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2011
Både NST Trossamfunnet og våre fore-
ninger NSF og NSFH healerforbundet har 
utviklet seg videre i 2011. Det har vært 
et godt år med mange fine kvelder både 
Oslo og i Bergen. Medlemstallene våre 
har steget og når dette ble skrevet var det 
ikke mindre enn 530 medlemmer i NST, 
900 i NSF og 150 i NSFH. Dette er en 
stabil vekst. Spesielt gledelig er det at vi 
har kommet over 500 for medlemskap hos 
NST, da dette ble satt som et første mål å 
jobbe mot allerede i 2007. Vi har nå nådd 
det og kan sette nye mål. Det neste vi nå 
ser frem mot er å få over 1000 medlem-
mer i NSF. 

Websiden vår
Ett av de viktigste prosjekter vi har hatt i 
2011 har vært den nye websiden vår. Vi 
har jobbet med den over lang tid, med 
mange som har vært involvert. Spesiell 
takk skal vi gi til vår prosjektleder Dag 
Jørgen Steen som har gjort en svært god 
jobb. Websiden har blitt både moderne, 
pen og funksjonell. Samtidig har den 
gitt oss muligheten til å delegere redak-
tøransvaret for siden. Dette betyr at vi nå 
har flere redaktører for siden enn tidligere,
de har sine områder som de står ansvar-
lige for. Skal vi som organisasjon vokse  
må vi kunne delegere oppgaver og det  

har vi fått til med denne nye siden. Det 
neste vi nå skal jobbe mot i 2012 er å 
få opp en ny og enklere database over 
medlemmene våre.

Mange besøk
Vi har hatt mange spennende besøk i 
2011. Vi har hatt navn som Tim Abbott, 
Colin Kingshott, Janette Marshall og Gary 
Mannion fra England, vi har hatt Wayne 
Wia-Ling fra Canada og Declan Flynn fra 
Irland. Det er viktig å følge med hvordan 
det jobbes i utlandet og å få impulser 
derfra.

Mediumskap i Drammen     
Høsten 2011 startet vi et 
samarbeid med Medium-
skap i Drammen. Dette er en 
gruppe som er ledet av Anita 
Persvik og Naomi Sol. De 
har satt opp mediumkvelder 

i Drammen. Vi hjelper dem nå med 
markedsføring og med medium. De hjelp-
er oss med å spre kunnskap om oss og 
våre foreninger og trossamfunn. Foruten 
folk fra Drammen og Eiker-bygdene har 
vi på kveldene våre hatt besøkende fra: 
Sokna, Krødsherad, Vikersund, Hønefoss, 
Sylling, Røyken, Horten og Tønsberg. Vi 
er veldig godt fornøyde med alle besøkene 

Av André Kirsebom

Tilbakeblikk på
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våre. Det er en god stemning og fin 
atmosfære på kveldene deres, og 
mange har kommentert at det er så 
gode energier der. 

I 2012 vil de åndelige kveldene i 
Drammen være hver oddetallsuke, 
med oppstart onsdag den 18. januar. 
Vi håper at dette kan utvikle seg til 
et videre fruktbart samarbeide. 

Lokalt engasjement
Hvert år får vi flere henvendelser fra 
mange steder i Norge om vi kan starte 
noe mer lokalt på deres sted. Dette 
gjør vi gjerne men for at vi skal kunne 
gjøre dette krever det at mesteparten av 
organiseringen skjer lokalt. Vi har healere 
og medium som kan komme til dere loka-
lt, men bare av og til, siden det er mange 
som ønsker oss ut i landet. Det som kreves 
for at vi skal kunne starte en lokal avdeling 
er at vi har en lokal administrasjon som 
legger saker til rette lokalt. Videre må vi 
ha noen lokale healere og gjerne noen 
medium som ønsker å jobbe med disse 
sakene. I tillegg må vi ha nok medlemmer, 
og det er her det hele starter. Når vi har 
nok medlemmer et sted, vil det også være 
mulig for healerne og mediumene å samle 
folk til disse kveldene. Det viktigste er å 
samle medlemmer, så først må en få en 
som ønsker å administrere det. Vi job-
ber med å komme rundt til dere og en av 
metodene er via alternativmesser.

I 2011 har vi blant annet vært i Stavan-
ger, Tromsø, Hamar og Bergen. Vi hadde 
booket oss inn i Trondheim men ble 
forhindret fra å komme dit. Men dette er 
også et sted vi vil komme tilbake til.

Seremonier i hele Norge
Når dette er sagt så vil vi understreke 
at når det gjelder NST og de store ser-
emoniene i livet slik som navnedag, 
konfirmasjon, bryllup og gravferd har vi 
nå prester som reiser rundt i hele landet. 
Dette prioriteres og vi kommer rundt i 
hele landet etter behov. I 2011 hadde vi 
mange vakre seremonier flere steder i 
landet. For å nevne noen steder, så har vi 
vært i Stavanger, Bergen og Halden. 

Trossamfunnet vårt har fått flere som nå 
studerer til prest eller prestinne og det 
er gledelig. Likevel ønsker vi flere stu-
denter inn i dette studiet for at vi skal få en 
større lokal dekning. Vi ønsker studenter 
fra både vestlandet, Trøndelag og den 
nordlige del av Norge. Så har du et ønske 
om en utdannelse og en gjerning som 
kan hjelpe mennesker så er det bare å ta 
kontakt. 

Vi ønsker alle våre medlemmer et riktig 
godt nytt år og ser frem til å møte dere ved 
nye anledninger. 

