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Lederens kommentar 

Ny Spirituell Prest og nye muligheter
Vi har nådd en milepel med at vi 
har fått ordinert den første  
norskutdannede spirituelle  
presten i november 2015. Det er 
stort og vi gratulerer Hege Heia 
med tittelen. Vi har jobbet lenge 
med dette. Utdannelsen ble start-
et allerede i 2009. For oss er det 
viktig at vi får nye medarbeidere 
som virkelig ønsker å gjøre en 
viktig jobb for NST og NSF.  Går 
alt som planlagt vil vi få ennå en ny 
Spirituell prest i januar da vi håper 
at Manuela Johansen er klar til 
ordinering. 

Vi har så smått begynt å se oss 
om etter et eget bygg i Oslo. Det 
er ennå vanskelig å finne noe som 
både egner seg og som vi kan 
betale for. Vi må nok spare ennå 
en del, men vi har startet å lete 
etter dette. Vårt mål er å finne et 
gammelt butikklokale som ligger 
sentralt. Kjenner du til noe som er 
til salgs så si i fra. 

NSF trenger mer folk for å kunne 
vokse videre. I den forbindelse 
ser vi etter en ny person som kan 
være leder eller nestleder i  
foreningen. Hvis vi finner noen 
som er interessert nå vil vi ta 
denne personen inn, men om det 
tar tid vil jeg fremdeles sitte som 
leder til vi finner riktig person. Vi 
har tid på oss men vi trenger å 
styrke organisasjonen. Mer  
informasjon om dette finner du på 
være nettsider. Tips oss gjerne om 
du kjenner til noen ildjseler som 
kan tenke seg å være med som 
leder eller som andre verv i styret 
til NSF.

Ønsker dere alle en riktig god og 
spirituell vinter og vår. 

Hjertelig hilsen 

André Kirsebom
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Innledningsvis er det viktig å poengtere 
hvor stor rolle Glastonbury Abbey og om- 
rådet rundt har betydd for Englands historie. 
Man kan gå helt tilbake til to tusen år før  
Kristus for å finne tegn på at området 
det var brukt til urgamle seremonier, bl.a.av 
kelterne som bodde der og praktiserte sine 
ritualer. Den første kirken fra ca.200 etter 
Kristus var dedikert til jomfru Maria.

Den gangen var området foran ruinene av det 
nåværende Glastonbury Abbey dekket av en 
innsjø. The Isle of Avalon fikk sitt navn 
fra den keltiske Guden Avalloc. Legenden 
sier at Avalon var stedet hvor menneskenes  
jordiske liv gjorde sin overgang til åndeverden.

Det er skrevet mange myteomspunne 
historier og legender om Avalon. På en 
fjelltopp i nærheten av Glastonbury Abbey er 
det et tårn ved navnet Tor, som i dag er et 
møtepunkt for nåtidens mange pile- 
grimer som strømmer hit fra 
alle verdens kanter for å besøke dette hellige 
området.
 
King Arthur, The Knights of the 
Round Table & The Holy Grail 
er også en del av Glastonburys historie. Det 
vi vet av historiske fakta er at ruinene ble 
påbygget og kirken utvidet mange ganger 
mellom år 720 inntil kirken brant ned i 
1184. Kirken ble bygget opp igjen mellom 
1189 og 1213 og var i sin tid den nest største, 
mektigste og rikeste kirken i England ved 
siden av Westminster Abbey som ble bygget 
i 1245. I 1184 fant munkene en grav som var 
av keltisk opprinnelse. I graven fant de et 

steinkors med en latinsk inskripsjon hvor det 
står skrevet  ”Here lies King  
Arthur”. Det finnes dokumentasjon at 
Kong Edward I av England (1239 - 1307) var 
til stede da graven til Kong Arthur og hans 
Dronning Guinevere ble omplassert i kirken. 
Graven ble funnet på nytt under utgravning-
sarbeid i 1934.
 
I 1536 fantes det over 800 katolske  
kirker i England, og samtlige ble ødelagt av 
Kong Henrik VIII under kirkens oppløsninger, 
da Kongen hadde bestemte seg for å løsrive 
England fra den katolske kirken i Roma. Innen 
1541 var alle lagt i grus.

