
 
Februar 2017 

 
 

Kære Martinus-interesserede. 
 

Hermed vort program for foråret 2017.  

Vi glæder os til at se dig. 
 
Se datoer for studiekreds på bagsiden af programmet. 

 
Meddelelse til dem der modtager program med post:  

Vi sender fremover kun program ud på mail. Ønsker du fortsat at få vort 
program, må du sende din mail-adresse til os. Har du ikke mulighed for at 
modtage mail, kan du skrive til os og bede om at få programmet tilsendt. 

Du kan også læse vort program på martinusguiden.dk 
Vi gør opmærksom på, at der er opgravning i Munkevænget, så kommer du i 

bil, er der indkørsel fra Læssøegade. 
 
Mandag den 6/3-2017 kl. 19.30 
 

Odense Martinus Center har nu været i Munkevænget i 25 år, det vil vi gerne 
fejre med en hyggeaften hvor vi serverer gratis kaffe/te og æblekage. Vi fortæller 

lidt om starten i Lahnsgade og årene i Munkevænget. 
 
Mandag den 20/3-2017 kl. 19.30 
 

KARL JØRGENSEN  
 

LIVSMYSTERIETS LØSNING 

I Martinus' hovedværk - Livets Bog - åbenbares livsmysteriets løsning for 
sandhedssøgeren i form af en logisk sammenhængende analyserække. 

Disse analyser viser at alt, i det store perspektiv, er logisk og kærligt - alt er såre 
godt. 
Vi vil i foredraget se på symbol nr. 32, der netop hedder; Lismysteriets løsning, 

eller; De tolv grundfacitter. Vi skal se på de enkelte detaljer på 
symbolet. Verdensaltet som en altomfattende levende organisme - Guddommen. 
De seks grundenergier, som al materie er byget op af og moderenergien, i hvilken 

de har deres udspring.  Loven om årsag og virkning.  Alle skabelsesprocesser er i 
deres slutfacit til glæde og velsignelse. Vi skal se på det treenige princip X1, X2 og 

X3, denne analyse er gældende for alle levende væsener, og for Guddommen. 
Dette var nogle af detaljerne på symbolet, vi vil i gennemgangen af symbolet 
beskrive de tolv grundfacitter en for en. 

 
Mandag den 3/4-2017 kl. 19.30  
 

INGOLF PLESNER 
 

HVORFOR DOG IKKE ELSKE LIVET, SOM DET ER? 

Hvad er livet dog for en ”størrelse”? Det er det vigtigste i tilværelsen, men det kan 
ikke måles og vejes, så vores materialistiske videnskab har intet bud på, hvad det 
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er. Når vi dør forlader livet kroppen. Fordi kroppen dør, er det ikke sikkert at livet 
dør. Kroppen er ”bare” livets redskab. Hvad mon der sker, når vi går gennem 
dødens port? Har vi mon evigt liv? - Du vil komme til at høre om ”det levende 

noget”, dets evne til at skabe og opleve livet, og den verden, som det levende har 
skabt i os og omkring os. Det levende har grader af bevidsthed, så det kan sanse, 
opleve og skabe. Det har både dagsbevidsthed og natbevidsthed. Vi vil forsøge at 

finde vej til livets urkraft, og vi vil interessere os for, hvordan vi selv er 
medskabere af en livsglad, sygdomsfri og lykkelig tilværelse? 

 
Mandag den 1/5-2017 kl. 19.30 
 

LENE JEPPESEN 
 

UDFORDRINGERNE PÅ VEJEN MOD DET FULDKOMNE MENNESKE 

På vores flerlivsrejse frem mod fuldkommenhed gennemgår vi et utal af 

indvielser, som giver indsigt og en nuanceret forståelse for det fantastiske 
livspanorama, som vi alle er en uundværlig del af.  
Langsomt men sikkert afløses tungsind, tvivl, hovmod, mindreværd, 

intolerance, partiskhed og selviskhed af livsglæde, visdom, ligeværd, 
tolerance, forståelse, balance og empati.  
En sådan forædling af vores psyke er forudsætningen for et fremtidigt 

samfund i harmoni og fuldkommenhed. 
 
 

Entré ved foredrag kr. 60,- 
 
Intet medlemskab.  
 
Foredragene kan høres uafhængigt af hinanden. Varighed ca. 1 time + 
spørgetid.  
 
Efter foredrag og spørgsmål er der mulighed for hyggeligt samvær med 
kaffe/te og kage kr. 20.  
 
Tag gerne venner og bekendte med.  
 
Studiekreds i kosmologi følgende mandage:  
13/2, 27/2, 13/3, 27/3, 10/4, 24/4 
kr. 125 per sæson eller kr. 25 per gang. 
Tilmelding på tlf. 66 14 74 24. 
 
Vi takker for bidrag og opbakning, og modtager fortsat gerne bidrag 
evt. på kontonummer 8740014189 (i Folkesparekassen – Odense 
afdeling, registreringsnummer 9860). 
 
Med hjertelig hilsen 
Karl Jørgensen, tlf. 21 38 26 38 
Alice Nyegaard og Kai Hvalsøe, tlf. 66 14 74 24 
munkevaenget7@hotmail.com 


