
Martinus dag i Mundekulla 30 april 2011 
 
Martinus liv och arbete 
Martinus Thomsen var en dansk filosof som vid trettio års ålder genomgick starka visionsupplevelser som 
medförde att han skrev en mängd litteratur och böcker. Han såg som sin uppgift att skapa en intellektuell grund 
för livets religiösa eller andliga sida och ansåg att denna del av verkligheten kan förklaras och förstås 
vetenskapligt. Framtidens världsbild och livssyn är enligt Martinus inte en fråga om tro, utan en fråga om analys, 
vetande och vetenskap om det levande världsalltet vars grundton han menade är allkärleken. 
 

Reinkarnation och Karma 
Martinus belyser i sitt verk, Tredje testamentet begrepp som reinkarnation och karma? Finns det något sakligt 
underlag för dessa tankar och denna livssyn? Vad innebär den för vår syn på de eviga frågorna; Vem är jag, 
varifrån och varthän kommer jag?  Enligt Tredje testamentet är allt som händer i våra personliga liv såväl som i 
världen ett led i en gudomlig världsplan. Om frågor av detta slag intresserar dig, om du har en längtan efter att 
samtala kring livets djupare mening, kanske denna dag är något för dig? 
  
Lördag, kl 10.00-18.00 (400:-) 
10:00      Ankomstfik - Siv och Peter hälsar Välkommen 
10:30      Rolf Elving inleder med att talar om: En gåva vi fått att förvalta. 
11:00      "Ett fönster mot Evigheten” Utställningar och mässor, Jan Langekær, Gunnar Olsson 
11:45      Samtalsgrupper om 4-6 personer 
13:00      Lunch med naturvandringar 
14:30      Permanenta utställningar Claus Möller, Thor Gjörvad. Harry Olsson 
14:50      Internet och våra hemsidor.  Sören Jensen och Lena Fredriksson 
15:15      Vi samtalar och ställer frågor. 
16:15      Fika och umgänge. Spontana inslag. Musik, dans, poesi ? 
17:15      Rolf Elving rundar av och tackar 
17:30      Övergång till kvällens övningar, se nedan.  (Frivilligt kr. 100:-, förbokas) 
  
Lördagkväll, kl. 18.00-22.00 (100:-) 
En kvällsmåltid erbjuds i den vackra restaurangen tillsammans med Cirkeldans och Labyrintinvignings- gruppen, 
som också haft en heldag i Mundekulla. Därefter blir det Valborgsmässofirande med sång, dans, brasa och 
vedeldad bastu. Möjlighet att övernatta natten till lördagen och söndagen enl. nedan 
18:00   Kvällsmat 
20:00   Erfarenhetsutbyte från dagens samtal om Martinus Kosmologi och prova på Cirkeldans.    
21:00   Majbål 
22:00   Vedeldad bastu 
 

Info och Anmälan 
♥ Dagsaktivitet inkl fm-fika, lunch, em-fika (10.00-18.00) 400:- 
♥ Kvällsmåltid inkl aktiviteter lördagkväll (18.00-23.00)  100:- 
Anmälan är bindande och görs till Siv Karlsson på tel. 0480- 22 959 eller hemvan@spray.se (betalning på plats) 
 

♥ Övernattning fr 250:- inkl frukost erbjudes natten till lördag/söndag. Medtag lakan/handduk el hyr för 100:-/set 
Bokning av boende bokas på www.mundekulla.se 0471 50450 eller info@mundekulla.se  
 

Mundekulla Kurs- och Retreatgård 
Mundekulla är stilla och vackert beläget, en mil sydväst om Emmaboda omgiven av vacker natur vid Långasjö, 
Småland. Hela anläggningen är byggd med ekologisk och miljövänlig profil.  www.mundekulla.se Tågen stannar 
i Emmaboda, boka en ”Mundekullataxi” för endast 100:-/bil gm Taxi Emma på 0471-10100 
 

 


