
Spiritualisten

1 

Innho ld

 2 Redaktørens spalte

 3 Våre pionerer: Emanuel Swedenborg

 4 NST og våre spirituelle prester

 6 Spiritualismen blomstrer i Bergen

 8 Dikt

 9 Informasjonsbrosjyre om NSF/NST/NSFH

 13 Innsamling av spirituelle bøker

14 Medium Anne Fehn

16 Spirituelle seminarer og seremonier

17 Kurs i etikk og kommunikasjon i healing

18 Mediumkurs

19 Aktivitetskalender Oslo, høst 2011

20 Aktivitetskalender Bergen, høst 2011

2 1 Kurs med Tim Abbot og Scott Milligan

Spiritualisten03-Sommer-host.indd   1 6/23/2011   10:57:02 AM



Spiritualisten

2 

Kjære leser

Tredje nummer av Spiritualisten holder 
du i hånden nå!

Vi er stadig i utvikling som sjel, forening 
og trossamfunn. Norsk spiritualist foren-
ing er forholdsvis ung i Norge og vi har  
et ønske om en aktiv medlemsmasse.

I den forbindelse oppfordrer vi deg til å 
sende dikt eller spirituelle opplevelser/-
historier du vil dele med oss. Din histo-
rie/opplevelse/dikt kan kanskje få en  
annen til å føle et spirituelt fellesskap 

med deg. Er det et tema du brenner for  
så kom med forslag!

Som medmenneske vil jeg at:
Du lever i kjærlighet og godhet til moder 
jord, dyr og mennesker. Det vil gi deg 
muligheten til å søke samhold, som igjen 
kan øke din spirituelle bevissthet i hver-
dagen. Du lever ditt liv uten stress,  
er glad og ser mulighetene.

Jeg ønsker deg god lesing.

Redaktør Sofie Theman-Tolonen 

Redaktørens Spalte

Sofie Theman-Tolonen 

”Du lever ditt liv uten 
stress, er glad og ser  
mulighetene.
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Våre PionererEmanuel Swedenborg
Av Manuela Johansen, prestestudent

Emanuel Swedenborg (1688-
1772) var en svensk natur-
vitenskapsmann, filosof, 
mystiker og religiøs tenker. 
Swedenborg var en stor kanal 
i at sannheten om spiritiualis-
men ble kjent i en tid da dette 
var helt uhørt.

Han skrev mange bøker i 
løpet av sitt liv hvor han fremmet sine 
tanker og ideer. Da han var omkring 50 år 
opplevde han en åndelig krise. Dette fikk 
ham til å tenke over religiøse spørsmål. 
Han publiserte manuskriptet – de Infinito 
(om uendeligheten) der han forsøker å 
forklare hvordan det åndelige er i forhold 
til det uåndelige samt hvordan sjelen er i 
forhold til kroppen. Han var bevisst på at 
sitt syn kunne kollidere med de vanlige 
teologiske oppfatninger da han argumen-
terte med at sjelen var skapt av materie.

Swedenborg hevdet at han mottok åpen-
baringer og at han talte med engler og 
djevler. Hans korrespondensteori bygger 
på en ide om at det er en sammenheng 
mellom naturen (materien) og det ånde-
lige himmelriket. Etter hans død vakte 
hans tanker stor interesse hos mange og 
ble kjent som Swedenborgianismen.

Emanuel Swedenborg mot-
satte seg en av grunnsetnin-
gene til Martin Luthers lære, 
sola fide (ved tro alene). Hvil-
ket innebar at man ble frelst 
gjennom troen alene, uten 
hensyn til hva personen har 
gjennomført i livet. Sweden-
borg mente at frelse oppnås 
kun gjennom en kombina-

sjon av tro og velgjerninger. Meningen 
med tro var at denne skulle lede men-
neskene til et rettferdig liv som innebar 
at vedkommende utførte velgjerninger 
og nestekjærlighet. Velgjerninger måtte 
komme av viljen å utføre godhet der det 
var mulig.

Swedenborg fikk et syn hvor han så en 
voldsom brann i Stockholm mens han 
selv var i Gøteborg. Dette var hans største 
clairvoyante opplevelse!

