pedersen om morgen efter natten mellem den 6. og 

7. januar 2020 

Det er en god idè at have papir og blyant liggende, så man straks kan notere en 

drøm. Det havde jeg:  

Jeg var kørt til en sammenkomst i et større festlokale, hvor Martinus deltog. 

Vi var mange. 

Stedet var omgivet med et smukt grønt område og med græsplæne uden for og 

også med en græsbakke m. v. 

Det var behagelige mennesker og et behageligt selskab, og det varede længe. 

Vi må have fejret noget for og sammen med Martinus!!!???!!! - Han var der jo!!! 

Han var i pænt jakkesæt og med slips 

Jeg husker parkeringspladsen, hvorfra jeg kørte som den sidste. 

Martinus var allerede kørt derfra. 

Ret ofte nedskriver jeg mine drømme straks, når jeg vågner! Hvilket jeg fik gjort. 

__________________________ 

En videre fortsat drøm samme morgen: 

Jeg havde lånt min mor og fars grønne bil, Ford Escort, til dette møde. Jeg var i 

jakkesæt. Da jeg kom hjem til mit barndomshjem i Suldrup, tømte jeg krummer 

ud af bukselommen ud af fars og mors soveværelsesvindue på loftsetagen, og jeg 

gik så ind derfra ad åbningen med forhænget til bror Niels`s og mit gamle børne 

soverum. Og her gik jeg så i seng. Mor og far skulle så ud at køre søndagstur - 

som altid. Mærkelig sammenblanding!? Eller ikke? 

Ja, jeg ser at denne fortsættelse af drømmen er blandet med noget barndom.  

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

I løbet af min arbejdsdag den 7. april kom drømmen igen og igen i mine tanker. 

Og så gik det op for mig, at stedet, som jeg drømte om, jo lignede Helligsølejren. 

Ja, mere og mere. Og grunden til, at jeg kom sidst ud af stedet, var selvfølgelig, 

at jeg havde ting at ordne derinde med oprydning m. v. 

Og jeg så jo selv Martinus i forsamlingen. Martinus var som nævnt klædt i 

jakkesæt!!! 

Jeg tror, at Martinus er glad for, at vi afholder dette træf. Det vil blive 

vellykket og med hyggeligt samvær. 

Velsignet være vort træf i "Påske i Thy i TyveTyve" -  af Per Knud Oue 

Pedersen.  
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Kære deltagere i "Påske i Thy i TyveTyve."                             Side 4 

DET TREDIE TESTAMENTE af MARTINUS 

Tidligere er afsendt side 1-3. Her er side 4 og foreløbigt program. 

Nu skal Moneca og jeg videre og tættere på med tilrettelæggelsen. Ja, 

vi kommer tættere på påskeugen 

!!! 

Vi glæder os. 

Jeg skal afregne for opholdet den 24. februar. Og indkøbe madvarer. 

Der var hurtigt 47 tilmeldinger. Betaling ønskes i februar.  

Jeg bør vide, om alle stadigvæk er interesserede og måske flere, 

hvilket nu sker ved betaling og bekræftelse. 

Oplys gerne betaling med navn m. v. Og også gerne i en email til 

peroue@gmail.com 

Vi synes, der skal være mulighed for en fri eftermiddag, hvor 

deltagerne kan hvile eller vandre eller 

besøge omegnen med Agger, Stenbjerg Landingsplads, Lyngby 

Strand, Nr. Vorupør, Hanstholm, diverse 

strande ved Vesterhavet, klitterne, Lodbjerg Fyr med god udsigt, 

diverse bunkers, museer, 

kunstudstillinger, Nordens største middelalderkirke i Vestervig, 

Nordens mindste middelalderkirke i 

Lodbjerg, Limfjorden med Næssund og Doverodde, vikingeskibet 

THOR, Folkecenteret for Vedvarende 

Energi i Sønder Ydby, øen Mors og meget mere. Busturen til Sindal er 

jo inklusive. Jeg kunne også leje 

en ekstra bus til f. eks. tirsdag eftermiddag, hvis vejret tillader det, 

men dog også være fleksibel og tage 

en anden dag. Men bedst vil være, om der er deltagere, der har bil og 

kan køre selv og medtage andre, 

ligesom vi gjorde på Bornholm. Så venligst oplys, om du kommer i bil. 

