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Sommarkurser 2022 

3 — 9 juli: 

Självkännedom—Att arbeta med sig själv 

10 — 16 juli: 

Tredje testamentet—en kunskap att leva efter 

17 — 23 juli: 

Att läsa Livets Bog—inledningen 
Helgkurser vår och höst 2022 
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VälkommenÊtillÊKosmosgården 
Kosmosgården ligger i Varnhem i Västergötland, mitt emellan Skara och 
Skövde. För över tusen år sedan kom kristendomen till Varnhem. Då var det 
Bibelns gamla och nya testamenten som var ledstjärnan. Inte så långt från denna 
plats, uppe på berget Billingen studeras nu det tredje - och sista - testamentet, 
på Kosmosgården. 
 
Denna lilla oansenliga plats har varit ett svenskt centrum för studiet av Martinus 
andliga vetenskap – Tredje testamentet – sedan 
början av 1950-talet. Här har Martinus hållit 
många föredrag och uppskattade frågestunder. 
Genom åren har kursgården renoverats och mo-
derniserats samtidigt som den genuina prägeln 
bevarats. Kursgården ligger i en vacker och ro-
fylld miljö på Billingen. Den natursköna omgiv-
ningen bidrar till att ge kurserna en behaglig in-
ramning, och många reagerar spontant på den 
positiva och speciella atmosfären här. Hela kurs-
gården ägs och förvaltas av stiftelsen Martinus 
Center Varnhem. 

Inkvarteringen är enkel, men fullvärdig, och därmed också billig. All mat – från 
frukost till kvällsfika – är inkluderad i kurspriserna. Då vi äter och bor tillsam-
mans under kursveckorna erbjuder kursgården naturliga möjligheter till samtal, 
gemenskap och otvungen samvaro. Till kurserna kan vem som helst komma 
som är intresserad av eller nyfiken på den världsbild som Martinus presenterar. 
Det krävs inga speciella förkunskaper. 

För mer information om Kosmosgården, kalendarium, bilder, an-
mälan till kurser, anmälan för informationsbrev med mera besök  

www.martinuscentervarnhem.se 
Se även vår facebooksida Martinus Center Varnhem 

Sommaren 2021 skulle ha varit ett 30-årsjubileum för den nystartade kursverk-
samheten på Kosmosgården. Dock blev vi ju tvungna att ställa in verksamheten 
både 2020 och 2021. Så sommaren 2022 firar vi att vi åter är igång – också med 
några spännande nyheter som presenteras längre fram i programmet – och att 
det har gått över 30 år sedan en grupp  Martinusintresserade personer vågade 
sig på att starta upp och genomföra hela tre kursveckor på detta svenska Marti-
nuscenter.  
 
Varmt välkomna! 
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OmÊåretsÊsommarkurser 
Årets kursveckor genomförs de tre första veckorna i juli månad. Det blir också 
tre helt olika teman. Den första veckans ämne är självkännedom, med underru-
briken att arbeta med sig själv.  Den andra kursveckan fokuserar på hur vi kan 
börja leva efter den nya kunskap som förmedlas i Tredje testamentet. Somma-
rens tredje vecka ägnas helt och hållet åt inledningen till Martinus huvudverk, 
Livets Bog. Varje kursvecka presenteras mer i detalj på de följande sidorna. 
 
KursdagensÊuppläggÊ 
Kursdagens upplägg kan variera från vecka till vecka. Gemensamt för alla är 
dock de fasta måltiderna, frukost, lunch och middag. Mera information finner 
du vid presentationen av de enskilda veckorna. 

Ankomst sker till Kosmosgården under söndagen från 
klockan 12.00. Klockan 17.00 serveras en lätt måltid. 
På söndagskvällen är det välkomstsamling och intro-
duktion till kursveckan. Man är fri att delta i gemen-
samma aktiviteter i den utsträckning man vill. Liksom i 
det verkliga livet, där vi alla är lärare och elever, präglas 
dessa veckor av gemensamma aktiviteter där vi alla kan 
vara med och bidra om vi vill. Du kan ägna dig åt egen 
läsning under din vistelse på Kosmosgården. All Marti-

nuslitteratur finns tillgänglig. Om du skulle vilja fördjupa dig i något speciellt 
område som intresserar dig kan kursarrangörerna hjälpa dig att finna relevanta 
texter. Skulle du även ha lust att göra ett muntligt inlägg, eller hålla ett föredrag 
en kväll, så går detta också fint. Tala med din kursansvarige! 
Avresa sker på lördag förmiddag. Varje kursdeltagare städar sitt eget rum efter 
kursen. Vi hjälps åt med gemensamma utrymmen.  
 