Bilde fra en navneseremoni i Oslo der den lille jenta får navnet 
Siria. Navnet er gitt av åndeverden og henspiller på den sterk-
este av alle våre stjerner Sirius. Måtte denne lille jenta lyse opp 
hverdagen for alle hun møter i sin vei. 
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BergenRapport fra

Av Irene Pedersen, Norsk Spiritualist Forening avd. Bergen

I Bergen åpnet vi høstens program med 
besøk av medium Declan Flynn, og han 
kom med beskjeder til alle som var med 
denne kvelden.

Vi har også i høst hatt besøk av Andrè 
Kirsebom, Anne Fehn og Hanne Fernås 
fra Oslo. I tillegg har vi vært så heldige 
at vi har fått et nytt medium i vår lokale 
”stall”, nemlig Therese M. Hussein (kjent 

fra ”Jakten på den 6. sans”). Therese har 
vært med oss ett par ganger. Vi har også 
hatt mediumstudentene Kjersti Ørn og 
Birthe Romerheim med på plattform. Og 
selvfølgelig har Linda Hatlem og Mona 
Burås vært hos oss.

Men vi har ikke bare hatt mediumkvelder, 
det har også vært healing. Vi har hatt 
besøk av en gruppe som kaller seg Vision 

Fra venstre: Mona Burås og Linda Hatlem. Fra venstre: Therese M. Hussein og Hanne Fernås.

Det har vært en aktiv høst i Bergen. Vi  
har hatt celebert besøk fra inn- og utland.
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Ved hjelp av trommer, rasler og chanting tok gruppa "Vision Quest" oss med på en minnerik trommereise.

Quest, og de hadde en flott trommereise 
for oss. Vi har også hatt besøk av Morten 
Eriksen som holdt et foredrag om den nye 
tiden og deretter holdt meditasjon med 
lydhealing på tibetanske messingboller.

Vi avsluttet høsten med minimesse, og 
som året før ble det en veldig hyggelig 
kveld. Vi vil takke alle som jobbet med 
oss denne kvelden, vi er så glade for at 
dere er med!

Høsten har gått fort, og vi har ikke hatt 
så mange møter som vi skulle ønske. Nå 
står våren for døren, og vi har langt større 
aktivitetsnivå fremover. Vi gleder oss til 
mediumkvelder med kjente og kjære me-
dium, både våre lokale og tilreisende. 

For de som gikk glipp av trommereisen, 
blir det ny mulighet når Vision Quest 
kommer tilbake. Vi får også besøk av 
astrolog Sol W. Jonassen som skal holde 
foredrag for oss. Hele programmet er ikke 
klart ennå, så følg med på hjemmesiden, 
www.spiritualisten.no og facebooksiden 
vår ”Norsk Spiritualist Forening avd. 
Bergen” for oppdatering.

Vi i arbeidsgruppen vil takke våre 
medlemmer for laget i året som gikk, og 
ønske et godt, spirituelt nytt år – vi ses i 
Ervingen!

Hilsen fra: Irene Pedersen, Martha B. 
Meyer, Angelica Gamboa, Tone Nordås, 
Inga Robertsdottir.Fra venstre: Therese M. Hussein og Hanne Fernås.
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Profilintervju

Hva er en healer?
En healer jobber som en kanal som vi-
deresender en healende kraft. Healing er 
en prosess som hjelper mennesker eller 
dyr til å bli bedre eller friske.

Kan alle bli en healer?
Ja, i utgangspunktet. Å gi healing kan 
læres og utvikles av alle mennesker. 

Hvordan blir man en god healer?
Som healer må du ha en intensjon om 
å hjelpe klienten. Så må du trene på å 
ha en åpen kanal slik at kraften slipper 
igjennom. Jeg går inn i en meditativ 
tilstand ved å tømme hodet for tanker 
og lar kraften strømme fritt igjennom 
meg. Utviklingen skjer gradvis. Hvis du 
øver jevnlig, vil kanalen bli mer åpen og 
kraften sterkere.

Etikken er også veldig viktig!
Jeg brenner for etikk. Det er viktig å 
møte klienten – mennesket der det 
er, uten fordommer og forutinntat-
thet. Fordi det kommer fram personlig 
informasjon under samtalen, er taushet-
splikten ekstremt viktig. Healeren skal 
ikke love et resultat, gi diagnoser eller 
gi råd angående medisinering. Det er 
også mange andre hensyn å ta i forhold 
til religion, helsevesen, andre alternative 
behandlere og selvfølgelig spirit. 

Turid Dahlen Thofte

Av Mariah Dahlen Thofte

Turid er spesielt glad i å jobbe med dyr.

Turid Dahlen Thofte er en engasjert dame som har valgt å jobbe med 

å hjelpe andre mennesker. Gjennom healingen hjelper hun både dyr 

og mennesker. Samarbeidet med åndeverdenen gir både latter og 

glede for lederen av Norsk Spiritualist Forening Healerforbund.
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Blir du påvirket selv når du gir healing?
Ja, jeg får inn klientens problemstillinger 
inn i min egen kropp. Jeg sanser problem-
stillingene og så slipper jeg dem. Dette 
krever også trening!

Jobber du kun med healing?
Jeg jobber som healer for mennesker og 
dyr. Jeg er spesielt glad i å jobbe med dyr. 
De er åpne og gjenspeiler eierens prob-
lemstillinger. Ellers jobber jeg med kurs 
innen healing, etikk og selvutvikling. 
Jeg er også leder for Norsk Spiritual-
ist Forening Healerforbund (NSFH). 

Turid brenner for etikk og vektlegger det i sin jobb som leder, healer og i kursene hun jobber med.