Gjennom hans mediumskap fikk verden 
sitt første bevis av spiritualismen. Det 
betydde mye at han var sosialt høytstå-
ende og høyt utdannet i forhold til hans 
integritet. Han kan kalles den første 
spiritualist, ingen før ham kunne si at de 
hadde vært i kontakt med personer som 
var døde.
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Norsk spiritualistisk trossamfunn (NST) 
er et relativt ungt trossamfunn i Norge, 
vi startet vårt samfunn i Norge i 2007. I 
England startet det for over 100 år siden 
og det er i dag ca. 1000 spirituelle kirker 
der. Gjennom den tiden har de hatt god 
tid til å bygge opp erfaring, seremonier 
og sin tro. NST er basert på den engelske 
tro og tilpasset det norske samfunnet. I 
dag har vi over 500 medlemmer i vårt 
trossamfunn og vi er i stadig vekst.

Seremonier
Vi tilbyr alle de vanlige seremonier i vårt 
trossamfunn som bryllup, navnedag, 
konfirmasjon og begravelse. Ved siden av 
dette har vi åndelige kvelder i både Oslo 
og Bergen. 

Presteutdannelsen 
I dag tilbyr vi en 4 års utdannelse som 
gir tittelen spirituell prest eller spirituell 
prestinne. Etter 2 års utdannelse har man 
mulighet til å bli seremoni leder. Etter 
fullført utdannelse vil man kunne bli  

seremoni mester. Fra da av vil man 
kunne tas opp som spirituell prest eller 
spirituell prestinne i NST.

Opplæringen består av flere saker. I løpet 
av presteutdanningen skal man ha deltatt 
på 2 kurshelger i året samt ha tatt minst 
2 brevkurs. En del av de fagområder som 
en skal lære om er; spiritualisme, filosofi, 
meditasjon, husrens, sorgarbeid, spiri-
tuell historie, religions psykologi og om 
andre religioner. 

Studenten skal ha vært med på alle 
seremonier, lært og ledet dem. I løpet av 
utdannelsen skal de ha blitt godkjent som 
healer og lært å lede filosofien som vi har 
på våre åndelige kvelder. 

Det er viktig at vi har prester som våre 
medlemmer kan stole på når de er ferdig 
ordinert. Noe av årsaken til at det tar 
minst fire år er at man også under tiden 
skal modnes som et spirituelt menneske 
og kunne gå inn i den rollen som man 

Av André Kirsebom

Norsk spiritualistisk trossamfunn
våre spirituelle prester og prestinner
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skal ha som spirituell prest eller  
prestinne. 

Hvem står bak utdannelsen?
Leder for utdannelsen er André Kirse-
bom. Han er den eneste spirituelle prest 
i NST i dag. Selv har han tatt sin utdan-
nelse i England. Han har blant annet di-
plomer innen filosofi, healing og avansert 
spiritualisme. Ved siden av dette har han 
tatt kurs innen presteskap og administra-
sjon av spirituelle trossamfunn. 

Under oppbyggingen av våre egne kurs 
har vi tatt mye fra utdannelsen i England. 
Vi har også hentet fag fra andre kilder, 
slik som Menighetsfakultetet i Oslo. Fra 
dette studiet har vi inkludert religions 
psykologi i våre studier. 

Spiritualistisk trossamfunn
For at vi skal kunne bli et godt trossam-
funn er det viktig at vi har mennesker 
som er solid forankret i både spiritualis-
men og den verden vi lever i. Våre prester 

skal kunne hjelpe våre medlemmer med 
religiøse, spirituelle og til en viss grad 
medmenneskelige problemstillinger. 
Dette er årsaken til at vi blant annet vekt-
legger healing og mellommenneskelig 
kommunikasjon som en del av utdan-
nelsen. 

Vi satser på lokalt engasjement
Vi satser mye på opplæring av nye prester 
og vi har i dag mange fine kandidater 
under utdannelse. Likevel ser vi etter nye 
studenter. Årsaken til dette er at vi ønsker 
å ha så mange lokale prester som mulig 
rundt i hele landet. Ta kontakt med oss 
for mer informasjon.

NST ønsker også å etablere seg flere ste-
der i landet. For å kunne gjøre dette tren-
ger vi et lokalt engasjement. Vi trenger 
både medium, healere, administratorer 
og prester. Så ønsker du at vi skal etablere 
oss i nærheten av deg og har mulighet til 
å bidra er du velkommen til å ta kontakt 
med oss.