AndraÊkurser 
Helgkurser: Under 2022 erbjuder vi tre helgkurser i olika ämnen och med flera 
olika kursledare. Dessa kurser sträcker sig från fredag kväll till söndag efter-
middag. Kurserna presenteras längre fram i häftet (sid 10 och 11). 
Livets bog: Vi erbjuder också en kurs i Martinus huvudverk, Livet Bog. Denna 
kurs kan komma att sträcka sig över flera år, om man har som mål att läsa alla 
sju banden. Mer information längre fram (sid 9). 
Lokal studiegrupp: Nytt för 2022 är att vi erbjuder en studiecirkel på Kos-
mosgården under vår och höst. Denna studiecirkel vänder sig till dig som bor 
inom pendelavstånd från Kosmosgården. (Se sid 13)  
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SommarkursÊ1Ê-ÊSjälvkännedomÊ-ÊattÊar-
betaÊmedÊsigÊsjälv 
Martinus visar oss hur allt som händer oss hänger ihop och är ett resultat av vår 
egen utveckling och av våra fullkomligare och mindre fullkomliga sidor. Ju mer 
vi förstår av de andliga lagarna kan behovet att på djupet förstå oss själva växa 
sig starkare. Hur kan vi förstå och tillämpa de andliga lagarna som Martinus be-
skriver i vår egen personliga utveckling? Kan vi lära känna dessa levande princi-
per genom att se hur vårt eget personliga liv gestaltar sig? Om vi inte först mö-
ter livet, såsom det visar sig för oss, kan vi inte riktigt ta oss an oss själva. Samti-
digt, om vi börjar med oss själva genom att rikta 
blicken inåt för att försöka se vad som verkligen 
finns där, kan vi börja möta livet och vårt öde på 
ett mer fruktbart sätt. När den inre verkligheten 
blir mer levande, får också den yttre verkligheten 
en ny mening och vi kan börja se hur den utgör 
en levande personlig korrespondens som hjälper 
oss att växa som människor. 
 

KursdagarnasÊupplägg 
Söndag: Välkomst, praktisk information, introduktion av veckan. Här betonar 
vi speciellt innebörden med att arbeta med sig själv, lära känna sig själv etc. 
Övriga dagar, förmiddagar: Presentation av dagens tema (se nästa sida). Korta 
föredragningar med åtföljande samtal i smågrupper. Sammanfattning i 
storgrupp, frågestund. 
 
Eftermiddagar måndag, tisdag, torsdag: Workshop med Agneta.  
Onsdag och fredag: andra aktiviteter. 
 
Kvällar: Föredrag, filmvisning, utflykt. 
 
Cirka en vecka före kursstart skickar vi ut mer detaljerad information om kurs-
veckan till dem som har anmält sig. 
 
Kursarrangörer och medarbetare: Eva Gusmark, Jan Kardell, Agneta Orlå, 
Ulf Sandström. 
 
Eventuella frågor besvaras av kursansvarig Ulf Sandström 073-642 22 12, 
ulf.sandstroem@gmail.com  
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KursdagarnasÊteman: 
Måndag: Tankens betydelse  
För att lära känna oss själva behöver vi förstå våra känslor, tankar och behov 
och hur dessa styr våra liv. Under den här första temadagen diskuterar vi hur 
man kan utforska dessa för att på så sätt kunna bli medveten om dem. Som  
Paulus uttryckte saken: ”Det jag vill, det gör jag inte, men det jag inte vill, det 
gör jag”. Vårt vanemedvetande är således starkt och frågan är hur vi bäst kan 
utveckla oss själva och börja omforma de av våra tankar och känslor som inte 
stämmer överens med vår mer utvecklade vilja.  