Oplysninger om egen bil. Og ønskeligt at oplyse om ekstra pladser i 

bilen. 

Oplysninger om, hvilke dage/nætter du ønsker i Helligsølejren. Gerne 

ca. ankomst dag/tid og afrejsedag/tid. 
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                                                                                                Side 5 

Nogle har valgt 3 dage, andre 4 dage, så vi må indpasse efter dette. 

Det vil sige 350 Kr. pr. døgn. Husk bustur.  

Der er merpris for dobbeltværelser og enkeltværelser.  

Evt. allergier? Glutenfri? Andet? 

Velkommen til hyggeligt samvær og gode dialoger. 

Kærlig hilsen 

Moneca og Per  
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PROGRAM                                                                                  Side 6 

"Påske i Thy i TyveTyve" fra den 5. april  til den 12. 

april 2020.   

En uges hyggelig samvær med øvelse i højnelse af folkelig bevidsthed ved 

hjælp af gode tanker og hyggeligt samvær og med biodynamisk/økologisk 

vegansk/vegetarisk mad. - Velbekomme og velkommen. 

Søndag den 5. april: 

Fra ca. kl. 15.00 er der modtagelse og glæde, anvisning af værelser, nydelse 

af te, kaffe og brød. 

Kl.17.00 Vegansk suppe med brød.  

Kl. 18.30 Velkommen. Stedet og omegnen ved Henrik Søndergaard og Per. 

Margit Kjeldsen om Martinus. Jan Schultz om Martinus.  

Mandag den 6. april: 

Kl. 07.30 Morgenmad på denne tid hver dag. Og mulighed for at lave te og 

kaffe hele dagen. 

Kl. 09.00 Foredrag af Søren Ingemann Larsen: Martinus: Overblik over 

litteraturen og dens historie. 

Kl. 10.45 Karl Henning Mikkelsen/Per: Madens betydning for åndelig 

udvikling. Villie, Tanke og Følelse/ Dialog. 

Kl. 12.00 Middagsmad på denne tid hver dag. 

Kl. 14.00 Foredrag af Margit Kjeldsen: "0X" og dialog 

Kl. 16.00 Rolf Elving: Detaljer med strukturen af Livets Bog. 

Kl. 17.45 Aftensmad på denne tid hver dag. Vi anretter ved fælles hjælp og 

afrydder. 

Kl. 19.00 Improvisation: Frie samtaler, vore tanker, vore spørgsmål til bedre 

forståelse.  

Tirsdag den 7. april: 

Kl. 09.00 Foredrag af Peter Wraae: "En rundtur i de seks åndelige riger" 
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Kl. 10.45 Foredrag af Lars Gyde Nielsen: "Menneskenes og klodens fremtid i 

denne kaotiske verden" - Dette er Lars´s sidste foredrag efter hans utallige 

Martinus foredrag igennem mere end 20 år. Tak Lars. 

Fri eftermiddag, hvis vejret tillader det. Kørsel arrangeres i egne biler til 

Vesterhavet og omegnen. Ellers foredrag og dialoger. 

Kl. 19.00 Foredrag af Søren Jensen: "Sundhed og sygdom og tankeklimaer" - 

Dialoger. 

Kl. 20.30 Evt. en film med et Martinus foredrag eller andet. Måske Jordkloden 

og klima. Evt. Martinus-filmen af Jørgen Leon Knudsen 

Onsdag den 8. april: 

Kl. 09.00 Foredrag af Yngve Asplund: "Vejen, Sandheden og Livet." 

Kl. 10.45 Foredrag af Rolf Elving og dialog: "Livets Bog med Martinus`s 2 

store beslutninger."  