Glastonbury Abbey:  
Englands første kristne kirke
Den utrolige historien om utgravingen av Glastonbury Abbey med hjelp 
fra Åndeverden.
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De første arkeologiske  
utgravingene
Glastonbury Abbey lå i ruiner i over 
366 år før den ble kjøpt av statskirken i  
England i 1907. Den berømte  
engelske arkitekten Frederick  Bligh Bond  
(1864 – 1945) ble ansatt som direktør for 
utgravning av Glastonbury Abbey. 

Bond var Englands fremste ekspert på kirke-
bygninger. Han var også arkeolog og  
medlem av The Society for  
Psychial  Research og var meget opptatt 
av datidens interesse og engasjement i 
spiritualisme. Bond utførte sitt arbeid som 
utgravningsleder for Glastonbury Abbey uten 
lønn. Han allierte seg med mediet Kaptein 
John Allen Bartlett som jobbet under  
pseudonymet John Alleyne. 

Bartlett brukte automatskrift som sitt  
verktøy. Med håp om å få hjelp til utgrav- 
ningen fra åndeverden begynte Bond 
og Bartlett et samarbeide. Bond, med to 
fingre på Bartletts hånd, stilte spørsmålet: 
«Can you tell us anything about 
Glastonbury?». Det kom øyeblikke-
lig svar: «All knowledge is eternal and 
is available to mental sympathy.” 

Utover i november kom det flere forvirr- 
ende beskjeder som var skrevet i en blanding 
av moderne engelsk, munke-latin,  
gammel-engelsk og latin. Omsider kom det 
en gruppeleder med navn Johannes  
Bryant som kun kommuniserte i  
munke-latin. Han fortalte at gruppens navn 
var The Watchers. 

Den første sittingen fant sted i Bristol  
7. november 1907 og ble avsluttet 10 år 
senere. Bond og Bartlett brukte mangfol-
dige timer på deres arbeid som var enormt 
tidkrevende, ikke minst fordi de måtte sor-
tere og tolke de mange forskjellige språk-
typene. Den 9. desember 1912 kunne Bond 
og Bartlett konstatere at informasjonen fra 
åndeverden om nøyaktig beliggenhet og 

detaljer rundt utgravningsplassene var for-
bløffende nøyaktig, helt ned på millimeteren i 
enkelte tilfeller. 
Dette gjør at mesteparten av de arkeo- 
logiske funnene og utgravningene Bond 
gjennomførte var 100 % presise og korrekte. 
Bond høstet meget stor suksess for sitt 
arbeid og for sitt funn av blant annet  
Edgar Chapel. 

I 10 år hemmeligholdt Bond sine åndelige 
kontakter for den engelske statskirken.
Men i 1918 publiserte han boken  
The Gate of Remembrance hvor han 
fortalte åpent om sitt arbeid med Bartlett og 
åndeverden. Den engelske statskirken og 
mange av Bonds tidligere kolleger var dypt 
sjokkert over tanken at avdøde munker 
fra åndeverden hadde blitt brukt som råd- 
givere i utgravning av Glastonbury Abbey. 

Bond fikk sin avskjed i april 1922 og mistet 
mange klienter på grunn av sine avsløringer i 
boken, hvilket resulterte i store øko- 
nomiske vanskeligheter for ham.  
Mellom 1922 og 1926 arbeidet han som 
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Landsmøtet i NST Norsk  
Spiritualistisk Trossamfunn er 
den 24. februar kl. 20.00 
Landsmøtet i NSF Norsk 
Spiritualist Forening er den  
16. mars kl. 20.00. 
Landsmøtet i NSFH Norsk 
Spiritualist Forening Healer- 
forbund er den 16. mars  
kl. 20.45. 

Adresse for alle: Haraldsheimen,  
Haraldsheimveien 4, 0587 Oslo
Innkallingen vil bli lagt ut på våre nettsid-

er og sent ut via e-post. Der vil du finne 
dagsorden, og årsmelding fra landsstyret. 
Regnskap sendes på oppfordring. Se på 
www.spiritualist.no for NSF og NSFH og 
på www.nsts.no for NST. 

