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Foredragene i afholdes i Bio-Huset Bredgade 17, 7620 Lemvig, 
Bemærk! Tilmelding til Else Løkke - Erik Smed, smed@ferringby.dk eller 22130420 

 

 
 
 

FOREDRAG: Lørdag 23. januar 2021 kl. 14.30-17.00 

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 
 

 
 

FOREDRAG: Lørdag 6. marts 2021 kl. 14.30-17.00  

’Verden i dag’                         Tryggvi Gudmundsson 
”Verden oplever kriser som aldrig før. Ifølge Martinus står menneskeheden overfor store udfordringer, og bliver 
efterhånden konfronteret med sit forældede menneskesyn. Mantraet om, at ’den stærkeste overlever’, og at 
’konkurrence’ er den hellige gral i al menneskelig økonomisk interaktion, vil ifølge Martinus efterhånden blive 
afløst af et mere humanistisk menneskesyn, samarbejde mellem nationer og individer, og økonomi der præges af 
princippet lige værdi for lige værdi.” 
 
 

FOREDRAG: Lørdag 10. april 2021 kl. 14.30-17.00 

Hvad sker der når vi dør?            Lene Jeppesen 
Flere og flere (herunder også videnskabsfolk) beretter om deres nærdødsoplevelser og om hvordan livet efter 
livet er det smukkeste og det kærligste vi kan forestille os.  
I virkeligheden er den åndelige verden lige her blandt os i det fysiske. Det er blot os, der ikke kan komme på 
bølgelængde med den.  
Når vi falder i søvn og når vi dør, passerer vi de forskellige dele af den åndelige verden, alt afhængig af vores 
bevidsthedsmæssige tilstand samt vores ønsker og interesser. Og vi vil altid få hjælp og vejledning, når blot vi 
selv beder om det.    
 
 
 

Ingen foreningsdannelse eller medlemskab!    Alle er velkomne. 
Entré 70 kr. Inkl. kaffe og the 

Foredragene kan høres enkeltvis.   Varighed ca.1 time – pause - spørgetid ca.1 time. 

Litteratur fås hos boghandlerne eller internetboghandel:  shop.martinus.dk 

Lyt til eller download flere foredrag på www.oletherkelsen.dk 

Foredrag i andre byer: www.martinusguiden.dk 
Yderligere oplysninger på: martinus.dk 

 

En logisk livsforklaring, som giver et optimistisk livssyn ! 

http://www.oletherkelsen.dk/
http://www.martinusguiden.dk/