Tisdag: Att älska dig själv på riktigt  
”All fiendskap, varje hämndakt, ja allt vad som hos människan är en motsats till 
det stora budet: ’Du skall älska din nästa som dig själv’ utlöses av tyngdenergins 
överbalans hos väsendena", skriver Martinus. Men att praktisera kärleken till 
nästan då vi ofta ligger i krig med oss själva, tyngda av skam, skuld och självkri-
tik, är en utmaning för de flesta av oss.  I vårt arbeta med oss själva, vårt 
skuggarbete, kan vi genom att praktisera självmedkänsla lära oss att erkänna och 
omfamna våra djupare behov och känslor och stärker därmed både inre och 
yttre frid. 

Onsdag: Självkännedom genom bön  
”Alla naturliga eller normala böner blir bönhörda”, menar Martinus. Ändå upp-
levs det inte alltid så. Många människor har därför övergett bönen och kanske 
tänker att det inte fungerar att be. Men genom att regelbundet använda bönen 
och lära sig mer om hur den fungerar, genom att studera livets lagar och vara 
uppmärksam på hur gudomen kommunicerar med oss, kan bönen bli ett red-
skap för bättre självkännedom. 

Torsdag: Egenvilja, högmod och rädsla 
Martinus pratar ofta om mentala fängelser som vi jordmänniskor kan hamna i 
där rädsla är inblandad, också om begreppet ”tröskelns väktare” där högmod 
och fåfänga spelar en avgörande roll. Martinus visar också som ett övergripande 
tema att ”allt är mycket gott” och att gudasonen efter hand kommer ge upp sin 
egenvilja och utbrista, från djupet av sitt hjärta: ”ske icke min utan din vilja”. 
Under den här förmiddagen undersöker vi hur rubrikens tre karaktärsegen-
skaper hänger ihop och hur vi kan lära oss att förstå och uppmärksamma dem 
på ett mer personligt plan. 

Fredag: Vår relation till Gud  
Vår relation till Gud från tid till annan speglar de olika utvecklingsstadier som vi 
som individer går igenom. Hur vi upplever Gud handlar inte lika mycket om 
vad eller vem Gud är, utan om vårt individuella växande. Att bli medveten om 
denna utvecklingsprocess påverkar därmed vår relation till Gud. 
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SommarkursÊ2Ê-ÊTredjeÊtestamentetÊ-ÊenÊ
kunskapÊattÊlevaÊefter 
Nyligen har några av världens mest inbitna ateister medgett att det inte är så 
lyckat att religionens världsbild ersätts med den ateistiska. Det finns då inte 
längre någon motiverande grund för en högre moral, och det kan leda till 
ohyggliga konsekvenser. Något vi redan sett exempel på, bl.a. med 1900-talets 
två stora världskrig. Då människorna börjat inse detta, men inte längre kan tro 
på de gamla religionerna, har de börjat söka efter nya svar på de stora livsfrå-
gorna. Martinus menade att hans livsverk är ett nytt svar 
på dessa frågor, något som kan återskapa förtroendet 
för de humana religionernas kärnbudskap, och alltså bli 
ett nytt fundament för en högre mänsklig moral. En 
kunskap, som ska befordra både permanent livslycka 
och världsfred.  
 
Under denna kursvecka kommer vi att belysa områden 
där vi själva har stora möjligheter att omsätta den teore-
tiska kunskapen till praktiskt handlande.  
 
Vi tittar närmare på hur vi kan börja leva utifrån denna 
nya kunskap, och därigenom finna livsglädje och delak-
tighet i skapandet av framtidens fullkomliga världsrike, redan nu. 
 

EnÊtypiskÊkursdag 
Förmiddagen inleds med ett föredrag, följt av diskussioner och frågestund. Ef-
ter lunch är det någon form av studiegrupp. Det kan vara en artikelgrupp där vi 
läser en artikel av Martinus ur tidskriften Kosmos och samtalar kring denna. 
Det kan också vara en öppen grupp där det inte krävs några speciella förbere-
delser utan samtalet kretsar kring dagens tema eller aktuella frågor från deltagar-
na. Andra inslag kan vara symbolförklaringar, eller ytterligare föredrag om speci-
ella ämnen, alltid med möjlighet till frågor och diskussion. På kvällarna kan vi se 
på film, lyssna på ett föredrag eller göra en utflykt.  

