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Torsdag den 23. september 2021  

 
Livets mysterium og verdensaltets struktur                                        Lene Jeppesen 
 
Er der en mening med livet og hvis ja, hvordan hænger det hele så sammen? 
Hvordan ændres vores evne til at sanse virkeligheden, i takt med vores udvikling som mennesker? 
Findes der et overblik over verdensaltets struktur? 
Findes der en åndelig verden, og hvis ja, hvordan hænger den så sammen med den fysiske virkelighed?  
 

 
Onsdag den 10. november 2021 –  
Bemærk! Afholdes på Ahlmannsskolen lokale nr. 2, Kongevej 35, 6400 Sønderborg 
 

Nye tider – Nye samlivsformer             Solveig Langkilde 
 
Forhold er i stærk forvandling. En evolution foregår i os alle mod større selvstændighed. Mange lever i dag, frivilligt eller 
ufrivilligt, singleliv. Ifølge Martinus analyser er dette en naturlig konsekvens af den gradvise forvandling af vores feminine og 
maskuline seksuelle poler. Hvordan finder vi nye måder at opleve nærhed og intimitet på, der kan forenes med et voksende 
behov for selvstændighed? Hvordan kan vi udvikle gode venskaber og frie fællesskaber? 
 
 
 

Tirsdag den 25. januar 2022 
 

Hvor går vi hen?                                  Ole Therkelsen                
 
Verden er i den største forandring i menneskehedens historie.  Mange har problemer med helbred, økonomi eller arbejdet. 
Der er problemer med samliv, skilsmisser og ulykkelige forelskelser. Samfundet præges af miljømæssige, religiøse, 
økonomiske og politiske kriser. I sin litteratur påviser Martinus fremtidens løsninger. 
 
 

 

Torsdag den 17. marts 2022 
 

Kampen for frihed og retfærdighed                                                         Søren Olsen 
 
Kampen har stået på i årtusinder og præger også jorden i dag. Frihed for de få bygger ofte på undertrykkelse af de mange, 
og hungeren efter retfærdighed leder ofte til gengældelse og krig. Dyret i mennesket regerer! Vil vores hunger efter frihed og 
retfærdighed blive mættet? Martinus svarer ja, men varig frihed og fred bygger på at forstå sig selv, og hvor vi er på vej hen. 
Kampen kan kun vindes for det enkelte menneske ved at overvinde sine dyriske anlæg og udvikle sine ægte menneskelige 
egenskaber. 
 

Mandag den 4. april 2022  

 
Tankeklimaer                                            Lene Jeppesen 
 
Hvorfor kalder Martinus vores tanker og følelser for tankeklimaer? 
Hvad har de med jordens klima at gøre? 
Hvordan kan vi hver især blive herre over vores eget tankeklima? 
Hvilken betydning har vores daglige tankeklima for vores fremtidige liv og skæbne? 
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En logisk livsforklaring, som giver et optimistisk livssyn ! 