Forslag som ønskes behandlet på et 
landsmøte skal være skriftlig, signert og 
sendt landsstyret senest 3 uker før lands-
møtet. Forslag som skal behandles på 
landsmøtet 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 2016

redaktør for bladet Psychic Science og 
dro i 1926 til Amerika hvor han fikk stilling 
som lærer for The American Society 
for Psychical Research. 

Han ble prest i The Old  
Catholic Church of America i 1932, 
men fant ikke roen og reiste tilbake til 
England i januar 1936. Frederick Bligh Bond 
var en usedvanlig begavet mann på mange 
områder, men døde alene på et pensjonat 
Wales i 1945. Han ble senere hedret for sitt 
mot ved å publisere boken sin hvor han uredd 
var åpen om den åndeliges hjelp i det arkeo_ 
logiske arbeidet - et arbeide som ellers ville 
ha vært en umulig oppgave. 

Boken The Gate of  
Remembrance er på 84 sider er  
tilgjengelig på Amazon.com og The Book  
Depository, og inneholder skriftlig dokumen-
tasjon på kontakten mellom Bond, Bartlett og 
munkene. Kommunikasjonen vedrører ikke 
bare informasjon om bygningsfasene, men 
også uttalelser og morsomme bemerkninger 
fra munkene. 
Det kan også nevnes at engelske TV Chanel 

14 laget et program om Bond i 2008;  
«The Ghosts of Glastonbury.»  
Denne kortfattede artikkelen kan bare 
skumme over en del av historien rundt Bond 
og hans dedikasjon og frivillige arbeide med 
å restaurere Glastonbury Abbey. I dag er  
myndighetene helt enige i at hans nøyak-
tige utgravninger av Glastonbury Abbey 
er uten sidestykke i den arkeologiske  
historien.  

Bond skrev: “Give it truth to feed upon 
and it will evolve truth”. I slutten av 
boken skriver han: “And through the 
door of truth may enter that which 
will guide us to wider knowledge”. 

Takk, Frederick Bligh Bond, for dine visjoner 
og mot! 

Det finnes et flott museum og mange for- 
skjellige arrangementer, retreats og kurs 
på Glastonbury gjennom hele året. Det er 
registrert over 100.000 besøkende pr. år.  
Se også: www.glastonburyabbey.com  

Sybil Richardson, Oslo 2015 
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150 år spiritual-
isme i Liverpool
De aller første spiri- 
tualistiske møtene i 
Liverpool fant sted 
omkring 1865 i private 
hjem, hoteller og 
offentlige lokaler, hvor 
noen av tidens største 
britiske mediumer som 
blant annet James Johnson Morse kom på 
besøk. Det ble dannet en forening med navn 
”Psychological Society Seances” som 
omsider ble forandret til ”Liverpool  
National Spiritual Union Church”  
i 1921.

Tyve år etter de første møtene i 1865 ble 
Spiritualist Church i Liverpool åpnet i 
”Daulby Hall” 14 .juni 1885. Kirken ble  
dedikert av det verdensberømte mediumet 
Emma Hardinge Britten, som skrev spiritual-
ismens syv prinsipper. Hun ble kalt for ”The 
Mother of Modern Spiritualism”.  Det står 
skrevet på tavlen i kirken: ”To the Glory of 
God and the Spirit World 1885”. Det finnes 
mange bøker om Emma Hardinge Britten, 
deriblant hennes selvbiografi.