Kursarrangörer och medarbetare: Harald Berglund, Sören Jensen, Daniel 
Lundberg, Lars Lundell,  Micael Söderberg, Eventuella frågor besvaras av kurs-
ansvarig Harald Berglund 070-649 68 33, 1948hb@gmail.com  
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KursdagarnasÊteman:Ê 
Måndag: Introduktion av Tredje testamentet och veckans tema 
Vi inleder veckan med en analys av företalet till och valda stycken ur Livets Bog. 
Detta som en introduktion till både Tredje testamentet och veckans tema. Vad 
är syftet med verket och vilken funktion kan det ha för människor i både nutid 
och framtid? Detta är några av de frågor vi tittar närmare på i detta introduk-
tionsföredrag. 

Tisdag: Tiden och evigheten 
I den tid vi lever i nu sätts allting på sin spets. Det är svårt att bevara balansen 
utan någon absolut kunskap. Med tankens hjälp kan vi lätt komma till insikt om 
oss själva och den värld vi befinner oss i. De kosmiska analyserna lär oss att 
skilja mellan det föränderliga, tiden och rummet, och det eviga, eller rättare sagt 
den evige, vårt eget jag, och den Gud, i vars kropp vi ”lever, rör oss och är till”. 
I det eviga perspektivet faller många olösta frågor lätt på plats. 

Onsdag: Kvinnor och män vid utvecklingens skiljeväg  
Jordmänskligheten står inför en skiljeväg i den meningen att vi alla ska lämna 
mörkrets epok med krig, konflikter och andra svårigheter bakom oss för att 
skapa ett fredsrike här på jorden. Men innan detta kan bli möjligt så måste varje 
enskild individ förvandlas i sin djupaste kosmiska sexuella struktur. I detta före-
drag tittar vi närmare på hur utvecklingen påverkar mäns och kvinnors könsi-
dentitet och sexuella preferenser. 

Torsdag: Livet ett samtal med Gud 
Hela vårt liv är egentligen ett långt samtal med Gud. Gudomen vägleder oss i 
vår utveckling från lägre till högre stadier av moral, fram till målet att bli en fär-
dig människa. Denna vägledning kan ta sig olika uttryck - allt från viskningar till 
rop - och vår uppgift är att lära oss att lyssna och försöka förstå. Och lika viktigt 
är det att vi övar oss och lär oss att ta emot denna kärleksfulla vägledning.  

Fredag: Praktiska frågeställningar kring Tredje testamentet 
Vilka svårigheter kan uppstå i mötet med de kosmiska analyserna? På vilket sätt 
kan man utöva forskning i denna andliga vetenskap? Vad är verkligt i en 
evigt  illusorisk värld?  Varför ska vi använda bönen när allt är mycket gott? Hur 
kan vi utveckla kärleksförmågan om det bara är lidandet som kan förstärka den? 
Hur älskar man sin nästa i praktiken?  Dessa och andra frågor diskuteras i vec-
kans sista föredrag. 
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SommarkursÊ3Ê-ÊAttÊläsaÊLivetsÊBog—
inledningen 
Har du funderat på att börja läsa Livets Bog? Kanske har du läst flera mindre 
böcker och artiklar och lyssnat på föredrag, men tänkt att själva huvudverket, 
Livets Bog med dess 7 band, var lite för svårt, eller för mycket att ta itu med?  

Denna rädsla eller tvekan inför huvudverket kan denna veckokurs hjälpa dig 
med att komma över. Tillsammans, och med hjälp av vår kursledare Rolf Elving 
- Martinus sista personlige elev - bekantar vi oss med verket genom att studera 
inledningen till detta. Rolf guidar oss igenom bokens förord och de därpå föl-
jande 6 kapitlen, som alla hör in under det som i boken kallas Inledning. Marti-
nus speciella pedagogik och den röda tråden i inledningen lyfts fram. Kursen vill 
visa hur en förståelse av inledningen ger en fast grund för förståelsen av hela 

Martinus författarskap. Detta kan bli en 
högst spännande resa. 

