
Pinseretræten er tre dages fælles for-
dybelse, der veksler mellem foredrag, 
refleksion, naturoplevelser, samtaler og 
hyggeligt socialt samvær. I år er temaet 
indre fred.
Vi lever i en urolig verden. Politisk og 
økonomisk er der mørke skyer horison-
ten rundt. Stress, angst og bekymringer 
plager befolkningen i en grad, vi ikke har 
set før. I en sådan tid er det vigtigere end 
nogensinde, at vi kan bevare en indre 
fred og balance, så vi bedre kan klare 
de udfordringer, vi møder. Martinus kan 
hjælpe os med at forstå årsagerne til 
denne tilstand og med at forstå menin-
gen med de lidelser, de medfører.

Praktisk information
 
Kurset afholdes på Martinus Center Klint. Der er check-in 
i receptionen fra kl. 15, hvor du får udleveret nøgle og kur-
susmateriale. Ankommer du senere end kl. 18, bedes du 
kontakte receptionen på telefon +45 30 35 62 80.

Selve kurset indledes kl. 19 på fredag aften med velkomst 
på Restaurant Terrassen, hvor der også bydes på te og 
kaffe. Der serveres plantebaseret buffet på ankomstdagen 
kl. 17.30.

I forbindelse med vores forårs- og efterårskurser tilbyder vi 
i år en samlet kursuspakke med bolig og måltider (frokost 
og aftensmad)  inkluderet. Maden er plantebaseret og 
fremstilles fra bunden af vores dygtige kok – så vidt muligt 
af økologiske råvarer.

I caféen – der har åben dagligt kl. 12-16 – kan du købe mor-
genmadsprodukter samt selvfølgelig kaffe, te, kolde drikke 
og snacks.

Sengelinned og håndklæder medbringes eller lejes i 
receptionen.

Priser: 
Kun kursus: 1. 375 kr.
Kursus + mad (frokost og aftensmad): 1.750 kr
Kursus + bolig: 2.420 kr
Kursus + mad (frokost + aftensmad) + bolig: 2.700 kr

NB! Alle vores aktiviteter afholdes ud fra Sundhedssty-
relsens anvisninger. Du får selvfølgelig dine betalinger 
refunderet, hvis vi mod forventning må aflyse det kursus, 
du har tilmeldt dig. Det samme gælder, hvis du senere 
selv ønsker at framelde dig i lyset af Corona-situationens 
udvikling.
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Pinseretræte:

Indre fred



  Fredag 21. maj                                                                      

19.00  Velkomst på Terrassen 

19.45  Oplæg: Pinseglans over livet  v/ Tryggvi 

20.00  Te og kaffe

20.00  Fælles aktivitet

20.45  Aftenhygge

  Lørdag 22. maj   

9.30  Foredrag: Indre fred i en urolig verden v/Tryggvi

11.00  Refleksion, dialog og spørgsmål

12.00  Frokostpause

15.00  Refleksion og fordybelse med inspiration i naturen

16.30  Kosmologiske samtaler 

17.30  Aftensmad på Terrassen              

19.00  Musikaften  

20.00  Aftenhygge og uformel samtale

  Søndag 23. maj    

9.30  Foredrag: Fred og konflikter v/Marin

11.00  Refleksion, dialog og spørgsmål 

12.00  Frokostpause

15.00  Refleksion, fordybelse og dialog med inspiration

17.00  Plenum, inkl. spørgsmål til teksten

17.30  Aftensmad på Terrassen

19.00  Film med relation til retrætens tema

21.00  Aftenhygge og uformel samtale

  Mandag 24. maj

9.30  Foredrag: Vores indre rum v/Eigil

11..00  Vi samler op, runder af og tjekker ud

12.00  Retræten afsluttes

På retræten arbejder vi med, hvordan Martinus kan hjælpe 
os med at forstå årsagerne til verdens mange problemer og 
meningen med de lidelser, de medfører. Martinus skriver:

”Igennem Deres daglige oplevelser og navnlig igennem 
de bitre, lidelsesfulde og smertelige erfaringer, bibringes 
Deres mentalitet den modenhed, der er betingelsen for, at 
en begyndende skabelse af fred i Deres indre kan finde 
sted.” (Kosmisk bevidsthed, artikel 1, kap. 9.)

Martinus mente, at vi ved at styrke vores indre fred 
også styrker vores kærlighedsoplevelse – og at netop 
kærligheden er nøglen til at forstå universets indretning:

”Kun igennem kærligheden til sin næste kan man se den 
kærlighed, hvormed universet styres og ledes. Og med 
denne kærlighed igennem tanke, sjæl og sind er vi blevet 
ét med Guds ånd. Vor vej hen over verdener, solbyer og 
mælkeveje, vor vej hen over tiden og rummet vil da være 
en evig pinseglans over livet, thi vi er blevet ét med Guds 
stråleglans.” (Pinseglans over livet)

Pinseretræte: 
Indre fred
Tryggvi Gudmundsson, Marin Hansen og 
Eigil Kristensen