Fra vår siste samling: André Kirsebom, Hege Heia, Manuela Johansen, Monika Cock fra Oslo, Jan Olsen 
fra Hobøl og Kjersti Ørn fra Bergen. 

Norsk spiritualistisk trossamfunn
våre spirituelle prester og prestinner
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blomstrer
Spiritualismen

i Bergen
Av Irene Pedersen, Spiritualistisk forening avd. Bergen

Sommeren nærmer seg, og her i Bergen 
har vi et spennende halvår bak oss. Vi har 
hatt flere medium fra England på platt-
form hos oss, noe vi syns er veldig gøy! 

I samarbeid med SpiritEvent har vi hatt 
besøk av Declan Flynn og Simon Mc-
Creedy, begge to dyktige medium som 
fikk gjennom beskjed til mange av våre 
gjester disse kveldene. 

I tillegg hadde vi Kenny Corris, klarsynt 
og medium på besøk. Han hadde opp-
muntrende og hyggelige budskap til så 
godt som alle fremmøtte, noe som ble 
satt stor pris på –og vi måtte nesten jage 
ut folk da det var slutt ;-)

Healeren Gary Mannion gjorde stor suk-
sess, og vi hadde en fantastisk healing-
kveld med han.

"Den nye gjengen". Fra venstre; Tone Nordås, Irene Pedersen, Martha B. Meyer og Angelica Gamboa. 
Ikke tilstede; Laila Berit B. Tennebekk og Inga Robertsdottir.
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Våre egne medium Linda og Mona har 
selvfølgelig vært med, og vi har også hatt 
besøk av både Hanne Fernås, Anne Fehn 
og Andrè Kirsebom fra Oslo.

Vi er ennå ikke helt i mål med høstens 
planleggingen av arrangementer, men vi 
kan nevne at i alle fall vil Declan, Anne 
Fehn og Hanne Fernås komme. Vi skal 
ha trommereise og healing med Vision-

Quest Bergen. Det blir både interessante 
og spennende kvelder, så følg med på 
hjemmeside og Facebook for opp- 
datering!

Ellers har vi hatt noe utskiftning i ar-
beidsgruppen, og den nye gjengen består 
av Martha, Tone, Angelica, Inga, Laila 
Berit og Irene –og vi gleder oss allerede 
til å ta fatt på høsten! Vi ses!

Simon McCreedy.
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Lykke
  
Glede - er hva du føler når noen gir deg blomster.

Sorg - er en venn du mistet.

Lyset - er det som gir din hverdag farger.

Mørket - er den dyne du brer over deg om natten.

Kulde - er det piskende novemberregnet som burde  
ha vært snø.   

Varme- er solens stråler som fanger din kropp.

Mens Lykken - stammer fra varmen i ditt eget hjerte.

Av André Kirsebom

Lykke
  
Glede - er hva du føler når noen gir deg blomster.

Sorg - er en venn du mistet.

Lyset - er det som gir din hverdag farger.

Mørket - er den dyne du brer over deg om natten.

Kulde - er det piskende novemberregnet som burde  
ha vært snø.   

Varme- er solens stråler som fanger din kropp.

Mens Lykken - stammer fra varmen i ditt eget hjerte.

Av André Kirsebom

"You may not understand

the story you are weaving

at the moment,

but you can accept it,

in the certain knowledge 

that it is weaving

threads of gold

into the great tapestry of life

that all human beings

are creating together"

Cygnus calendar 2011

"You may not understand

the story you are weaving

at the moment,

but you can accept it,

in the certain knowledge 

that it is weaving

threads of gold

into the great tapestry of life

that all human beings

are creating together"

Cygnus calendar 2011
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4 sider informasjonsbrosjyre - riv ut og gi til dine venner 

NSF/NST/NSFH

Formålet til foreningen
Alle kan være medlem, både medium og de som har det som 
interessefelt. Vi ønsker å fremme den spiritualistiske tankegang 
i Norge.