Har du kanske läst en artikel eller bok 
av Martinus en andra gång – och då 
blivit glatt förvånad och upplyft över 
att du nu såg helt nya djup och andra 
detaljer som du inte lade märke till 
första gången? Så om du redan har läst 
Livets Bog, en eller kanske flera gånger 
redan, finns det ännu mycket att upp-
täcka. Denna veckokurs vänder sig 
m.a.o. lika mycket till den som ännu 

inte läst Livets Bog, som till den som har läst den. Allteftersom vi gör nya erfa-
renheter i livet visar sig nya tidigare dolda lager i Martinus texter, och därför är 
verket också avsett att läsas många gånger, faktiskt genom flera liv. 

Martinus själv har skrivit inledningen till de 7 banden. Och vem är bättre ägnad 
för denna uppgift än författaren själv? Livets Bog 1 innehåller till största delen 
en introduktion. En förberedelse av läsarna till att förstå de efterföljande ana-
lyserna av den eviga världsbilden, i form av en andlig vetenskap. 

Hela Martinus samlade verk är detsamma som Tredje testamentet. Här finns 
några större och många mindre böcker, artiklar, symboler och symbolböcker. 
Alla dessa är lika viktiga, men kan också ses som olika vägar, eller fönster, in till 
huvudverket Livets Bog. Under denna kursvecka närmar vi oss verkets hjärta 
genom den entré som Martinus skapat i verkets inledning.  
 

Kurslitteratur: Livets Bog 1. 

Kursledare: Rolf Elving, rolfelving9@gmail.com för frågor om kursen. 
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EnÊtypiskÊkursdag: 
Den här veckan handlar det om Martinus huvudverk, Livets Bog, och framför-
allt inledningen, så upplägget blir något annorlunda än tidigare års kursveckor. 
Här ska finnas möjligheter till improvisation! En kursdag kan se ut ungefär så 
här: 
Förmiddag: Rolf Elving introducerar dagens avsnitt i Livets Bog. Därefter läs-
ning i grupp fram till lunch. 
Eftermiddag, från klockan 14.00: gemensam genomgång, med frågor och dis-
kussion 
Kvällar: Föredrag, filmvisning, utflykt. 

FortsättningskursÊiÊhelaÊLivetsÊbog 
Veckokursen (Sommarkurs 3 - Att läsa Livets Bog – inledningen) som beskrivs 
ovan kan ses som ett avstamp för den som kan tänka sig att påbörja ett längre 
studium av hela huvudverket. I nuläget kan vi erbjuda detta studium på distans. 
Du behöver dock inte följa veckokursen i vecka 29 för att kunna anmäla dig till 
studier i Livets Bog. Men det kan vara en bra inledning. 

Distansundervisning  
Det mesta av studierna bedriver du i ditt hem, efter en given studieplan, som du 
får vid anmälan. En gång i veckan möts alla digitalt med en kursledare via Zoom 
(på internet). Det har visat sig att den bästa förståelsen av de kosmiska analyser-
na uppnår man vid studier tillsammans med andra. Här kan man vända och 
vrida på frågeställningarna, och få ta del av nya och andra tolkningar än ens 
egna.  

Som ett komplement till distansstudierna kommer vi att erbjuda ett antal fysiska 
möten, i första hand på Kosmosgården i Varnhem. Där får man då träffa dem 
som deltar i studierna, samt kursledarna. Tidpunkterna för dessa fysiska möten 
bestäms när vi vet hur många som anmäler sig. 

Ren distansundervisningen är utan avgift, utöver att du behöver ha böckerna. 
Mötena på Kosmosgården medför en viss kostnad. 

Intresseanmälan till Fortsättningskurs i Livets Bog 
Du anmäler ditt intresse i ett mejl till Harald Berglund 1948hb@gmail.com ! Du 
skriver ett personligt brev där du berättar lite om dig själv. Du berättar också 
hur länge du har känt till Martinus världsbild och något om vad du har läst tidi-
gare. Har du redan läst Livets bog är det inget hinder, den kan läsas många 
gånger! 
 
Kursstart: Hösten 2022. Har du frågor om något kring studiet av Livets Bog 
kan du kontakta Harald Berglund 070-649 68 33, 1948hb@gmail.com  
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Helgkurser 
En helgkurs börjar på fredagskvällen och fortsätter hela lördagen och avslutas 
efter lunchen på söndagen. På fredagskvällen serveras en lätt måltid, under lör-
dagen serveras tre måltider, och på söndagen frukost och lunch. All mat, inklu-
sive fika, ingår i kursavgiften.  