Hvordan ser din fremtid ut?
Vel jeg er ingen spåkone!
Men ønsket er jo å fortsette som jeg gjør. 
Jeg har påbegynt utdannelse som kirur-
gisk healer og håper å kunne praktisere 
det i fremtiden. Jeg gleder meg! Ellers er 
jeg veldig takknemlig og ydmyk for at jeg 
har god kontakt med åndeverdenen og at 
de vil bruke meg. Gjennom dem får jeg 
mye humor og glede.

Takk Turid. Vi gleder oss til å se mer av 
deg og dine fantastiske evner i fremtiden!

Etikken er også 
veldig viktig! Jeg 
brenner for etikk.

Etikken er også 
veldig viktig! Jeg 
brenner for etikk.
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York
Senhøstes 2010 tok jeg turen over til 
York i England for å besøke min datter 
som studerte der. Jeg har besøkt England 
mange ganger, og liker meg godt i dette 
landet med sin innholdsrike historie og 
de herlige menneskene med den gode 
humoren.

Jeg bodde på St. Georges Bed & Breakfast 
i rom nr. 3. Det lå i annen etasje, opp en 
smal trapp. Der var det en fin og rolig 
energi som gjorde at jeg følte meg tilfreds 
og velkommen.

På dagtid gikk jeg på oppdagelsesturer i 
den sjarmerende byen York, som for ca 

1000 år siden ble et senter for de danske 
vikingene. Jeg tok meg tid til å besøke 
byens vakre byggverk katedralen ” The 
Minster”, og fødestedet til Guy Fawkes 
kjent for The Gunpowder plot.

En kveld spiste min datter og jeg middag 
ute på restaurant og etter en spasertur 
i Yorks gater kjørte jeg henne hjem til 
”matmor”. Jeg så frem til å kose meg foran 
tv-skjermen, men det ble ikke helt som 
jeg hadde tenkt. 

Midt i trappen på vei opp til rommet 
kjente jeg en iskald energi som ikke var 
til å ta feil av. Jeg hadde kjent denne 
energien før i møte med ånder. Det var 
som å ta på et dødt menneske, syntes jeg. 
Iskaldt. Det ble merkbart kaldere etter-
som jeg nærmet meg døra til rommet. 
Jeg hadde allerede fått gåsehud, og var 
forberedt på litt av hvert da jeg låste meg 
inn. Jeg fant raskt lysbryteren og slo på 
lyset. Ingenting var å se.

Rommet var vinkelformet så jeg så bare 
noen av møblene. Jeg gikk sakte inn i 
rommet og vendte hodet til høyre rundt 

Et uforglemmelig møte 

Av Odd Arne Hagen

En spirituell opplevelse i

Rommet er det øverst til venstre med karnappvindu.
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hjørnet i rommet og så rett ned i dobbelt-
sengen. Da frøs jeg nesten fast til gulvet! 
I dobbeltsengen, lå det en gammel dame, 
med gråblek og rynkete hud, i en gråhvit 
nattkjole. Det lange grå håret hennes lå 
utover puten. Øynene var lukket og mun-
nen var vid åpen. Hun så stein dau ut, og 
det var hun jo også. 

”Rolig”, sa jeg til meg selv. ”Du blir vist 
bare det du er klar for å se”. Jeg trakk meg 
lynraskt tilbake rundt hjørnet igjen, slapp 
pusten og trakk den på nytt. Jeg tittet på 
nytt rundt hjørnet og så at hun fremdeles 
lå der.

”Hva gjør du nå?! Selvfølgelig! Jeg skal 
sende deg over på den andre siden”. Så sa 
jeg, ”Gå mot lyset. Gå inn i lyset og over 
i lys og kjærlighet”. Jeg gjentok det et par 
ganger. Det neste jeg sanset var at damen 
forsvant inn i det motsatte hjørnet av 
rommet og ble borte. Den kalde energien 
ble også borte, og varmen kom tilbake. 
Jeg satte meg på sengekanten og tittet 
over skulderen for å forsikre meg om at 
damen var gått over. Roen vendte tilbake, 
jeg la meg for natten og sov godt. 

Min datter er åpen og evnerik innen det 
spirituelle, likevel valgte jeg å ikke fortelle 
om hendelsen verken til henne eller 
vertskapet. 

På flyturen hjem satt jeg fordypet i en 
bok, og ble plutselig dratt ut av histo-
rien. Jeg kjente at noen nappet kraftig i 
jakkeermet mitt. Jeg snudde meg, men 
så ingen. Alle satt rolig i setene sine og 
flyvertinnene holdt på med sitt. Følelsen 
av å bli nappet i ermet var100 %. Jeg san-
set den gamle damens nærvær og at hun 
sa takk for hjelpen med å komme over i 
lys og kjærlighet. Så ble hun borte. 

Vel hjemme snakket jeg med en av mine 
åndelige lærere om episoden. Han fortalte 
først at huset ble bygget i to perioder. Den 
eldste delen var fra 1700 tallet og den 
nyere delen fra 1800 tallet. Damen hadde 
dødd mens hun ventet på at sønnen 
skulle komme hjem. Om det stemmer vet 
jeg ikke. Men jeg vet at jeg ofte tenker på 
dette besøket og at jeg gjerne skulle ha 
snakket med vertskapet på St. Georges 
om det.

En spirituell opplevelse i

10

Spiritualisten04-vinter-Var-Innmat.indd   9 12/30/2011   2:39:25 PM



Spiritualisten

Våre Pionerer
Emma Hardinge Britten

Av Manuela Szulczyk Johansen 

Emma Hardinge Britten var født i Lon-
don i 1823 og var datter av kaptein Floyd. 
Allerede som barn kunne hun forutsi 
fremtiden for andre mennesker og fortelle 
om sine syn til dem. Hun ga også informas-
jon om deres avdøde slektninger, som for 
henne var ukjente. 