Hitlers bombinger og ny kirke i 1954
56 år senere, i mai 1941, ble kirken i ærver-
dige “Daulby Hall” midt i Liverpool totalt 
ødelagt under Hitlers nådeløse fem dagers 
bombeangrep på byen under annen verdens- 
krig. Liverpool var en av Storbritannias største 
og mest viktigste havnebyer som Hitler i sine 
egne ord sa at han skulle ”fjerne fra verden-
skartet”.  Det fikk han heldigvis ikke gjennom-
ført, til tross for at hundrevis av menneskeliv 
gikk tapt, tusenvis av mennesker mistet sine 

hjem og vik-
tige bygninger 
ble lagt i ruin-
er. Det eneste 
som var igjen 
av kirken var 
noen få bøker 
fra biblioteket.
Den 23. okto-
ber 1954 ble 
en ny kirke  
reist på nøyak-
tig samme 
plass som 
”Daulby Hall” i 
Daulby Street. 
I 2010 kunne kirken feire sitt 125 års jubileum 
og er i dag stolt over at medlemsantallet øker, 
særlig blant den yngre generasjon. Kirken har 
mange varierte tilbud, som søndags kirke-
besøk, gratis healing på mandager, foredrag og 
mediumskap fra scene på onsdager og ”Open 
Circle” på torsdager. Kirken ligger 10 minut-
ter fra sentrum av Liverpool. Informa- 
sjon finnes på:  
www.liverpool-snu.com.

SNU 
”The Spiritualist’s National Union” i  
Storbritannia består av over 350 kirker. SNU 
utnevnte Liverpool SNU som årets kirke 
i 2012. 

Det finnes mye informasjon om SNU i 
Storbritannia på nettet, både på norsk og en-
gelsk. SNU har sin base i Stansted Hall i Essex, 
i sør-England.

Henv: richardson.sybil@gmail.com

Besøk i Liverpool Spiritualist 
Church i England 2015
Av Sybil RichARdSon
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Profilinterv
ju

Varm, jovial og menneskevenn er det bildet 
jeg har av Odd Arne. Han arbeider mye, er 
aktiv i kampsport og er engasjert i det spiri- 
tuelle. I tillegg er han interessert i kornsirkler, 
reising, kultur og sport. Vi lar han presentere 
seg selv:

- Jeg er født og oppvokst i Oslo, og er  
åttende generasjons Oslo-beboer. Gøy det, 
når statistikken viser at bare 40 % av de 
som bor i byen er født her. Jeg er utdannet 
lærer og har jobbet i Osloskolen siden 1980. 
For tiden jobber jeg som skoleleder. Jeg har 
mange interesser utover jobben i skolen. 
Særlig har jeg holdt på mye med idretts- 
aktiviteter, og spesielt innen Norges  
Kampsportforbund, hvor jeg har hatt de fleste 
verv. Ellers har jeg stor interesse for kunst, 
litteratur, musikk, sykling, karate og annen 
orientalsk kampsport, pistolskyting, golf, 
løping, skigåing, fisking, turer i skog og mark. 
Jeg reiser en del og ofte går turen til England, 
hvor jeg blant annet oppsøker fenomenet  
kornsirkler i Wiltshire-området syd for 
London.

Kan du også fortelle om dine verv?
- Fra 1976 har jeg hatt mange styreverv av 

alle slag, og ledet mange komiteer og utvalg 
særlig innen idrettsbevegelsen. I mange år satt 
jeg som leder og nestleder i karateseksjonen 
i Norges Kampsportforbund, og har drevet 
flere karateklubber og vært instruktør og 
leder. Blant annet var jeg trener i  
Mosjøen Karateklubb gjennom 18 år, og det 
er 100 mil fra Oslo. Jeg var karatedommer i 
cirka 40 år og dømte kamper i inn- og utland, 
og konkurrerte selvfølgelig også en del. I 
tillegg trener jeg den japanske karateformen 
Wadoryu, som betyr ”Fredens vei” og med 
Samuraisverd.