Grunntankene er:
 - At livet er basert på lys og kjærlighet
 - At livet er ikke slutt når du dør, du går over til en annen   
  dimensjon
 - At vi har et evig liv, og muligheten for reinkarnasjon
 - Å hjelpe våre medmennesker, dyr og natur, gjennom healing  
  og bevis av det evige liv 
 - Å samle medium og healere i Norge som ønsker å jobbe   
  innenfor spiritualismen

Hva du får for ditt medlemskap 
 - Informasjon om tilstelninger, møter og storseanser
 - En internettside til foreningen med informasjon om denne 
 - Rabatter på kurs innen spiritualisme, mediumskap og healing 
 - Muligheten for å sertifisere deg som medium og bli godkjent  
  healer

Innmelding i NST kan gjøres via innmeldingsblanketten side 
17. For mer informasjon, se www.spiritualist.no

Norsk spiritualist forening, NSF
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NST har medlemmer fra hele Norge. Vi tilbyr våre seremonier i 
hele landet. Til denne jobben har vi spirituelle prester som reiser 
rundt der det trengs. Vi arbeider nå med å utdanne flere prester 
slik at vi kan etablere lokale miljøer. 

Formålet til trossamfunnet
 - Å bygge opp et spiritualistisk trossamfunn i Norge
 - Å fremme det spiritualistiske trossamfunn via healing og  
  åndelige kvelder med demonstrasjon og kommunikasjon av  
  åndeverden
 - Å ha åpenhet for andre religioner og trosretninger
 - Å fremme den spiritualistiske tankegang i Norge
 
Dette basert på:
 - Alle kan være medlem, både medium og de som har det som  
  interessefelt
 - Å leve et liv basert på lys og kjærlighet
 - Kunnskapen om at livet ikke slutter når du dør, men at du  
  går over til en spirituell dimensjon
 - At vi har et evig liv, og muligheten for reinkarnasjon
 - Å hjelpe våre medmennesker, dyr og natur, gjennom healing  
  og bevise det evige liv

Spirituelle seremonier 

Navnedag
Det er vår form for dåp. En høytidelig seremoni med sang, taler 
og dikt. Vi har også navneseremoni hvor man kan få sitt spiritu-
elle navn (i tillegg til et vanlig navn). 

Konfirmasjon
Vi arrangerer konfirmasjon. Den første ble holdt våren 2010. Det 
er også mulig å ta undervisningen som helgeseminar.

Norsk spiritualistisk trossamfunn, NST
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Norsk spiritualist forening healerforbund - NSFH er godkjent av 
Helsedirektoratet som utøverorganisasjon. 

Vi er en av de største healerforbund i Norge og er i sterk vekst. 
Vi jobber for at våre healere til en hver tid har et godt tilbud 
gjennom sitt medlemskap hos oss og vi har har rimelige priser. 
Med godkjenninger, informasjon, kurs, rimelig forsikring og 
markedsføring på vår hjemmeside. Forbundet vil jobbe for å 
fremme healing som yrke med vekt på etikk og ansvar. 

Markedsføring
En god del av kontingenten går tilbake til medlemmene i og 
med at vi bruker mye til markedsføring av våre healere. Vi har 
ofte annonser i Dagbladet siden det er landsdekkende, samt at vi 
markedsfører medlemmene via Medium, Visjon og flere steder 
på internett.

Godkjenning og registrering i Brønnøysund
Alle aktive healere som er godkjent av NSFH kan gjennom oss 
registrere seg som alternativ behandler i Brønnøysund og få 
momsfritak. For mer info, se vår hjemmeside: www.nsts.no

For godkjenning hos NSFH må du ha bestått et diplomkurs hos 
oss. Les mer på vår hjemmeside.

Healer forbundet NSFH

Bryllup
Vi arrangerer vakre bryllup tilpasses dine ønsker. 

Gravferd
Vi hjelper deg med gravferd. Som spiritualist har du like stor rett 
til både kapell og gravsted som alle andre trosretninger.
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Ønsker du medlemskap i NSFH må du og være medlem enten i NSF  
foreningen (Kr 250,-) eller NST trossamfunnet (gratis). For mer info  
les videre. Medlemskap i NSFH koster kr. 350,- per år.

Innmelding i NSF, NST, NSFH
 - Innmelding i trossamfunnet og forening
  Trossamfunnsmedlemskap gir gratis medlemskap i både kirke  
  og forening
 - Innmelding i foreningen kr. 250,-
 -  Innmelding som medium healer (for de som er dette)

Navn:_______________________________________________________

Adresse:_____________________________________________________

Postnummer:_________________ By:___________________________

Mobil:_______________________ Fast tlf.:_______________________

E-Post:______________________________________________________

Hjemmeside:__________________________________________________

Personnummer: (for kirkemedlemmer)

____________________________________________________________

Sted:_________________________ Dato:_________________________

Underskrift: __________________________________________________

Riv ut og send inn eller skriv en e-post via post@nsts.no  
Adresse: Norsk spiritualistisk trossamfunn, Sørkedalsveien 74, 0376 Oslo.