Som 11-åring tjente Emma sine egne 
penger som musikklærer. Ved fylte 33 
år reiste hun til Amerika for å opptre på 
Broadway og andre teatre i New York. 
Der traff hun Ada Hoyt (Mrs Coan) og 
konverterte til spiritualismen. Ada bidro 
til at Emma utviklet sitt mediumskap og 
ble medlem i "Society for the diffusion of 
spiritual knowledge". Som representant for 

Emma Hardinge Britten er kjent som en av de største spiritualis-

tene i den moderne spiritualismen. Emma kanaliserte ned de syv 

prinsipper som danner grunnlaget for spiritualismen. Hun var en 

aktiv forkjemper for spiritualismen, blant annet som talskvinne for 

”Society for the diffusion of spiritual knowledge” og som forfatter.

forbundet holdt hun offentlige taler, som 
hun er kjent for den dag i dag.

Hun utviklet sine mediale evner innen 
psykometri, automatskrift, healing og 
klarsyn. Emma holdt også foredrag i transe 
med temaer som ”Oppdagelsen av spirits”, 
”Hva er grunnlaget til forbindelsen mellom 
den naturlige og den spirituelle verden?”  
og ”Hades”.

Emma ble berømt da hun kanaliserte en 
passasjer som omkom på dampskipet  
”Pacific”. Skipet hadde akkurat sunket,  
men på det tidspunktet visste ingen om 
den tragiske hendelsen. På grunn av 
hennes beskrivelser ble hun truet med  
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søksmål av eierne av båten, men alle de-
taljene viste seg å være sanne og nøyaktige. 
Dette er en særdeles godt dokumentert sak. 

Den vellykkede talen “Den kommende 
mann, eller Neste president av United 
States” ble holdt for å støtte Abraham 
Lincolns gjenvalg. Det førte til at hun ble 
invitert til å arbeide politisk for ham. En 
av hennes største taler ble holdt 14. april 
1865. Talen var en respons på attentatet 
mot President Lincoln, som fant sted bare 
36 timer tidligere.

Biografien om Emma Hardinge 
Britten ble utgitt av hennes søster 
Margaret Wilkinson. Her ble mye av 
hennes liv og offentlige arbeid doku-
mentert gjennom eksakt gjengivelse 
av manuskripter.

Emma ga ut flere bøker blant annet 
”Amerikansk spiritualisme” (1870) 
og ”Det nittende århundrets mirak-
ler” (1884). Dette er ytterst detaljerte 
nedskrivinger av historien til den 
moderne spiritualistiske bevegelse i 
Amerika.

I 1870 giftet Emma seg med spiritu-
alisten William Britten fra Boston. 
Året etter kanaliserte hun, ned de 
syv prinsippene fra den avdøde 
“Robert Owen”. Prinsippene ble 
adoptert av “Spiritualists National 
Union” som grunnprinsipper for 
den spiritualistiske filosofi og tro. 
Våre 7 prinsipper bygger på disse.

Emma var blant de 6 som startet 
“Theosophical Society” i New York 

i 1875. Uoverensstemmelser med Helena 
Petrovna Blavatsky gjorde at hun brøt 
forbindelsen. 

Emma og hennes mann drev spirituell 
misjonærvirksomhet i Australia og New 
Zealand fra 1878-1879. Da hun igjen dro 
til New York i 1884, skrev hun sitt største 
verk ”Det nittende århundrets mirakler”. 
Emma Hardinge Britten døde i Manchester, 
i England, 2. oktober 1899.
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Intuitiv HEALER
Reconnective, reiki, lyd,  

fjern- og dyrehealing
Reconnective healing er en høyere  

form for energi enn vi har opplevd før.  
Det gjør at du vil kunne oppleve at 
ubalanser i kropp, sjel og ånd vil re-

duseres eller forsvinne helt. Almenn-
tilstanden og livskvaliteten blir gjerne 

bedre. Fjernhealing gis på avstand  
og virker utenfor tid og rom.

For mer info ta kontakt med
Kirsten Bjerknes mob. 467 63 235 eller  
send e-post: kibi.reconnect@gmail.com

Livets gang
Å sette et punktum, 

betyr at  

du forbereder deg 

på noe nytt.

Å sette et komma,  

betyr at  

du står stille.

Annonsepriser:
Farge
- Hel side:  kr. 1 200,-
- Halv side: 12,8 x 8,5 cm kr. 700,-
- Kvart side: 6,15 x 8,5 cm kr. 400,-

Sort hvit
- Hel side:  kr.  600,-
- Halv side: 12,8 x 8,5 cm kr. 400,-
- Kvart side: 6,15 x 8,5 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
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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 et 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 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. De kan 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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Et nytt healingprosjekt har sett dagens lys i Oslo

Prosjektet
Healing 2012 er et utviklingsprosjekt med 
ønske om å kunne forske innen spiritu-
ell (åndelig) healing. Målsettingen med 
prosjektet er å finne en metode som gir en 
kraftig healing, samt å bevise healingens 
effekt. På sikt ønsker vi at resultatene skal 
kunne hjelpe flere mennesker til å bli kvitt 
sine plager og sykdommer. Under pros-
jektet vil vi teste ut forskjellige metoder av 
batterihealing. Batterihealing er en type 
healing der flere medium og healere jobber 
på en klient. I mange tilfelle vil vi være 
mellom 5 og 7 healere som jobber på deg 
samtidig. Årsaken til at det er flere healere 
er at vi ønsker å skape et kraftigere ener-
gifelt rundt klienten. De ånder som utfører 
selve healingen vil således ha mer energi 
tilgjengelig når de skal utføre healingen. 