Helgkurs 1, 13 maj – 15 maj 2022—En ny världskulturs födelse  
På alla livets områden sker förändringar och omvälvningar i en allt snabbare takt 
idag. Finns det något bakomliggande mönster och någon riktning i alla dessa 
förändringar? Martinus världsbild erbjuder ett både överraskande och logiskt 
grundat svar på den frågan. Denna världsbild förmedlar ett tolkningsmönster 
och en framtidsvision som hjälper oss att se ljuset i mörkret och ingjuter nytt liv 
och ny inspiration i mänsklighetens gamla dröm om ”en värld” och ”frihet, jäm-
likhet och broderskap”.   

Kursledare: Olav Johansson och Harald Berglund. Frågor om kursen besvaras 
av Olav Johansson, 073-988 38 36, olav_johansson@hotmail.com  

Helgkurs 2, 2 september – 4 september 2022—En andlig åskådning 
för en ny värld 
Vi lever i en tid när en gammal kultur lämnar plats för en ny. Många är rädda 
och vill tillbaka till den gamla ordningen. Martinus erbjuder ett nytt synsätt som 
sätter de samtida världshändelserna i klarare ljus. Bakom det som ibland ter sig 
som en negativ utveckling döljer sig tecken på att en ny kultur växer fram. En 
ny Gudsbild framträder och vi går mot en ny harmoni mellan människa och 
värld. Under den här helgen kommer vi att undersöka dessa tecken i tiden och 
försöka tolka deras innebörd.  

Under helgen kommer vi att blanda föreläsningar med samtalsgrupper i olika 
former. Vi kommer även erbjuda en möjlighet att uppleva några guidade medi-
tationer från dagens moderna psykoterapi. 

Kursledare: Peter Blyme och Max Käck. Frågor om kursen kan besvaras av 
Peter Blyme, 070-523 15 72, blyme@telia.com och Max Käck 070-888 06 09, 
maxvilhelm@telia.com  

Helgkurs 3, 7 oktober – 9 oktober 2022—När mörker och ljus möts 
”Hela mänsklighetens religiösa, politiska och vetenskapliga utveckling har varit 
och är baserad på massuggestion och besatthet.” Citatet är från Martinus före-
drag och artikel Besatthet. Vad kan denna massuggestion och besatthet bestå av? 
I kursen kommer vi att röra oss utanför gängse uppfattningar om vad som hän-
der i världen och se hur det växande ljuset hjälper oss att förstå det mörker som 
ännu påverkar samhället.  

Kursledare: Lasse Malmgren. Frågor om kursen kan besvaras av Lasse Malm-
gren på denna mejladress: malmgren@brfnorrgarden.se 
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PraktiskÊinformation 
På Kosmosgården finns flera dubbelrum och några enkelrum. Toaletter och 
duschar finns i en byggnad i direkt anslutning till huvudbyggnaden. Därutöver 
finns möjlighet att tälta. Måltiderna under kurserna intas i ett intilliggande hus. 

All mat och fika ingår i priset och är växtbaserad. Vi hjälps åt med disken. 

 
KursavgifterÊ 
Sommarkurser 

Enkelrum i Kosmosgården  3800 kr 

Dubbelrum i Kosmosgården  3100 kr 

Camping  2300 kr 

Eget boende  2100 kr 

 

Helgkurser 

Enkelrum i Kosmosgården  1300 kr 

Dubbelrum i Kosmosgården  1100 kr 

Camping  1000 kr 

Eget boende  950 kr 

 

Samtliga priser gäller per person. Sängkläder 
och handduk tar du med dig själv. Inga ytter-
ligare kostnader tillkommer, all mat (frukost, 
lunch, middag, kvällsfika) är inkluderad. Det 
finns möjlighet att ansöka om nedsatt avgift 
pga. särskilda skäl.  

Om du kommer med tåg eller buss till 
Skövde kan vi ordna hämtning med bil, för 
detta tar vi 60 kr. 
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Anmälan,Êbetalnings-ÊochÊavbokningsregler 
 
Anmälan görs helst via anmälningsformulär på www.martinuscentervarnhem.se, 
men det går också bra att skicka mejl till helen@martinuscentervarnhem.se eller 
ringa till Helen på 0736-170722. Hon besvarar också frågor om boende och 
kursavgifter. 
 