Hvordan utviklet du interesse for 
det spirituelle?
- Jeg har alltid vært tiltrukket av det åndelige, 
og lette i mange år etter et sted å lære om 
det. Det tok nok først av da to venner i  
karatemiljøet ble healere for over 25 år 
siden. Da begynte jeg virkelig å søke. I 1997 
gikk mine foreldre bort med tre måneders 
mellomrom og da skjedde det noe. I en slags 
trance så jeg dem som “vesener” rundt meg, 
jeg begynte å snakke med min fars stemme, 
ble ham på et vis og kjente mors hender på 
meg.  Jeg skrev om en opplevelse i bladet 
vårt for et par år siden om en opplevelse jeg 

Kampsportspesialist,  
skoleleder og spirituell
Av hAnne-cAmillA PAulSen 
Foto: bjøRn monRAd

Odd Arne Hagen er i NSFMs ledelse og i NSFs styre, og har iblant vært å 
se på medium-plattformer, samt i styremøter og sirkler i Oslo. Han er en av 
NSFs scenearbeidere, da ledelsen skaper både grunnmuren og rammen for 
NSFs virksomhet. Redaksjonen fikk et intervju, og vi får nå gleden av å bli 
kjent med Odd Arne.
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hadde i England, den var også spesiell. 
Ellers har jeg opplevd mange åndelige ting. 
Jeg tok utdanning innen Reikihealing, og så 
ble jeg kjent med Morten Eriksen i Bergen, 
og  gikk på flere kurs hos ham. Han var en av 
mine tidligste og viktigste åndelige lærere og 
hjelper. På Alternativmessen Lillestrøm møtte 
jeg NSF og fikk en brosjyre. En kveld hjemme 
hos meg selv fant jeg frem brosjyren og kjente 
en utrolig dragning mot å kontakte forenin-
gen. Jeg meldte meg på kurs, og det er en flott 
reise jeg har begitt meg ut på. 

Kan du fortelle om din tid i NSF?
- I 2011 begynte jeg på NSFs Mediumkurs hos 
Hanne Fernås og André Kirsebom. Fra før av 
var jeg Reikihealer, og er initiert Reikimester 
og  -lærer. Jeg gikk et kurs med Turid Dahlen 
Thofte for å få det jeg manglet av formell 
utdanning på plass, og er i dag godkjent healer 
i NSF. For tiden jobber jeg med alle  
eksamenene som må til for å bli sertifisert 
medium. Ellers har jeg  vært med i fysisk 
sirkel. Det er virkelig spennende og fantastisk 
når et medium snakker med spirits stemme 
eller ting beveger seg. For tiden er jeg leder 
av Mediumavdelingen i NSF, og jeg tar klienter 
i Reikihealing, har readinger og foretar 
husrens.  Jeg begynte med mediumskap for å 
utfylle healerarbeidet mitt. Healing og  
mediumskap er to sider av samme sak –  
energiarbeid i et åndelig perspektiv. 

Hva er ditt mål med healing og  
mediumskap? 
- Først og fremst er det selvutvikling og 
forståelse av altet. Om det evige liv og Gud. 
Bibelen har også fått mer mening for meg nå, 
som “I begynnelsen var Ordet, Ordet var hos 
Gud og Ordet var Gud”, samt tros- 
bekjennelsen ”Jeg tror på den Hellige Ånd… 
legemets oppstandelse og det evige liv”. Så er 
det å hjelpe mennesker, å gi dem healing eller 
være et medium og gi dem kommunikasjon 
med deres kjære i åndeverden.  Jeg har blitt 
roligere og fått bedre helse av å drive med 
dette. Familien min har også fått åpnet opp 
for det spirituelle, selv om jeg selvfølgelig aldri 
har påtvunget dem noe. 

Har du noen forslag til  
forbedringer i NSF?
- Jeg liker Oslo-kveldene våre, men savner 
mer meditasjon. Kanskje vi kan ha en halv-
times meditasjon før kvelden kl 18.30-19, 
møtestart kl 19 og avslutte kl 20.30?  
Kanskje vi skulle trekke inn flere folk ved å 
lage meditasjonssirkler, der folk også kunne 
stille spørsmål og dele opplevelser. Ellers  
tenker jeg bare at siden jeg har leder- 
utdanning, så kan jeg bidra med det for NSF. 
Vi har gjort noen endringer nå etter siste 
årsmøte, og det vil bli gøy å se hvordan det 
blir tatt i mot.

Har du noen ønsker for NSFs  
kommende lokaler i Oslo?
- Det er viktig at lokalet ligger sentralt, så folk 
lett kan komme dit med offentlig transport, 
og så må det være gode parkeringsforhold 
der. 

