
Hvorfor består livet af fødsel og død? 
Hvad sker der, når vi dør? Er der liv efter 
døden? Hvordan kan vi blive bedre til at 
håndtere, at vi skal dø? 

Det er spørgsmål, vi vil undersøge til en 
konference på Martinus Institut.

Konferencier er Jens Christian Herman-
sen. 

Vel mødt til en dag, hvor vi går tæt på 
døden!

Praktisk information

Konferencen afholdes på Martinus Institut,      
Mariendalsvej 94-96, Frederiksberg. 

Prisen for konferencen er 350 kr. inkl. let frokost, 
te og kaffe.

Tilmelding er nødvendig.

Formålet med konferencerne er at skabe dialog 
mellem åndelige og kulturelle strømninger i tiden 
og Martinus’ analyser. Hver gang inviteres en el-
ler flere gæster, der har særlig indsigt i det aktu-
elle felt. Konferencerne er et åbent og dialogisk 
forum, der henvender sig til alle med interesse 
for temaet.

Læs mere om konferencerne på 
martinuskonferencer.dk

Martinus Institut
Mariendalsvej 94-96
2000 Frederiksberg

+45 38 38 01 00 
info@martinus.dk
www.martinus.dk

Konferencen afholdes på Martinus Institut. 
Tilmelding nødvendig på:

Telefon: 38 38 01 00
Email: info@martinus.dk
Web: www.martinus.dk

23.11.2019

1-dags konference

Reinkarnation, død og efterliv

Martinus 
  Institut



Program
                                                

10.00 - 10.20  Introduktion og velkomst                  
v/ Jens Christian Hermansen 

10.20 - 11.10  Martinus’ syn på reinkarnation, død 
og efterliv  v/ Solveig Langkilde                 
                                 
11.10 - 11.30  Pause (te og kaffe )

11.30 - 11.50  Spørgsmål og dialog med Solveig

11.50 - 12.05  Oplæsning af Ruth Dahléns åndeli-
ge oplevelse  v/ skuespiller Pauline Rehné

12.05 - 12.50 Frokost

12.50 - 13.40  Forskning i nærdødsople-
velser og børns reinkarnationsberetninger                             
v/ Nikolaj Pilgaard Petersen

13.40 - 14.00  Spørgsmål og dialog med Nikolaj

14.00 - 14.30  Pause (te og kaffe )

14.30 - 15.40  Lad os tale om livet efter døden     
v/ Hanne Frøyr

15.45 - 16.30  Fælles panelsamtale og afslutning
              
                             

Døden har været et centralt tema for menneske-
heden igennem årtusinder. De helt store eksi-
stentielle spørgsmål – såsom hvad der sker efter 
døden – har videnskaben imidlertid intet svar på.

Vi vil komme omkring dødens mange aspekter. 

Der vil være oplæg af Solveig Langkilde om Mar-
tinus’ syn på reinkarnation, død og efterliv. 

Lektor Nikolaj Pilgaard Petersen, der har skrevet 
flere bøger om emnet, vil give os et indblik i nu-
tidens forskning i nærdødsoplevelser og børns 
reinkarnationsberetninger. 

Dagen vil byde på flere personlige fortællinger 
og afrundes med et foredrag af psykolog Hanne 
Frøyr, der er forfatter til bogen Om mørke og om 
lys – Hvad jeg lærte, da min datter tog sit eget liv.
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