Du har först en reserverad plats när du betalt anmälningsavgiften som är 500 kr 
(gäller sommarkurser). Den ska betalas inom 15 dagar efter anmälan antingen 
till vårt plusgiro 64 67 35-1, eller bankgiro 214-8864. Du kan också swisha till 
nr: 123 637 83 68. Vid avbokning återbetalas inte anmälningsavgiften. 
 
Full betalning ska göras senast 14 dagar före kursstart om inte annat över-
enskommits. I maj får du information från oss om inbetalning av resterande 
kursavgift och mer praktisk information. Vid avbokning 2-10 dagar före kurs-
start återbetalas 50 % av kursavgiften. Vid senare avbokning återbetalas normalt 
inget. 
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MartinusÊCenterÊVarnhem 
 
Sommarkurserna arrangeras av stiftelsen Martinus Center Varnhem som bilda-
des 2012. Stiftelsen möjliggör en långsiktig satsning och utbyggnad av Kosmos-
gården för att kunna förverkliga visionen om ett undervisningscenter. För att 
hålla dig informerad kan du anmäla dig till nyhetsbrev på vår webbplats: 
www.martinuscentervarnhem.se.  
 
UrÊstiftelsensÊstadgar 
Stiftelsen skall ha till ändamål att såsom självständig stiftelse med alla medel 
som står till dess förfogande svara för undervisning i och sprida kännedom om 
Martinus världsbild och samlade verk under betryggande former. För detta än-
damål ämnar stiftelsen i framtiden förvärva, förvalta och utveckla fastigheter 
samt underhålla dessa.  
 
Vision 
Vår vision är att Martinus Center Varnhem ska vara en plats där man har möj-
lighet att fördjupa sig i de kosmiska analyserna i Tredje testamentet och utveckla 
sin förmåga att tillämpa dem i sin personliga vardag. Vi tänker oss en framtid 
där längre kurser med fokus på huvudverken i Tredje testamentet: Livets Bog 
och Den eviga världsbilden (de s.k. symbol-
böckerna) varvas med kortare helg- och vecko-
kurser där särskilda teman behandlas. Vid sidan 
av studierna får man goda tillfällen till samtal och 
samvaro med andra som intresserar sig för den 
kosmiska världsbilden. I en naturskön miljö finns 
det också tid för återhämtning och rekreation. 

 
LokalÊstudiegrupp 
Nytt för 2022 är att vi erbjuder studiecirklar på 
Kosmosgården under vår och höst. Dessa studie-
cirklar vänder sig till dig som bor inom pendelav-
stånd från Kosmosgården.  Vi läser gemensamt 
Martinus litteratur, efter önskemål från cirkelns deltagare. Vi samtalar och delar 
tankar och reflektioner kring läst text och de existentiella frågeställningar vi var 
och en bär på. Ring: Solveig Tovote 070-739 67 39 eller Claus Möller 070-171 
00 49 för mer information och anmälan. 
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StödÊMartinusÊCenterÊVarnhem 
Stöd stiftelsen i arbetet att förverkliga visionen om ett undervisningscenter i Varn-
hem! Skänk en gåva till verksamheten på plusgiro 64 67 35-1 eller bankgiro 214 – 
8864. Det går också bra att Swisha pengar till nummer 123 637 83 68 . Pengarna 
kommer att användas där de bäst behövs, det kan vara till inköp av undervisnings-
material, underhåll av byggnader eller tryckning av material om Martinus världsbild. 

 
Arbetshelger 
Allt arbete på Kosmosgården bedrivs ideellt, så både praktisk och ekonomisk hjälp 
tas tacksamt emot. Det finns också möjlighet att vara med på arbetshelger då vi hjälps 
åt med praktiskt arbete samtidigt som vi umgås och samtalar om Martinus andliga 
vetenskap. 