Har du noe annet du vil si til 
leserne? 
- Vær trygg på deg selv og den veien du går 
ved å søke det spirituelle! Har du spørsmål 
til oss, så kom med dem! Det er fint å kunne 
hjelpe!

Odd Arne er i Facebook. Hans email er odd.
arne.hagen@gmail.com og mobil 93 21 99 63.

Odd Arne i sitt ess.
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✽ våre pionerer

Francisco de Paulo Candido,  
populært kjent som  
Chico Xavier, født 2. april 1910 i 
byen Pedro Leopoldo, en forstad 
til Belo Horizonte i Brasil.Han ble 
født inn i en fattig familie på ni 
brødre og søstre. I en alder av 4 
år begynte han å høre stemmer 
og få visjoner. Familien hans trod-
de han var besatt av djevelen, og 
den lokale presten beordret han 
til å si 1000 Ave-Marias, og til å 
betale en ekstra bot ved å gå med 
en 15 kgs stein på hode. Men  
stemmene fortsatte, og som 
tenåring begynte Chico å studere 
læren til Allan Kardec, en fransk-
mann som spiritist ideer allerede 
hadde tatt tak i Brasil. Kardec 
influerte troen til Chico sterkt, 
samtidig som den delvis ble tolket 
ut i fra den brasilianske kulturen 
hvor katolisismen stod sterkt.  

Chico viet sitt liv til å bruke sine 
evner som medium for å bringe 
trøst til så mange mennesker 

som mulig. Selv med en knapp 
utdannelse, utga han ca. 450 bøker. 
Åndene til døde mennesker  
dikterte tekstene til ham 
telepatisk (automatskrift).

Flere personer prøvde å bevise 
at han var en svindler, men ingen 
lyktes. Enken etter en av poetene 

Chico Xavier
Av SuSAnn mAhn
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forsøkte selv å saksøke ham, men 
retten dømte i Xavier’s favør, med 
begrunnelsen av at poeten var 
død, og de døde har ingen  
rettigheter. Det siste ordet i saken 
ble gitt av den intellektuelle avisen 
Estado de Sao Paulo. Det konklud-
erte med at hvis diktene faktisk 
ikke ble skrevet av de døde poet-
ene, da, burde Xavier i det minste 
bli sittende i det brasili- 
anske akademiet for litteratur og 
bokstaver.

Selv om innholdet i de fleste av 
hans bøker var religiøse, har  
Xavier også transkribert roman-
er fra åndeverden og arbeider av 
filosofi og vitenskap. Hans bøker 
solgte anslagsvis 25 millioner 
eksemplarer, og fortjenesten ble 
kanalisert inn i veldedighetsarbeid.

I 1959 flyttet han til byen  
Uberaba, hvor han jobbet som 
medium. Hans hjem ble et  
pilegrimsmål, og hundretusener 
av brasilianere besøkte ham, i håp 
om å snakke med noen i
åndeverden. 

I 1981 og 1982 ble han nomi- 
nert til Nobels fredspris. Selv om 
helsen til Chico ble svekket i de 
senere årene, ga han aldri opp å 
møte de som hadde reist for å se 
ham. Blant dem som hyllet ham 

var den brasilianske presidenten, 
samt islamske, jødiske og kristne 
religiøse ledere.

Chicos åndelige guide - hans link 
med åndeverdenen ble kalt  
Emmanuel. I sine tidligere liv  
hadde han vært Senator Publius  
Sentulus i romertiden, så  
reinkarnert i Spania som Far  
Damian, og senere som en pro-
fessor ved Sorbonne. Spiritister i 
Brasil tror at Emmanuel allerede 
er reinkanert i en annen brasilian-
er, for å fortsette spiritist oppdrag.