Prosjektet bygger på lang erfaring innen 
healing og erfaring fra fysisk mediumskap. 
På grunnlag av egen erfaring og erfaring fra 
andre medium og healere vil vi søke å legge 
forhold til rette for å bygge opp den riktige 
energien for healingen. Noen av de vari-
abler vi vil jobbe med er antall healere og 
hvordan de jobber, rommets oppbygging, 
type musikk og belysning. Noe av det som 
kan virke uvant i forhold til vanlig healing, 
er at rommet ofte vil være meget sparsom-

melig opplyst under selve healingen. Dette 
henger sammen med den energien som vi 
ønsker å skape. 
 
Healingen
Vårt første mål er at du som klient skal bli 
bedre eller bra fra det som plager deg. Dette 
vil vi gjøre ved å gi deg healing. Healingen vil 
foregå på de 4 kropper vi har. Den fysiske, 
emosjonelle, mentale og spirituelle kroppen. 

Healingtimen, eller det antall timer, som 
gis av prosjektet vil være gratis. Ønsker du 
mer healing, eller flere timer enn det som 
er avtalt vil det måtte betales for. 

Ønsker du å få healing fra prosjektet så er 
det mulig å ta kontakt. Vi kommer til å ta 
inn kandidater som trenger fysisk healing. 
Det kan være fysiske problemer, skjelett, 
øyesykdommer, gikt, kreft og andre slike 
sykdommer. Vi jobber ikke med psykiske 
problemstillinger i dette prosjektet. For å 
være kandidat for prosjektet vil det normalt 
kreves at du skaffer til veie røntgenbilder 
eller uttalelser fra din lege.
  
Det behandles bare en klient i uken og det 
er på onsdager kl. 15.00. Andre tider er ikke 
tilgjengelig. Vil du være med kan du sende 
inn e-post til mail@aspirit.no

Av André Kirsebom

Healing 2012
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Har det eksistert en person ved navn 
Jesus som fortalt i Det nye testamentet og 
hva fortelles egentlig om ham der? Hvor 
troverdige er disse skriftene? Evangeliene 
forteller helt forskjellige historier om Jesu 
liv, om hans familie og om de forskjellige 
begivenheter tilknyttet Jesus. Hvilken 
historie skal vi tro? Enhver som prøver 
å sammenligne tekstene i de fire evan-
geliene får problemer med å presentere en 
sannsynlig livshistorie. Og det som Apos-
tlenes gjerninger forteller om Paulus’ liv 
og levnet stemmer ikke med det som står 
i de såkalte Paulus-brevene. Hva fortelles 
om Paulus ellers?

Det som berettes om Jesu lignelser og 
lære tilsvarer i stor utstrekning tanker  
og ideer som var fremherskende i mange 
kretser i århundrene før og etter vår tid-
sregnings begynnelse. De viktigste kristne 
dogmene ble først vedtatt på kirkemøtene 
i Nikea i år 325 og i Khalkedon i år 451, 
mer enn tre hundre år etter Jesu antatte 
levetid.

Det er bare i Det nye testamentet vi finner 
omtale av Jesus. Flere historikere har 
kommet til at andre skrifter fra det første 
århundret, som av og til blir brukt som 

sannhetsvitner, etter all sannsynlighet  
er forfalsket av kristne kopister. 

Det er meget tvilsomt om skriftene i Det 
nye testamentet ble skrevet i det første 
århundret av vår tidsregning. De eldste 
kjente håndskriftene er fra tiden 175-250 
v.t. og er skrevet på gresk. Den eldste 
greske utgaven vi kjenner av Lukasevan-
geliet er datert til ca. år 200. Apostlenes 
gjerninger ble ikke sitert av andre kjente 
kilder før i år 177. Et lite papyrusfrag-
ment (6,4 x 8,9 cm) som sies å være fra 
Johannesevangeliet, er datert til år 125-
150.  Det er først fra år 367 at det finnes 
et skrift som sier at de skriftene som nå 
finnes i Det nye testamentet skulle være 
kristen lesning, skjønt en kristen kanon 
ble dette først meget senere. Hva skjedde 
i de to første århundrene av vår tidsregn-
ing som senere førte til at kristendommen 
utviklet seg til en verdensomspennende 
religion?
 
Disse spørsmålene har Anne Skjønsberg 
sett nærmere på og redegjort for i denne 
boken. Se om bokens innhold på denne 
nettsiden: https://sites.google.com/site/
jesushistorien/

Annonse

kristendommens opprinnelse?
Hva vet vi om

20

Spiritualisten04-vinter-Var-Innmat.indd   19 12/30/2011   2:39:27 PM



Spiritualisten

Orber

Hva er orber?
Orber på et foto kan være mye forskjel-
lig. Det vanligste er at det er støvpartikler 
eller refleksjoner fra kamera, glass, speil 
eller andre saker. Det er spesielt med nye 
fotoapparater med blits nærme kamera-

objektivet som gir disse sakene. De fleste 
ganger man sjekker bilder for orber er det 
blitsrefleksjoner fra støv som har skapt 
dem. 

Det er imidlertid mulig å få energier og 
ånder på bildene. Åndeverden kan vise 
seg som rundinger, tåker, eller små struk-
turer på bilder. 
 
På bildet til venstre som vi har tatt med 
her er det en slik tåke. Fotoet forestiller en 
ånd som glir over et gammelt fotografi som 
det ble tatt bilde av. Rett før bildet ble tatt 
hadde et medium kanalisert ned ånden 
som senere viste seg foran sitt eget bilde.  
Fotoet ble tatt på Stansted Hall i England 
av forfatteren av artikkelen.  Mens bildet 
ble tatt var det et vitne som bekreftet at 
hun så ånden med det blotte øyet. 

