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Tirsdag den 22. september 2020  

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 f remtidens løsninger. 

 

Tirsdag den 10. november 2020 
Nye tider – Nye samlivsformer         Solveig Langkilde 
Forhold er i stærk forvandling. En evolution foregår i os alle mod større selvstændighed. Mange lever i dag, f riv illigt 

eller uf rivilligt, singleliv. Ifølge Martinus analyser er dette en naturlig konsekvens af  den gradvise forvandling af  
vores feminine og maskuline seksuelle poler. Hvordan f inder 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 f rie fællesskaber? 

 

Tirsdag den 23. februar 2021 

Kampen for frihed og retfærdighed                                    Søren Olsen 
Kampen har stået på i årtusinder og præger også jorden i dag. Frihed for de få bygger of te på undertrykkelse af  de 

mange, og hungeren ef ter retfærdighed leder of te til gengældelse og krig. Dyret i mennesket regerer! Vil vores 
hunger ef ter f rihed og retfærdighed blive mættet? Martinus svarer ja, men varig f rihed og f red 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. 

 
Tirsdag den 23. marts 2021 

’Verden i dag’                                       Tryggvi Gudmundsson 
”Verden oplever kriser som aldrig før. Ifølge Martinus står menneskeheden o verfor store udfordringer og bliver 
ef terhånden 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 ef terhånden blive af lø st 
af  et mere humanistisk menneskesyn, samarbejde mellem nationer og individer og økonomi, der præges af  
princippet lige værdi for lige værdi.” 
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Alle er velkomne!         Entré 60 kr. 
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En logisk livsforklaring, som giver et optimistisk livssyn! 
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