Francisco “Chico” de Paulo  
Candido Xavier, døde 30. juni 
2002 - 92 år gammel. Ved hans 
død kom mange for å ta en siste 
farvel med han. Omtrent 2500 
mennesker passerte kisten hans 
per time de to dagene han lå på 
lie de parad. 
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For første gang i Norge har NST, Norsk 
Spiritualistisk Trossamfunn ordinert en  
norskutdannet spirituell prest. Den første 
som ble ordinert var Hege Heia. Dette  
skjedde den 18. november og det ble en 
meget spesiell kveld. 

Kvelden startet med at  André Kirsebom 
ønsket velkommen og en filosofi av Hege som 
var, full av energi og kraft. Hun endte like godt 
oppe på en stol mens hun pratet om å bestige 
berg. 

Før selve ordineringen fikk to jenter som 
ønsket dette healing av Kirsebom. En som satt 
i rullestol fenget meg. Og se forandringen fra 
før og etter healingen var fantastisk, ansiktet 
hennes strålte “fornøyd” og det sa sitt.  Begge 
ble fornøyd og fikk lettet både problem- 
stillinger og smerter. 

Så kom høydepunktet. I midtgangen sto det 
mennesker og holdt lys på hver sin side og 
Hege gikk i sin flotte kappe opp til “scenen”. 
Hver enkelt satte lyset i  V-form på bordet 
foran i salen, noe som ga det store ekstra fin 
belysning.

Seremonien inneholdt både trosbekjennels-
en og de 7 prinsipper som ble lest høyt av 
Hege. André ledet seremonien som delvis var 
utformet som en dialog der Hege måtte love 
å utføre sin gjerning i forhold til spiritual-
ismen og NST. Underveis fortalte André om 
Hege og den flotte personen hun er noe som 
tok frem følelsene hos mange. Musikken var 
spesielt valgt ut for Hege og inneholdt mange 

fine musikkstykker som skapte en vakker 
ramme rundt seremonien. 

Hege fikk gaver og gratulasjoner kom fra 
mange i salen. Dette resulterte i hennes  
“can can” full av energi. Etter seremonien 
kom datteren til Hege frem og fortalte at 
hun i dag hadde tatt sin mors etternavn. Jeg 
tenkte, for en ære til sin mor på denne dagen. 
Det er sjeldent å se noen som ble så lykkelig 
som Hege ble på denne dagen og det var flott 
å kunne være med på denne kvelden. 
Jeg vil takke André for en fin, men likevel jord-
nær seremoni, slik det bør være i et spiritual-
istisk trossamfunn.

Gratuler Hege, nå er du Spirituell prest og jeg 
er sikker på at du vil gi mange gode opplevels-
er i tiden fremover. Du har nå en viktig gjern-
ing å gjøre for de mennesker som du møter 
på din vei. Som det ble sagt i seremonien, 
at åndene skal - Gi henne styrke til å kunne 
gjøre sitt virke og slik at hun kan behandle alle 
mennesker med likhet,kjærlighet og se godheten 
i deres sjeler. Uavhengig   av hvem de er, hvor de 
kommer fra eller hvilken tro de tilhører. 

Ordinering av Hege Heia til Spirituell Prest
Av ole einAR holteR 
Foto: Anne KiRSebom 

For første gang i Norge har NST, Norsk Spiritualistisk Trossamfunn 
ordinert en norskutdannet spirituell prest. Den første som ble ordinert 
var Hege Heia. Dette skjedd den 18 november og det ble en meget 
spesiell kveld. 

Vakker, artistisk og varm! 
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4 sider informasjonsbrosjyre - riv ut og gi til dine venner

NSF/NST/NSFH
Norsk Spiritualist Forening, NSF
Formålet til foreningen 
Alle kan være medlem, både medium og de som 
har det som interessefelt. Vi ønsker å fremme den  
spiritualistiske tangegang i Norge.

Grunntankende 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 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 på side 16. For mer informasjon, se www.spiritualist.no
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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 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 spirituelle 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 helge- 
seminar.

Norsk Spiritualistisk Trossamfunn, NST
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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 tros- 
retninger. 

Norsk Spiritualist Forening Healerforbund - NSFH  
er godkjent av Helsedirektoratet som  
utøverorganisasjon.