I noen tilfelle kan de vise seg som de var 
når de var i live, ved at man tar et bilde av 
en familie og et ekstra familiemedlem 

Av André Kirsebom

Mange lurer på hva orber er. De lurer på om det er orber som de får 

på bildene sine. Denne artikkelen vil kunne klargjøre litt mer for  

deg hva der er og hvordan du kan både sjekke bildene dine  

og ta bilder av energier med en høyere kvalitet.
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viser seg. På engelsk kalles dette en extra. 
Det vi kaller orber er gjerne de som er 
runde. Når åndeverden viser seg som en 
orb eller lager en orb for oss vil det være 
en intelligent handling, noe som ofte vil 
komme frem av bildet eller en sammen-
heng med energien som var der når bildet 
ble tatt.

Tegn på en riktig orb
Det er flere tegn og saker vi kan se etter 
om vi skal fastslå at det virkelig er en orb 
vi har på et bilde. Vi skal gå igjennom 
noen av disse sakene nedenfor. 

Av og til kan vi se ansikter eller symboler 
i orbene. Når vi gjør det er det et godt 
bevis på at der virkelig er en orb og ikke 
en støvpartikkel.  Jo mer tydelig ansiktet 
er jo sikrere kan vi være. Av og til kan 
saker tolkes som ansikter men som bare 
er tilfeldige flekker, så vær kritisk. Ved 
siden av ansikter vil det og kunne være 
andre symboler eller tegn som vises. 

Hvis en orb er delvis skjult bak noe som 
ligger foran i bildet er det og større sjanse 
for at det er en riktig orb. Dette siden små 
støvpartikler som er langt borte normalt 
ikke vil kunne gi en kraftig refleksjon, 
samt at det som reflekteres da vil være 
ganske lite i omfang. Så hvis orben er 
delvis skjult bak noe, vil vi vite at orben 
er lengre borte enn det objekter som det 
delvis skjuler seg bak. Dette indikerer 
hvor langt fra kamera orben er. Når vi vet 
litt om avstanden til orben vil det være 
lettere å bedømme om det er en orb eller 
støv. Dette vil kunne bedømmes av stør-
relsen på orben.  

I bilde over som ikke er godt nok i og med 
at det ikke er sikkert om orben er foran 
eller bak busken. Det kan se ut som om 
det er bak, men det er vanskelig å si siden 
busken har så liten flate og siden det er tatt 
med blits. 

En annen indikasjon på om det er en orb 
er hvis man har flere bilder som har blitt 
tatt i rask rekkefølge. Hvis man har det 
vil man kunne bedømme hvordan orben 
flytter seg eller om den står stille. Står den 
bom stille bør man sjekke om det kan 
være en refleksjon eller støv på linsen. 
Hvis det er mange små orber som beveger 
seg i samme strøm, er der sannsynligvis 
støvpartikler som føres med en luftstrøm. 
Men hvis man kan se at en orb forflytter 
seg motsatt av en luftstrøm eller på en 
intelligent måte vil dette kunne indikere 
at det er en orb. Orben vil ha en intelli-
gens som styrer den. Den må ha dette for 
å kunne styre på tvers av andre objekter 
eller i kompliserte mønster. 
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Det er en del regler som man kan 
følge for å sikre at det man får er  
orber og ikke støv eller andre feil-
kilder. De er listet opp nedenfor. 

1. Vet du at det er aktivitet et sted og du 
vil sjekke det med ditt kamera, så gå rik-
tig inn på stedet. Åpne dører sakte og ta 
bilde fra et sted som du ikke har beveget 
deg på ennå. Jo mindre vind og støv som 
finnes i rommet, jo færre feilkilder finnes 
det. Så pass på å ikke virvle opp støv der 
du skal ta bildet. Det beste er om rommet 
ikke har vært forstyrret på noen timer. 

2. Dokumenter bildet så godt som mulig. 
Bruk en loggbok hvor du skriver ned all 
relevant informasjon. Når du kom i rom-
met, hva du gjorde, utstyr, blits, hvem 
som var der, vitner til der som skjedde, 
tider, steder, og alt som du synes er rel-
evant. Tar du bilder ute tar du også med 
vær og vindforhold. 

3. Ta flere bilder i serier for å få med deg 
orbens bevegelser. Da får du og med deg 
flere tidspunkter og kan dokumentere 
bevegelse. Bruk gjerne tid og datofunks-
jon på kameraet.

4. Unngå helst å bruke blits. Da unngår 
du refleksjoner. Når du ikke bruker blits 
vil kamera ofte trenge lengre tid på bildet, 
så bruk gjerne stativ. Om du skal bruke 
blits så bruk gjerne en som kan holdes 
bort fra kamera. 

5. Ta gjerne bilder med flere kamera slik 
at du ser om det er flere som fanger opp 
orben samtidig. 

6. Bruk gjerne medium eller andre men-
nesker som tiltrekker seg orber. Noen 
gjør det mer enn andre. Instruer dem 
i hvordan de skal jobbe. De skal utvide 
energien og auraen sin og be energien/
ånden komme nær seg, men ellers holde 
seg rolig og ikke bevege seg for mye. 

7. Har du et sted som du tidligere har 
besøkt og du vet at du får frem orber, så 
besøk det igjen med troverdige vitner. 
Gode vitner kan være eksperter på slikt, 
vitenskapsmenn, kjente folk eller andre 
som folk vil stole på. Få deres uttalelse 
om saken. Husk å ta med vitnene dine 
hjem slik at de ser hele prosessen fra 
kamera til PC og til at de første bildene 
er skrevet ut. Få dem så til å signere på 
disse originalene. Gjør du dette har du 
sikret hele prosessen. Hvis du har vitner 
som ser energiene eller orbene med egne 
øyne er det meget bra og skal og doku-
menteres. 

