
Bästa Martinusvän! 

Ännu ett årskretslopp är snart till ända, och ett nytt ska ta sin början. Här i vår del av världen 

kulminerar mörkret, men vi vet alla att så småningom återvänder ljuset igen och når en ny 

kulmination. I det stora spiralkretslopp som Martinus beskriver befinner vi oss ännu en lång 

tid i den kosmiska vintern. Detta betyder att den jordiska mänskligheten upplever mycket 

både fysisk och andligt mörker. Ett mörker och ett lidande som på sikt kommer att medföra att 

det uppstår en längtan efter ett annat sätt att leva, en längtan efter ljus, lycka och kärlek. Och 

på denna vandring mot ljuset får vi hjälp och vägledning av dem som gått före oss i 

utvecklingen. I sitt stora verk Tredje testamentet ger Martinus den jordiska mänskligheten den 

kunskap och den vägledning som är nödvändig för oss alla för att en gång i framtiden bli 

riktiga människor.  

Med det här brevet vill vi berätta något av det som hänt på Kosmosgården under året och vad 

som är planerat för det kommande året. 

Överlåtelse av Kosmosgården 

Det juridiska runt överlåtelsen av Kosmosgården från Kosmos kollektiv (KK) ek.för av 

Stiftelsen Martinus Center Varnhem (MCV) är nu klart och MCV har fått lagfart på 

fastigheten. Detta innebär samtidigt att KK nu är definitivt nedlagt. Nu är det vår uppgift att 

tillsammans med er alla förvalta fastigheten på bästa sätt så att den ska kunna vara till nytta 

och glädje för många Martinusstuderande under lång tid framöver. I en framtid hoppas vi att 

det ska uppstå möjligheter att modernisera och bygga ut kursgården och en dag etablera den 

”skola i de höga analyserna” som Martinus förutsade då han invigde den 1965. 

Arbetshelg 

På Kosmosgården var det arbetshelg i oktober och vi som var där fick en hel del uträttat. Det 

stora var att vi la tegeltak på utbyggnaden, till vänster om receptionen. Vi målade en del av 

fasaden på framsidan också, räfsade löv och gjorde omflyttningar och en del nyanskaffningar 

inomhus. Men det finns alltid mycket mer som kan och skall göras.  

Brunn och pumpar 

En del av er har redan fått ta del av vad som hänt med brunnen på Kosmosgården men för er 

som inte känner till det kommer här ett sammandrag: 

De som bott i närheten av receptionen har hört att pumpen till brunnen har låtit mer och mer 

för varje år och en del av er har fått byta rum av den orsaken. Eftersom pumpen hade 50 år på 

nacken beslutade vi att byta den till en s.k. sänkpump som inte hörs inne i huset. Arbetet 

skedde i oktober. När slangarna och den gamla ejektorn drogs upp lossnade dessvärre en eller 

flera stenar som gjorde att det inte gick att sänka ner någon pump. Rörfirman provade med att 

ta dit en slamsugare, utan resultat tyvärr. 

Vi beslutade då att borra en ny brunn eftersom det var mycket osäkert om det skulle gå att 

knacka bort stenarna och vi inte kunde få någon garanti för att det skulle lyckas. Den gamla 

brunnen hade betjänat oss med vatten i över 50 år och dess framtid var också oviss. Nu har vi 

en ny djupborrad brunn (82 meter) med stor tillgång på vatten som vi hoppas ska hålla länge. 

Och här skulle historien ha slutat!  



Men tyvärr gjorde den inte det. Efter några dagar slutade också den nya pumpen att fungera. 

En sten hade rasat igen, nu i den nya brunnen och det hade blivit kortslutning. Så den nya 

pumpen fick sprängas bort. Nu är pump nummer två installerad och allt fungerar normalt 

igen. 

Ekonomi 

Som alla förstår blev det här mycket dyrare än beräknat. Vi trodde notan skulle sluta på 106 

000 kr, bara det ett stort, stort hål i kassan med andra ord! Men så kom ras två och vi vet inte 

ännu riktigt vad kostnaden blir till slut, men det ser ut att bli ca 165 000 kr. Vattentillgången 

är god så vi kommer, som tidigare, att sälja vatten till 5 grannar. Den vägen kommer vi att få 

in en del pengar men vi kommer också att ha löpande kostnader för el till pump och hydrofor, 

och underhållskostnader kan dyka upp.  

Vi har redan mycket, mycket tacksamt fått ta emot en hel del gåvor men vi vädjar till er 

infobrevs-läsare om ytterligare bidrag. Har du en hundring eller gärna fler som du kan avstå 

ifrån tar vi mycket tacksamt emot det. Alla bäckar små….. 

Tack till medarbetare 

Vi vill också passa på att tacka alla medarbetare för allt ideellt arbete som ni lagt på 

Kosmosgården under 2019. Det gäller allt: undervisning, trädgårdsarbete, matlagning, 

städning, målning, framställning av programbroschyrer och annat. Hela Kosmosgårdens och 

MCV:s existens bygger på frivilligt arbete och gåvor. Ingen är avlönad, och stiftelsen får inte 

heller något stöd från någon annan organisation. Utan de kärleksfulla människor som bidrar 

med arbete och pennninggåvor skulle inte kursgården och dess verksamhet finnas.  

Planer för 2020 

Arbetsvecka blir det 27 april till 3 maj då hela Kosmosgården ska städas, gräsmattorna räfsas 

och kanske tillåter vädret målning och annat utomhusarbete. 

En helgkurs planeras till 8-10 maj, 2020. Namnet på kursen är En andlig åskådning för 

individualismens tidsålder, och kursledare är Max Käck tillsammans med Micael Söderberg 

och Harald Berglund.  

Och sedan anordnas under 2020 tre sommarkursveckor under juli månad. Teman för de olika 

veckorna är Tredje testamentet – en kunskap att leva efter (v. 27), Självkännedom – att arbeta 

med sig själv (v. 28) och Guds plan med evolutionen (v. 29). Kursprogrammet är under 

utarbetande och kommer att skickas ut i början av nästa år och så snart det är färdigt läggs det 

upp på vår hemsida http://martinuscentervarnhem.se. Där kan man också anmäla sig till de 

olika kurserna. Alla är välkomna! 

Om det kan se mörkt ut när vi blickar ut över vår värld och ser alla krig och konflikter och 

alla andra problem som hopar sig på många områden, så har ljuset i form av en begynnande 

kärlek till vår nästa också börjat göra sig gällande på många områden. Under de kurser som 

anordnas på Kosmosgården under det kommande året är det vår förhoppning att kunna visa på 

något av det nya som är under framväxt, och att med hjälp av Martinus analyser också kunna 

bidra till att inspirera till allt det som kan hjälpa oss att bibehålla en positiv livssyn – även i en 

tid där ljuset kan verka vara långt borta. Men på samma sätt som vi i årskretsloppet med 

http://martinuscentervarnhem.se/


visshet vet att ljuset återvänder, kan vi med Martinus hjälp med samma visshet inse att också i 

det stora kretsloppet kommer ljuset en gång åter att stråla över vår värld. Och det är detta som 

symboliseras av den högtid som vi nu förbereder oss på att fira. Och vi vill härmed tillönska 

er alla en fridfull jul och ett givande nytt år 2020. 
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