
Livet byder på et utal af oplevelser – 
gode, sjove, besværlige, sørgelige
osv. Det kan være en kunst at bevare sin 
balance midt i alt dette. Ofte spørger vi 
os selv, hvad meningen er med det, der 
sker. Vi kan komme i tvivl om, hvem vi 
egentlig er, eller hvad vi ønsker af livet. 
Ja, nogle ønsker ligefrem ikke længere 
at være i livet. På dette ugekursus vil vi
sammen undersøge, hvordan kosmolo-
gien kan hjælpe os til at være midt i det, 
vi nu engang oplever, og til at se det fra 
nye og overraskende perspektiver.

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 søndag 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.

Boligen afleveres rengjort til næste gæst eller rengøring 
kan bestilles i receptionen ved ankomst.

Priser: 
Kun kursus: 1. 800 kr.
Kursus + mad (frokost og aftensmad): 2.500 kr
Kursus + bolig: 3.500 kr
Kursus + mad (frokost + aftensmad) + bolig: 4.000 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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Ugekursus 

At være i livet



Hver formiddag begynder med et foredrag om dagens 
tema for derefter at fortsætte i studiegrupper med samtale 
ud fra en tekst af Martinus, der belyser dagens tema.

Studiegruppen mandag-fredag formiddag afholdes af 
Marin Hansen sammen med dagens foredragsholder.

Mandag:  Hvem er livet? v/ Ole Therkelsen        

Tirsdag:  Når livet gør ondt - eksistentielle udfordringer  
                        på livets vej  v/ Marin Hansen

Onsdag:  Hvad kan jeg give til andre på min livsvej?           
 v/ Inger Sørensen

Torsdag:  Hvordan kan jag lære at være i livet?                     
 v/ Søren Olsen                                          

Fredag:         En hyldest til livet v/ Eigil Kristensen

  Søndag 12. september

19.00-20.00 Velkomst på Terrassen

  Mandag 13. september

9.30-12.00  Oplæg og dialog med udgangspunkt  
i dagens tekst

16.00-17.00  Temasamtale

17.30  Aftensmad

19.00-20.00  Foredrag 
                                                                                         

   Tirsdag 14. september

9.30-12.00  Oplæg og dialog med udgangspunkt  
i dagens tekst

13.30  Udflugt

17.30  Aftensmad

19.00-20.00  Film                           
                                

   Onsdag 15. september

9.30-12.00  Oplæg og dialog med udgangspunkt  
i dagens tekst

16.00-17.00  Verden aktuelt

17.30  Aftensmad

19.00-20.00  Foredrag      

   Torsdag 16. september

9.30-12.00  Oplæg og dialog med udgangspunkt  
i dagens tekst

17.30  Aftensmad

19.00-20.00  Foredrag     

   Fredag 17. september

9.30-12.00  Oplæg og dialog med udgangspunkt  
i dagens tekst

16.00-17.00  Dialog og spørgsmål

17.30  Aftensmad

19.00-20.00  Afslutning      Fotograf: Marie Rosenkrantz Gjedsted

At være i livet
Marin Hansen, Ole Therkelsen, Inger  
Sørensen, Søren Olsen og Eigil Kristen-
sen