Medlemskap
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Annonsepriser:
Farge
- Hel side:  kr. 1 200,-
- Halv side: 15 x 10 cm kr. 700,-
- Kvart side: 7,5 x 10 cm kr. 400,-

Sort hvit
- Hel side:  kr.  600,-
- Halv side: 15 x 10 cm kr. 400,-
- Kvart side: 7,5 x 10 cm kr. 300,-

Annonsere i bladet vårt? 

Det kreves at filene er ferdige når de kommer til oss. 
Skal vi jobbe med klargjøring vil det komme et tillegg. 

Prisene tar hensyn til at vi har liten distribusjon så langt. 

Kontakt oss på e-post: mail@spiritualist.no

Innsamling av spirituelle bøker
Har du spirituelle bøker som du ikke trenger? Kanskje har du dobbelt opp? 
Ta dem med på kveldene våre, eller send dem til oss. Vi jobber med å bygge 
opp et spirituelt bibliotek, der våre medlemmer kan låne bøker. Bøkene 
sendes til: Norsk spiritualistisk trossamfunn, Sørkedalsveien 74, 0376 Oslo.
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Medium

Kan du fortelle litt om dine følelser rundt 
det å fungere som medium?

Det at Åndeverden kan bruke ”lille 
meg”, fyller meg både med stolthet og 
ydmykhet, og jeg har stor respekt for 
det arbeidet jeg blir bedt om å utføre.

På Bolteløkka skole ser vi deg ofte, hvor-
dan klarer du å beholde roen og bena 
godt plantet på jorden når du arbeider 
som medium?

Det å beholde bakkekontakten er utro-
lig viktig for meg.  Når jeg holder kurs 
i mediumskap, er dette nettopp noe av 
det jeg til stadighet presiserer viktig-
heten av. I denne bransjen ser man ofte 
tendenser til ” å ta litt av”. Jeg føler at 
skal jeg kunne gjøre en god jobb, må jeg 
forholde meg til evnene mine på en ro-
lig og ikke spekulativ måte. Det skylder 
jeg mine oppdragsgivere.

Hva gleder deg mest når du jobber som 
medium?

Det som gleder meg mest, er at jeg får 
muligheten til å bevise at livet fortsetter 
på ”den andre siden”. Jeg ønsker også at 
alle skal vite at våre kjente og kjære har 
det bra etter at de har gått over.

Har din vei som medium skapt utfordrin-
ger rundt jobb og familie?

Utfordringer får vi vel hele tiden, men 
for meg er toleranse for hverandre 
noe av det viktigste i det menneskelige 
samspillet. Jeg prøver ikke for enhver 
pris ”å prakke” min overbevisning og 
viten over på mennesker som ønsker å 
tro noe annet. Samtidig forventer jeg å 
få lov til på praktisere det jeg tror på.

Bruker du alle dine sanser når du har 
kontakt?

Anne Fehn
Anne Fehn er et av Norsk spiritualist forenings faste medium. 

Jobben som medium gir både glede og ydmykhet.

Av Hanne Fernås
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På en måte kan du vel si det. Jeg bruker 
nok ikke alle sansene samtidig, det 
kommer litt an på den kontakten jeg 
har. Noen ganger får jeg beskjeder ”inn 
på øret” (clairaudience), andre ganger 
er det noen som viser seg veldig tyde-
lig (clairvoyance). Andre ganger igjen 
føler jeg veldig på kroppen at jeg har 
kontakt (clairsentience). Luktesansen 
kan også i visse tilfeller bli pirret. Vel-
dig spennende er det i alle fall!

Tror du disse evnene er arvelige?

I noen familier går vel disse evnene 
helt klart i arv, det har vi vel sett mange 
eksempler på både i Norge og i utlan-
det. 
Samtidig føler jeg at vi alle på en eller 
annen måte har evnen til å få kontakt 
med ”den andre siden”. Denne evnen 
kan utvikles. Med dette mener jeg ikke 
at alle mennesker kan jobbe som me-

dium, men at vi kan føle når vi har våre 
kjente og kjære rundt oss.

