
Nyhedsbrev                                                                       24. juni 2019                                    
Vi har nu haft vort 166. møde. 

 

info.greve@hemingwayclub.dk  
Hjemmeside:  
www:hemingwayclub.dk/hcgreve 
Facebook gruppe:  
Hemingway Club Greve.  
Indbetaling / ture, arrangementer: 
konto nr. 6060 - 5364441  
eller mobilepay: 31634982 
Vi mødes hver torsdag ! (næsten) 
kl. 9:30 – 11:30 (Ofte) i Borgerhuset Greve.  

  

Møde torsdag d. 20. juni   Hvem er Martinus? 
 

Det var efter at have læst en artikel i bladet Ingeniøren, at Bent Wiinberg fik 
interesse for Martinus. En helt ny verden åbnede sig ved at læse om alt det, 
Martinus havde skrevet. Martinus Thomsen blev født i 1890 og brugte kun sit 
fornavn. Han grundlagde en særlig videnskab om bevidsthedslivet. Det gjorde 
han på grundlag af meditationer, hvor han oplevede et kraftigt lys i form af et 
højere væsen.  Denne oplevelse efterlod ham med en særlig bevidsthed, der 
uhindret lod ham gennemskue alle livets og tilværelsens store mysterier, 
herunder gåden om selve livets natur. Han adopterede senere betegnelsen 
 ”kosmisk bevidsthed” som udtryk for denne tilstand og hævdede i øvrigt, at 
alle jordens mennesker før eller siden ville komme i besiddelse af den. 

Gennem resten af sit liv virkede Martinus aktivt som forfatter, symboltegner og 
foredragsholder. Via økonomiske bidrag fra sine støtter kunne han efterhånden 
stoppe med sit almindelige lønarbejde og arbejde fuldtids med at skrive sine 
bøger og udbrede sit budskab. 

Da Martinus døde i en alder af 90 år den 8. marts 1981, efterlod han sig et 
forfatterskab, som hen mod slutningen af hans liv havde fået navnet Det Tredie 
Testamente. Dette består af et antal bøger, inklusive hovedværket Livets Bog i 
syv bind med cirka 3000 sider.  
Dele af Martinus forfatterskab er oversat til en række sprog. 
Martinus' bisættelse var i Tivolis Koncertsal den 29. marts 1981. Bisættelsen 
blev betegnet som en festlig højtidelighed, der helt levede op til Martinus’ egen 
beskrivelse i hans bog Bisættelse, kap. 161: “Fremtidens begravelse eller 
jordefærd vil ikke blive en sørgefest, men derimod en glædes- og takkefest for 
livets evige beståen. Bent gennemgik også Martinus modeller for Reinkarnation 
og Karma, hvilket satte mange tanker og naturligvis en vis skepsis i gang hos 
tilhørerne. // John                                            Læs mere:  http://www.martinus.dk  
 

   

Martinus beskrev meget i symboler// Efter Bents spændende indlæg, var der tid 
til at drøfte nogle af tankerne omkring Reinkarnation og Karma.   
 

 

Næste møde torsdag d. 27. juni   
Mogens Houman fortæller om  
”Værløse Tårn” forhistorien, flyvekontrol i 
Danmark og Europa, hvordan det hele startede.   
Kom og hør Mogens Houman fortælle om alt. Han er en 
dygtig formidler, der med en fortid som sanger, skuespiller og 
musiker, er i stand til at viderebringe et budskab. Dette 
suppleret med en baggrund i en bank, som civil pilot, militær 
flyveleder, linjeofficer indenfor flyvekontrol, og en 

international baggrund, der rækker langt og bredt, samt tjeneste som lærer og skoleleder. Desuden 
uddannelse i psykologi, pædagogik, økonomiforvaltning, statsvidenskab og virksomhedsledelse. 
 

Billederne viser Værløse 
Tårn – og udsigten på den 
nu nedlagte flyveplads. 
Tårnet er købt af Bofælles-
skabet Mageløse, der netop 
er ved at flytte ind i deres 
nyopførte 29 huse. De vil 

søge midler til istandsættelse / udvikling af planer for tårnets anvendelse. Man kan ved henvendelse 
til Bofællesskabet få adgang til tårnet. 
 
 

I sommerperioden: juli – medio august, har vi et særligt sommerprogram.  
Vi mødes hver torsdag, hvor vi tager på tur rundt i kommunen.  
I vil høre nærmere i næste nyhedsbrev. 

 

 
 
 

 

Kosmologi stammer fra græsk og betyder 
"læren om universet", ordet betegner i 
religiøs sammenhæng den måde hvorpå 
en religions medlemmer opfatter universet 
og den måde verden er indrettet på; dette 
inkluderer inden for religionsvidenska-
ben alle de anskuelser og udtryk, der 
bidrager til at forklare den struktur verden 
er ordnet i.  
Alt lige fra en simpel klassifikation af 
fænomener til mytologiske fortællinger 
bidrager på denne vis til en religions 
kosmologi. 
En række religioner har omfattende 
forestillinger om skabelse og udviklingen. 
 

    

 

 
Onsdag den 26. juni kl.13:30 
Husk – udflugt til Trafiktårnet. 
Alle tilmeldte har mandag aften fået en 
mail med togtider.  
 

 

Vi har fået bevilget 2,2 mio. kr. fra Velux 
Fonden til fremme af  frivillige fælles-
skaber gennem Hemingway Club.  
Det betyder at vi nu kan ansætte en 
medarbejder i en periode, der kan arbejde 
med udbredelsen af vores klubidé. 
 

 
 

Veluxfonden støtter i prioriteret række-
følge: aktive ældre, aldringsforskning, 
øjenforskning og forskningsprojekter inden 
for humanvidenskaberne. Fonden er en 
almennyttig fond stiftet i 1981 af Villum 
Kann Rasmussen – grundlægger af bl.a. 
VELUX koncernen og andre firmaer ejet af 
VKR Holding, der har til formål at bringe 
dagslys, frisk luft og et bedre miljø ind i 
menneskers hverdag. 
 

 
 
 
 

Mogens // 4045 22 10 / Hemingway Club Greve 
-------------------------------------------- 
 