Kl. 14.00 Foredrag af Margit Kjeldsen: "Kristi genkomst som Det Tredie 

Testamente." 

Kl. 16.00 Indlæg af Jørgen Bindesbøll:  "Kunsten er vejen - Kærligheden er 

målet.”  Forklaret ud fra egne arbejder/skulptur, maleri, ordbilleder. 

Kl. 19.00 Foredrag af Peter Wraae:"Hvis Gud findes - hvor er han så ?" 

Kl. 21.00 Foredrag af Jan Schultz: 

Skærtorsdag den 9. april: 

Under og efter morgenmaden smører vi madpakker til hele dagens udflugt. 

Martinus fik sin kosmiske indvielse på en Skærtorsdag, hvorfor vi netop på 

denne en Skærtorsdag kører til hans fødested. 

Kl. 09.00 præcis er vi placeret i bussen og kører med Snedsted Turistbusser 

via et par skønne steder ved Vesterhavet til Martinus`s fødehjem og 

barndomshjem Moskildvad. Der kan laves kaffe og te i bussen. Der er 

mulighed for at høre eller også se et Martinus foredrag under busturen. Peter 

Wraae beretter om skrøner i Vendsyssel under busturen. I Moskildvad 

beretter kustode Flemming Nielsen om stedets historie, hvilket Rolf Elving 

fortsætter med i et lille foredrag. Vore madpakker kan vi nyde i haven eller i 

vognporten, hvor Flemming har opsat borde. Er der en kort tid mere, besøger 

vi Tannisbugt/Tversted med det Blå Ishus, inden vi drager til Thy igen. Måske 

et foredrag undervejs i bussen fra Martinus-webcenter.dk eller andet?  
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Side 7 

Langfredag den 10. april: 

Kl. 09.00 Foredrag af Lars Krogsgaard Jensen: "Den nye internationale 

Verdenskultur under skabelse." 

Kl. 10.30 Foredrag af Søren Jensen: "Den seksuelle forvandling fra enkærlig 

til alkærlig." Vi går i dialog med Søren Jensen og Rolf Elving.  

Kl. 14.00 Foredrag af Iben Dam: "Om at elske sig selv og andre - og om 

hvordan man hjælper bedst muligt." - Dialog. 

Kl. 16.00 Foredrag af Margit Kjeldsen: "Evighedens nærværelse i nuet." 

Kl. 19.00 Foredrag af Søren Jensen: "Livsmod og Livskraft." 

Dialog med Søren Jensen og Rolf Elving. 

Påskelørdag den 11. april: 

Kl. 09.00 Foredrag af Søren Jensen: "Åndsvidenskab." 

kl. 10.45 Foredrag af Kasper Westeraa: "Gennem Indvielsens Mørke." 

Kl. 14.00 Foredrag af Jesper Finderup: "Min vej" og Benny Jørgensen: "Min 

vej." - Og “Min vej” af en helt tredie person. Dialoger. 

Kl. 15.30 Foredrag af og dialog med Rolf Elving: "Martinus`s store 

beslutning." 

Kl. 19.00 Foredrag af Søren Jensen: "Materialismens tidsalder i kosmisk lys." 

Kl. 21.00 Kaare Beck:  

Påskesøndag den 12. april: 

Kl. 07.30 Påskeæg. Kl. 09.00 Afslutning ved Rolf Elving. 

Kl. 10.00 Oprydning, pakke kuffert og TAK for behageligt samvær. 

Kl. 10.00 til kl. 11.00 Påskemiddag og smøre en madpakke til hjemrejsen.  

Kl. 13.00 Helligsølejren afleveres med tak for lån og aflåses. Gensyn og 

velkommen næste Påske! - Vi håber, at I oplevede: Lev denne korte tid 

på en måde, der stemmer overens med din natur, og afslut din rejse 

fornøjet og glad, ligesom en oliven falder ned, når den er moden, og 

velsigner den natur, der frembragte den, og takker det træ, der bar 

den.          af Marcus Aurelius 121-180.  