Helt til slutt, er det noe annet du ønsker 
å fortelle leserne om din kontakt med 
åndeverdenen?

Denne kontakten gir meg enormt mye 
og jeg håper at jeg får fortsette med 
denne viktige oppgaven så lenge jeg er 
her! 

Tusen takk, Anne, for din respektfulle 
måte å videreformidle besøk fra Ånde-
verdenen på. Du gleder mange!

”...jeg får muligheten 
til å bevise at livet 
fortsetter på den 
andre siden.

Anne Fehn. Foto: Janicke Ringlund Randmæl
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Målsetting
Et kurs for de som ønsker å jobbe i vårt 
spiritualistiske trossamfunn (NST).

For nybegynnere tilbyr vi et kurs hvor 
du kan bli kjent med innholdet i denne 
utdanningen. Det er for oss svært viktig 
at vi tar opp studenter som er egnet til 
denne jobben. Kurset vil gi deg og oss 
muligheten til å bli bedre kjent med 

Kursinfo 
Dato: 4, 5, 6 november 2011
Tid: Fredag, 18.00 til 22.00, 
lørdag og søndag fra 10.00 til 18.00 
(nye studenter starter kl 10.00 fredag) 
Sted: Sørkedalsveien 74, Oslo, 
Pris: Medlemmer 2000,- 
Kursansvarlig: André Kirsebom 
Kursregi: NST

Påmelding til André Kirsebom:  
mail@spiritualist.no, tlf.: 90 12 22 80

Spirituelle seminarer
seremonier

Utdanning innen seremonier og spirituell prest/prestinne

Kursamsvarlig, André Kirsebom

deg som menneske, slik at vi sammen 
kan finne ut om du er skikket til en slik 
oppgave. Etter første seminar kan du søke 
deg inn på utdannelsen. 

Noen av områdene som vil bli behandlet  
i kurset
Introduksjon til nye studenter, sorgar-
beid, det å jobbe med mennesker, filosofi, 
plattformarbeid og våre seremonier.
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&Kurs i etikk
kommunikasjon i healing

Kursamsvarlig, Turid Dahlen-Thofte

Målsetting
Etter kurset skal deltakeren ha lært det som trengs av  
etikk og kommunikasjon for å kunne bli godkjent healer.

Kurser vil være en blanding av teori, dialog og praktiske 
oppgaver. 
 
De viktigste områdene som vil bli behandlet i kurset
Etikk og ansvar for klienters lover som vedrører healing- 
kommunikasjon med klienter.

Kurs for healer som ønsker godkjenning

Kursinfo
Kursstart: Etter avtale  
(ta kontakt med Turid Dahlen-Thofte)
Tid: kl 10.00 til 18.00
Varighet: 14 timer over to dager
Sted: Ettr avtale
Pris: kr1800,- Medlemmer 1600,- 
Kursansvarlig: Turid Dahlen-Thoft
Kursregi: NSFH

Påmelding til Turid Dahlen-Thofte:  
turidburton@hotmail.com 
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Medium
Et av formålene til foreningen er å holde 
messer med demonstrasjoner av medum-
skap. I den forbindelse vil vi både bruke 
kjente medium som besøker oss og me-
dium som vi utdanner selv. 

Vi har flere kurs i Oslo på forskjellige ni-
våer. Målet er å utdanne de beste mediu-
mene i Norge. Gjennom å ta flere kurs vil 
du kunne bygge opp en utdannelse innen 
kanalisering og mediumskap. 

Vi tilbyr godkjenningsprøve for å bli 
sertifisert medium av NSF. Alle kurs er i 
regi av NSF.

Grunnkurs
Dette kurset er for uøvde og de som kan 
litt. Det forventes at du tror eller vet at du 
har evner innen dette, gjerne ved at du 
har opplevd noe annerledes. Hvis du har 
interesse eller bare tror at du har evner, ta 
kontakt og vi hjelper deg videre.  

Videregående
Det forventes at du kan opprette en link 
med åndeverden og ta ned informasjon.

Avansert
Det forventes at du kan kanalisere og er 
trygg på dette. Du ønsker å lære mer og 
bli bedre i det du gjør. 