8. Får du det til med vanlig kamera, test 
gjerne ut med videokamera i tillegg og 
test gjerne med gammeldags film.

Jeg ønsker deg lykke til med arbeidet og 
fotograferingen. Får du noen fine bilder 
så send dem gjerne inn, men vær først 
kritisk i din egen evaluering. 

Hvordan kan jeg sikre meg for å få  
best mulige fotografier av orber?
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Vi jobber blant annet med å arrangere 
kurs i flere byer, nye databaseløsninger  
og medlemsbladet.

Vi trenger flere mennesker inn i ledelsen 
og forskjellige styrer. Derfor søker vi 
medarbeidere som ønsker å jobbe for at 
spiritualismen, healingen og mediumska-
pet skal bli enda bedre og mer akseptert i 
Norge. Alle som jobber i vår organisasjon 
jobber gratis. Det vil si at om du vil jobbe 
med oss får du ikke lønn, men du kan 
få goder som for eksempel gratis kurs 
og muligheten til å jobbe for en god sak 
sammen med hyggelige mennesker.

Det er behov for mennesker som kan ta 
både små og store oppgaver. Vi trenger 
også flere som kan jobbe aktivt i ledelsen 

og ser derfor etter nye kandidater til 
ledelsesteamet vårt.

Høres dette interessant ut oppfordrer vi 
deg til å ta kontakt med oss.

Ledelsen
André Kirsebom mail@aspirit.no

Valgkomité NSF
Signe Sandvig happysigne@yahoo.com 

Valgkomité NST
Turid Dahlen turidburton@hotmail.com  
og Jan Olsen olsejan@online.no

Valgkomité NSFH
André Kirsebom mail@aspirit.no og 
Merete Atne km-atn@online.no

Av André Kirsebom

Bli med på 
å utvikle oss videre!

NSF har 950 medlemmer og vi jobber for å utvikle oss videre. Vi 

ønsker å vokse enda mer både i NSF foreningen, NST trossamfunnet 

og NSFH healerforbundet. Derfor står vi nå foran mange utfordringer.  

Med en større ledelse kan vi bedre ivareta vår voksende organisasjon.
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etikkUtvidet kurs i

Av Turid Dahlen Thofte, Leder NSFH

Kurset er tilpasset vår kontakt med ånde-
verden. Kurset består av forelesninger, 
praktiske oppgaver i gruppe selvstudie og 
oppgaveskriving. På siste kursdag er det 
en eksamen. Eleven må også lese boken 
”Psykologi og etikk for helse og sosialfag” 
av Lillevi Berg Kristoffersen. Denne boka 
er en del av pensum for eksamen. Etter 
kurset må eleven skrive en oppgave.

I kurset skifter vi i mellom teoretisk un-
dervisning, dialog og praktiske oppgaver. 
På den måten får eleven den nødvendige 
bakgrunnskunnskapen og deretter  

muligheten til å prøve seg på hva dette  
vil si i praksis.

Områder som behandles i kurset
•	 Etikk	og	ansvar	for	klienter
•	 Helsevernloven,	lover	som	vedrører		
 healing i forhold til markedsføring 
•	 Kommunikasjon
 
Vi i NSFH er spesielt opptatt av etikk. 
Etikk er filosofering eller refleksjon over 
hva som er rett og galt. Vi vil se på etikk 
i forhold til klient, healer, helsevesen, 
andre alternative behandlere og spirit.

På grunn av økte krav til etikk og VEKS-fag (vitenskap, etikk,  
kommunikasjon og samfunnslære) innen bransjen for  

alternativ behandling har vi nå utvidet vårt kurs.

Kursinfo
Kursstart: 28. januar eller etter avtale
Tid: kl 10.00 til 17.00
Varighet: 14 timer over to dager
Sted: Spångbergveien 11b - Oslo,  
eller etter avtale
Pris: 2150,- Medlemmer 1900,- 
Kursansvarlig: Turid Dahlen Thofte
Kursregi: NSFH

e t i k k
Spørsmål ang kurset og påmelding 
til Turid Dahlen Thofte:  
turidburton@hotmail.com

Følg også med på våre nettsider  
www.spiritualist.no for oppdatert  
informasjon.
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Holistisk healing kurs gir en helhetlig be-
handling som berører fysiske og psykiske 
plager. Etter kurset skal deltakeren ha 
lært seg healing til en slik grad at heal-
ing skal kunne utføres på en forsvarlig og 
etisk måte. Eleven vil få det nødvendige 
grunnlaget for å kunne praktisere healing 
og kunne videreutvikle sine evner.

Noen av områdene som vil bli  
behandlet i kurset
•		 Filosofi	og	teori	om	healing,	 
 og forskjellige typer healing
•		 Øvelser	i	healing	og	sansing	av	 
 energikroppen og sykdom
•		 Sykdom	som	redskap	i	menneskelig		
 utvikling
•		 Etikk,	lovgiving	og	ansvar	for	 
 pasienter 
•		 Klientsamtalen	og	veiledning	av		
 klienter

NSFH er godkjent utøverorganisasjon 
av myndighetene, og tilbyr kurs som er i 

samsvar med retningslinjer fra departe-
mentet. Dette gir fokus på lovgivning og 
markedsføringsregler, så vel som etikk  
og kommunikasjon i relasjon til klien-
tene. Som godkjent healer har du den 
utdannelsen du trenger for å registrere 
deg i Brønnøysund.

