
Pinseretræten er tre dages fordybelse, 
der veksler mellem foredrag, refleksi-
on, naturoplevelser, samtaler og socialt 
samvær. I år er temaet Bøn og Fordybel-
se.
Livet byder på et utal af udfordringer, 
både gode, sjove og besværlige. Det er 
ofte svært at finde ud af, hvordan vi skal 
forholde os i disse situationer. Hvad er 
det rigtige at gøre, hvordan kan vi opnå 
det, vi ønsker, eller det, der er mest 
kærligt og hensigtsmæssigt? Hvordan 
kan vi vide, om den ene eller den anden 
handling er den bedste? Og hvor er der 
hjælp at hente, når vi er i tvivl eller i nød? 
Martinus anbefaler bøn som en direkte 
kommunikationsform til Universet eller 
Guddommen. Her er der altid hjælp at 
hente, om end vi ikke altid får de svar, vi 
forventede. På pinseretræten vil vi ar-
bejde med, hvordan bøn fungerer, bøn-
hørelse, og hvordan man med bøn kan 
fordybe sig i livet og blive klogere på de 
udfordringer, man møder.

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

Selve kurserne indledes kl. 19 fredag med velkomst på 
Restaurant Terrassen, hvor der også bydes på te og kaffe. 
Der serveres plantebaseret buffet på ankomstdagen kl. 
17.30 (100 kr., ikke med i kursuspakken).

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 
morgenmadsprodukter 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: 
Kursus + mad (frokost og aftensmad): 1.750 kr
Kursus + mad (frokost og aftensmad) + bolig: 2.700 kr

Tilmelding på:
Telefon: + 45 38 38 01 00
E-mail: info@martinus.dk
Web: www.martinus.dk

Martinus Center Klint
Klintvej 69, Klint
4500 Nykøbing Sj.

+45 59 30 62 80  
info@martinus.dk
www.mcklint.dk

3.-6. juni 2022

Pinseretræte:

Bøn og fordybelse



  Fredag 3. juni

17.30  Plantebaseret buffet på Terrassen                                                                   

19.00  Velkomst, tjek ind, beskrivelse af retrætens rammer, 
mens vi lander og retræten begynder

19.45 Vi sporer os ind på retrætens tema, incl. pause

20.45  Aftenhygge

  Lørdag 4. juni

9.30  Foredrag: Hvem er den Gud, vi beder til?  v/ Tryggvi. 
Oplæg, refleksion, dialog og spørgsmål, incl. pause

12.00  Frokostpause

15.00  Gåtur i naturen med fordybelse i taknemlighed

17.30  Plantebaseret buffet på Terrassen

19.00-20.30 Musik og fordybelse. Aftenhygge og uformel 
samtale

  Søndag 5. juni  

9.30  Foredrag: Den fuldkomne bøn v/ Marin. Oplæg, 
refleksion, dialog og spørgsmål, incl. pause

12.00  Frokostpause

15.00  Virker bøn? Kort oplæg, refleksion, fordybelse og 
dialog, v/ Tryggvi og Marin

17.30  Plantebaseret buffet på Terrassen

19.00-22.00  Filmaften

  Mandag 6. juni

9.30  Foredrag: Meditation og fordybelse  v/Eigil. Oplæg, 
refleksion, dialog og spørgsmål, incl. pause

11..30-12.00  Vi ”tjekker ud” og retræten afsluttes

Fotograf: Marie Rosenkrantz Gjedsted

På retræten arbejder vi med Martinus’ beskrivelse af bøn og 
meditation og hvordan vi kan bruge det i hverdagen på en 
måde, der er til glæde for os selv og helheden.

For Martinus er bønnen både naturlig og kraftfuld, den kan 
bringe os i kontakt med Guddommen, den kan gøre hverd-
agens udfordringer lettere at bære, og nogle gange kan vi 
få svar på de sværeste spørgsmål og opfyldt vore dybeste 
ønsker. 

Martinus skriver: 
”Når jeg nu fortæller så meget om bønnen, er det, fordi den 
er så kolossalt nødvendig. Menneskene har i vuggegave 
fået en så guddommelig kraft, at den kan bringe dem over 
alt. Den kan bringe dem over de sværeste depressioner, 
når de bare én gang har mærket denne vidunderlige kraft, 
mærket denne forbindelse og mærket, at deres jeg er ét 
med alle andre jeger. Da føler de den samme kærlighed til 
dem, som de ikke før kunne lide. De føler kærlighed til alt 
det, der før nagede og pinte dem.” (Grand Kursus stk. 399)

Og videre skriver han om bønnens rolle i forhold til at skabe 
fred i verden:

”Uden at menneskene kommer til at anvende bønnens 
kraft, bliver der ingen fred i verden. Uden at de får denne 
forbindelse med Guddommen, vil krigen ikke ophøre. Det 
er ganske udelukket. Men det vil de også komme til at 
opleve, for man kan ikke regere en stat ved egen kraft. Ved 
egen kraft kan man ikke blive ved at leve som almindeligt 
menneske eller som et væsen, der har noget ansvar. Intet 
af det kan man blive ved at befordre ved egen kraft.” (Grand 
Kursus stk. 390)

Pinseretræte: 
Bøn og fordybelse
Tryggvi Gudmundsson, Marin Hansen og 
Eigil Kristensen