NSF har som mål å utdanne norges beste medium

Kursinfo grunnkurs
Kursstart: 22. august 2011
Tid: Mandag, kl 18.00 til ca. 21.00 
Varighet: 15 ganger
Sted: Unity Senter, Møllergt. 23, Oslo 
(ovenfor Youngstorget) 
Pris: Kr. 3.900,- Medlemmer kr 3.600,-   
Konto: 1080.23.00552
Kursansvarlig: Anne Fehn

Kursinfo videregående
Kursstart: 23. august 2011
Tid: Tirsdag, kl 18.00 til ca. 22.00 
Varighet: 15 ganger
Sted: Sørkedalsveien 74, Oslo
Pris: Kr. 4.600,- Medlemmer kr. 4.200,-   
Konto: 1080.23.00552
Kursansvarlig: André Kirsebom  
(hovedlærer) og Hanne Fernås (lærer)

Kursinfo avanserte
Kursstart: 25. august 2011
Tid: Torsdag kl 18.00 til ca. 22.00
Varighet: 15 ganger
Sted: Sørkedalsveien 74, Oslo
Pris: Kr 4.600,- Medlemmer kr 4.200,-
Konto: 1080.23.00552
Kursansvarlig: André Kirsebom  

kurs
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OsloDato Aktivitet Aktør(er) Foredrag/studenter

24. aug Åndelig Kveld Declan Flynn, kr 200,- medl./ 
   300,- ikke medl. 

31. aug Healing Kveld Turid Dahlen Tofthe med flere 

07. sep Åndelig Kveld Tim Abbott, på Disen velhus,  
   kr 50,-/200,-

14. sep Åndelig Kveld Anne Fehn/Hanne Fernås/ Shakila Albrigtsen, foredrag: 
   Shakila Albrigtsen Sitt liv som klarsynt. Hun vil 
    også kanalisere

21. sep Healing Kveld Turid Dahlen Tofthe med flere 

28. sep Åndelig Kveld André Kirsebom, Ida Nygaard/ Samin Madsen, foredrag: 
   Signe Sandvik Hender og håndanalyse

05. okt Åndelig Kveld Phil Phillips, kr 50,-/150,- 

12. okt Healing Kveld Turid Dahlen Tofthe med flere 

19. okt Åndelig Kveld Anne Fehn/Hanne Fernås/ Wayne Wia-Ling, foredrag:  
   Janicke Randmæl Blu-e trance healing

26. okt Healing Kveld Gary Mannion, engelsk transe 
   og fysisk healer, kr 50,-/200,- 

02. nov Åndelig Kveld André Kirsebom/Anita Persvik/ 
   Kristin Norenberg 

09. nov Åndelig Kveld Anne Fehn/Hanne Fernås/  

16. nov Healing Kveld Turid Dahlen Tofthe med flere 

23. nov Åndelig Kveld André Kirsebom/Manuela  
   Johansen/Ann-Mari Amundsen 

30. nov Åndelig Kveld Anne Fehn/Hanne Fernås/ 
   Ida Nygård 

Aktivitetskalender

Foredrag kommer på nettet. Alle messer starter kl 18.30 til kl 20.00. Foredrag starter kl 
20.00. Normal pris kr 50,- for medl. og kr 100,- for ikke medl. Sted: Boletløkka Skole, 
Eugenies gate 10, ved Bislet.
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Bergen
Aktivitetskalender
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Møter i Bergen starter kl 18.30, dørene åpner kl. 18.00 
Sted: Ervingen Kong Oscars gate 18. 

Uke Dato Aktivitet Aktør Pris

33 Fredag 19/8 Medium Marion Dampier-Jeans 350,-/400,-

34 Torsdag 25/8 Medium Declan Flynn 200,-/300,-

36 Torsdag 8/9 Medium Anne & Linda 60,-/110,-

38 Torsdag 22/9 Healing VisionQuest + healere 60,-/110,-

40 Torsdag 6/10 Medium Andrè Kirsebom 60,-/110,-

42 Torsdag 20/10 Medium Linda & Mona 60,-/110,-

44 Torsdag 3/11 Healing Morten Eriksen + healere 60,-/200,-

46 Torsdag 17/11 Medium Hanne & Mona 60,-/110,-

48 Torsdag 1/12 Minimesse Flere meidum og healere 60,-/110

Ønsker du en sitting med et medium fra Norsk spiritualist 
forening? Vi har gode medium mange steder i landet. Sjekk 
listen over medium på vår hjemmeside www.spiritualist.no

Søker du et Medium?
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