 
Vårens arbetsvecka 2022 kommer 
att genomföras 30 april till 8 maj. 
Huset ska öppnas efter vinter-
sömnen och rummen vårstädas. 
Sedan är det alltid mycket som 
behöver göras på en fastighet i 
form av reparationer, målning och 
förbättringar. Kom ett par dagar 
eller stanna hela veckan, vi är tack-
samma för alla insatser både inne 
och ute.  
 
Höstens arbetshelg är 9—11 sep-
tember. 
 
Vid arbetshelger och arbetsveckor 
utgår varken mat- eller boende-

kostnad, men vi lagar maten tillsammans. Om du vill veta mer om hur du prak-
tiskt kan hjälpa till är du välkommen att ringa Göran Bretz 072—216 42 10 för 
information. Anmälan till helen@martinuscentervarnhem.se. 
 
Du kanske också är intresserad av att vara medarbetare på sommarkurserna ge-
nom att arbeta i köket eller med något annat som kan gagna stiftelsens verksam-
het. Hör då av dig till: helen@martinuscentervarnhem.se. 
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VemÊärÊMartinus? 
Martinus föddes i den store sagoberättaren H.C. Andersens hemland, Danmark. 
Det sägs att H.C Andersen hade förmåga att göra saga av verkligheten. Om 
Martinus kan man säga det motsatta. Han har gjort verklighet av sagan. Han har 
förvandlat religionernas eviga kärna och obegränsade kärleksbudskap till andlig 
vetenskap!  
 
Martinus föddes på landet i den nordjylländska stationsbyn Sindal den 11 au-
gusti 1890. Han föddes utom äktenskapet och var enligt den religiösa samtidens 
dom ett ”oäkta” barn. Om sin barndom och uppväxt säger Martinus att han inte 
kan erinra sig en enda dag i sitt liv utan att han bett till Gud. När han i sin ung-
dom var i tvivelsmål om vad som var rätt eller fel att göra i en speciell situation, 
frågade han alltid: ”Vad skulle Kristus ha gjort i denna situation?” Omedelbart 
kände han svaret och vad som var det rätta att göra!  
 
Martinus personlighet bar således från tidiga barnsben prä-
gel av en djup religiös natur. Men hans religiösa uppfatt-
ningar var inte alltid i fas med gängse tolkningar.  
 
Som konfirmand fick han t.ex. av byns präst höra att det 
vilade en Guds förbannelse över oäkta barn. Martinus som 
var ett oäkta barn kunde dock inte tro att Gud kunde var vred på honom.  
 
Född utanför äktenskapet blev han omhändertagen av sin morbroder och den-
nes hustru. Dessa var kärleksfulla människor som på sin ålders höst, tog väl 
hand om honom efter att redan ha fostrat en kull barn. De var fattiga, outbil-
dade men varma människor. Martinus egen mor dog 1901. Martinus var då 11 
år. I det följande citeras, från Martinus egen beskrivning hämtad från “Den 
intellektualiserade kristendomen” Martinus berättelse om sin barndom och upp-
växt, fram till upplevelsen av den stora födelsen.  
 
”Under mitt trettioförsta år upplevde jag en andlig process, som ledde mig in i 
en  kosmisk mission. Det var en afton i mars månad 1921, som jag således satt i 
fullständigt mörker på mitt rum vid Nørrebros Runddel i Köpenhamn och kon-
centrerade mig på Gud. Och det var under denna koncentration på Gud och i 
detta totala mörker, som jag vaket dagsmedvetet i en kosmisk vision upplevde 
min den gången för mig ofattbara gudomliga kallelsen till att intuitivt klarlägga 
och manifestera som kosmisk vetenskap det ‘myckna’ som Jesus kunde ha be-
rättat för sina lärjungar men som varken dåtidens offentliga auktoriteter eller 
myndigheter var utvecklade nog till att kunna förstå.” 

För mer information om Martinus och den andliga vetenskapen besök gärna 
www.tredjetestamentet.se 



  

  

Stiftelsen Martinus Center Varnhem 
c/o von Sydow, Fjugestagränd 23, 124 72 Bandhagen 

 

Plusgiro 64 67 35 - 1 

Bankgiro 214 - 8864 

Swish 123 637 83 68 

 

Kosmosgården 

Skarke, Kosmosgården 

532 73 Varnhem 
Telefon: 0736 - 170722 

www.martinuscentervarnhem.se


