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Livet – et kosmisk teaterstykke
ved Sören Grind, Tryggvi Gudmundsson, 

Ole Therkelsen, Eigil Kristensen og 
Annemette Raith Hansen



Velkommen til en uge, hvor vi sammen vil udforske, hvordan 
Martinus metafor for livet som et teater kan hjælpe os at forstå vores 
liv, meningen med vores skæbne og med verdenssituationen. 
 På teatret ved vi godt, at der er en tanke med enhver scene, en-
hver replik. Der er en manusforfatter og en instruktør. I et åndsvi-
denskabeligt perspektiv er livet selv et skuespil, hvor vi selv skriver 
manus. Det er en stor fordel at blive bevidst i sit manus, at se mu-
lighederne til forbedringer og at blive god til at kommunikere med 
instruktøren.

Hver formiddag begynder med et foredrag om dagens tema for der-
efter at fortsætte i studiegrupper med samtale ud fra en tekst af Mar-
tinus, der belyser dagens tema.
 Studiegruppen mandag-fredag formiddag afholdes af Sören Grind 
sammen med dagens foredragsholder.

Mandag:  At se det levende  Sören Grind
Tirsdag:  Livets teater  Tryggvi Gudmundsson
Onsdag:  Verdenssituationen 
  – en akt i et teaterstykke Ole Therkelsen
Torsdag:  Pilatus og nutidsmennesket Eigil Kristensen
Fredag:  At samtale om livet med Gud Annemette Raith Hansen



Information
Vi mødes søndag d. 5. maj kl. 19.00 på Terrassen og har afrejsedag er 
lørdag d. 11. maj om formiddagen. 
 Du er velkommen til at ankomme og få adgang til din bolig allerede fra 
kl. 15.00 søndag. Sengelinned og håndklæder medbringes eller lejes i re-
ceptionen. 
	 Boligen	afleveres	rengjort	til	næste	gæst	eller	rengøring	kan	bestilles	i	
receptionen ved ankomst. 

Der er vegetarisk aftensmad kl. 17.30 på Terrassen fra søndag til fredag. 
Prisen er 95 kr.  
 Du sørger selv for morgenmad og frokost, dog kan du købe frokost-
sandwich i cafeen for 35 kr. pr. stk. samt forskellige vegetariske kolonialva-
rer. Cafeen har åben dagligt kl. 12.00 – 16.00.

Prisen for kurset er 2.700 kr. inklusive bolig, uden bolig 1.350 kr. 

Tilmelding på telefon: 3838 0100 eller e-mail: info@martinus.dk
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Kl. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

9.30 - 
10.30

Foredrag om 
dagens tema

Foredrag 
om dagens 

tema

Foredrag 
om dagens 

tema

Foredrag 
om dagens 

tema

Foredrag 
om dagens 

tema

10.50 - 
12.00

Gruppearb.  
tekst

Gruppearb. 
tekst

Gruppearb. 
tekst

Gruppearb. 
tekst

Gruppearb. 
tekst

13.30 Udflugt Fri

16.00 - 
17.00 Temasamtale Verden 

aktuelt Fri Dialog & 
spørgsmål

17.30 Aftensmad Aftensmad Aftensmad Aftensmad Aftensmad

19.00 - 
20.00 Foredrag Film Foredrag Foredrag Afslutning

Kurset afholdes på: 
Martinus Center Klint 

Klintvej 69, Klint 
DK-4500 Nykøbing Sjælland

Tilmelding på:
Telefon: 38 38 01 00

E-Mail info@martinus.dk