Diplomkurs med godkjenning tilbys over 
hele landet, også på forespørsel. Pensum 
er en bok om psykologi og etikk, kurs 
kompendium, samt undervisning basert 
på teori og praktiske øvelser.

I Oslo og på forespørsel tilbys det også et 
videregående kurs, med fokus på å styrke 
healing-evner, transehealing, fysisk heal-
ing og tema som oppstart av bedrift. 

Les mer om kurs eller annet på  
www.spiritualist.no under fanen kurs og 
NSFH, eller ta kontakt med en av kurs-
holderne: André Kirsebom, Turid Dahlen 
Thofte, Merete Atne og Jan Olsen.

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  

Healing kurs
Holistisk healing kurs innen NSFH

et spirituelt bibliotek, der våre medlem-
mer kan låne bøker. Bøkene sendes til: 
Norsk Spiritualistisk Trossamfunn,  
Sørkedalsveien 74, 0376 Oslo.
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Medium
Et av formålene til foreningen er å holde 
messer med demonstrasjoner av medium-
skap. I den forbindelse vil vi både bruke 
kjente medium som besøker oss  
og medium 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

kurs
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Kursinfo grunnkurs
Kursstart: 23. januar 20112
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: 24. januar 20112
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: 26. januar 20112
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  
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2012

Vinter/vår 2012

BergenDato Aktivitet Aktør(er) Pris
11. jan Medium Mona Burås og Linda Hatlem 60,-/110,-
18. jan Healing + trommereise Vision Quest + healere 60,-/110,-
01. feb Medium Andrè Kirsebom, Birthe Romerheim 60,-/110,-
08. feb Healing + foredrag astrologi Astrolog Sol W. Jonassen + healere 60,-/110,-
22. feb Medium Linda Hatlem og Mona Burås 60,-/110,-
07. mar Medium Mona Burås 60,-/200,-
Møter i Bergen starter kl 18.30, dørene åpner kl. 18. Sted: Ervingen Kong Oscars gate 18.
Følg med på www.spiritualisten.no eller på ” Norsk Spiritualist Forening avd. Bergen” 
på facebook for videre program.

Aktivitetskalender

Landsmøtet i NSF Norsk Spiritualist Forening 
vil foregå i festsalen på Bolteløkka skole, 
den 7. mars kl. 20:00.

Landsmøtet i NSFH Norsk Spiritualist Forening 
Healerforbund er i festsalen på Bolteløkka 
skole, den 7. mars ca kl. 20:45.

Landsmøtet i NST Norsk Spiritualistisk Tros-
samfunn vil foregå i festsalen på Bolteløk-
ka skole, den 22. februar kl. 20:30.

Adresse for alle: Eugenies gate 10, Oslo

Endelig innkalling vil bli sendt ut via 
e-post og bli lagt ut på våre nettsider.  

Der vil du finne dagsorden, regnskap, 
årsmelding fra landsstyret, samt tid og 
sted for møtet. Se på www.spiritualist.no 
for forening og healerforbund og  
www.nsts.no for trossamfunnet.

Forslag som ønskes behandlet på lands-
møtet skal være skriftlig, signert og sendt 
landsstyret senest 3 uker før landsmøtet.

Forslag som skal behandles på lands-
møtet skal legges ut på nettsidene senest 
1 uke før landsmøtet.

Ønsker du å være med i et av styrene må 
du gi beskjed snarest.

Informasjon om landsmøter
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OsloDato Aktivitet Aktør(er) Foredrag/studenter 
04. jan Åndelig Kveld Signe Sandvig/Anita Persvik 
11. jan Åndelig Kveld Hanne Fernås/Anne Fehn Lilli Bendriss og Camillo Løken
18. jan Healing Kveld Turid Dahlen Thofte med flere 
25. jan Åndelig Kveld Vivi H. Sørsdahl/Kristin Norenberg 
01. feb Åndelig Kveld Signe Sandvig/Janiche Randmæl/ 
   Manuela Johansen 
08. feb Healing Kveld Turid Dahlen Thofte med flere André om Fysisk healing
15. feb Åndelig Kveld Andrè Kirsebom/Ida Nygård/ 
   Stine Andresen 
22. feb Åndelig Kveld Andrè Kirsebom/Manuela Johansen/ 
   Stine Andresen NST Landsmøte 2012
29. feb Healing Kveld Turid Dahlen Thofte med flere  André om John of God
07. mar Åndelig Kveld Hanne Fernås/Anne Fehn NSF og NSFH Landsmøte 2012
14. mar Åndelig Kveld Tim Abbott, kr 50,- 200,- 
21. mar Healing Kveld Turid Dahlen Thofte med flere 
28. mar Åndelig Kveld Ida Nygård/Kristin Norenberg 
04. apr  Påskestengt 
11. apr Healing Kveld Turid Dahlen Thofte med fleres 
18. apr Åndelig Kveld André Kirsebom/Signe Sandvig/ 
   Stine Andresen 
25. apr Åndelig Kveld Manuela Johansen/Anne Fehn 
   /Janiche Randmæl 
02. mai Healing Kveld Turid Dahlen Thofte med flere 
09. mai Åndelig Kveld Ida Nygård/Anita Persvik 
16. mai Åndelig Kveld Andrè Kirsebom/Manuela Johansen/ 
   Stine Andresen 
23. mai Healing Kveld Turid Dahlen Thofte med flere 
30. mai Åndelig Kveld Anne Fehn/Signe Sandvig

Aktivitetskalender

Foredrag kommer på nettet. Alle messer starter kl 18.30 til kl 20. Foredrag starter kl 20. Normal 
pris kr 50,- for medl. og kr 100,- for ikke medl. Sted: Bolteløkka Skole, Eugenies gate 10, ved Bislet.
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