Vi er et av de største healerforbund i Norge og i  
sterk vekst. Vi jobber for at våre healere til enhver  
tid har et godt tilbud gjennom sitt medlemskap hos  
oss og vi har rimelige priser. Med godkjenninger, informa- 
sjon, kurs, rimelig forsikring og markedsføring på vår hjem-
meside. 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.

Healerforbundet NSFH
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Medlemskap
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 koser 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 A,  
0377 Oslo 
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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 A, 0377 Oslo.

Dette er en nyutviklet CD som kan 
hjelpe deg til å finne ut hva som har vært 
med å trigge din sykdom og kan hjelpe 
deg til gi healing til deg selv. Selvhealing 
vil kunne hjelpe på mange sykdommer og 
problemer som du måtte ha. 

CD’en starter med å hjelpe deg til å 
finne årsaken til din sykdom med  
utgangspunkt i teorien om at ingenting 
kommer fra ingenting. De aller fleste 
gangene vi blir syke har det vært noe 
som satte i gang sykdommen. Noe som 
trigger den til å slå ut. Det kan være en 
eller flere årsaker. Eksempler på  
disse kan være fysisk eller psykisk stress. 
Fysisk stress kan være saker som fysiske 
belastninger og dårlige arbeidsstillinger. 
Psykisk stress kan være saker som for 
mye å gjøre, dårlige relasjoner eller 
bekymringer du måtte ha. Når vi stresser 
vil immunforsvaret vårt bli dårligere. Om 
immunforsvaret blir dårligere vil vi bli 
mer sårbare og en eller flere sykdommer 
kan slå ut. Det kan også være andre  
årsaker til at en sykdom bryter ut slik 
som arv, miljøet og livsstil. 

Etter at du har funnet ut noe om din 
sykdom er det 3 meditasjoner på CD’en 
som kan hjelpe deg til å heale deg selv. 
Dette kan være en god hjelp ved siden av 
den legehjelp eller healing du eventuelt 
får andre steder..

For å bestille CD eller mer informasjon 
om den se: 
www.aspirit.no 
E-post: mail@aspirit.no

Selvhealing  
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✽ lokalnytt

Oslo
HØSTEN 2015 PÅ HARALDSHEIM
NSF og NST har nok en gang lagt bak 
seg et semester med åndelige aktivi-
teter. Haraldsheim ungdomsherberge på 
Nordre Åsen i Oslo var stedet høstens 
møter ble avholdt, og hvor mange  
mennesker møtte sine kjente og kjære 
fra åndeverden eller fikk oppleve  
healingens gode energi. 
Vi hadde syv kvelder med mediumene, 
fem kvelder med healerne og to student-
kvelder. Kveldene våre i høst hadde også 
andre innslag enn det vanlige, som er en 
filosofi etterfulgt av enten mediumskap 
der folk i salen får besøk av de som 
er gått over i lys og kjærlighet på den 
andre siden, eller mottar healing fra en 
eller flere av foreningens healere.  I høst 
hadde vi også foredrag, en navnedag for 
Manuela der hun fikk sitt åndelige navn 
og ordinering av Hege Heia til spirituell 
prest i NST.  Oppmøtet i høst har vært 
bra, og ser ut til å ha stabilisert seg.
Tim Abbott, det kjente engelske  
mediumet, besøkte oss også og sammen 
med André Kirsebom tok de ned flere 
besøk fra åndeverden til folk i salen. Tim 
er et meget sikkert og godt medium som 
alltid sprer mye god energi og glede med 
sin lette, humoristiske form.
Studentkveldene er alltid spennende for 
da skal mediumskapsstudentene vise hva 
de er gode for som medium.  Student-
kveldene gir god kontakt med publikum, 
for det er alltid gratis readinger etter at 
de har vært på plattform. Noe som er 
veldig populært.  Slik var de to kveldene 
vi hadde i høst og flere kommer til våren. 

For vårsemesteret 2016 vil vi ha samme 
type program som i høst, men vil i 
tillegg by på  flere foredrag.  Eva Fjellstad 
snakker om mat og helse. Lars Rooth 
snakker om ro og hvile når tankene 
raser, og coaching. Dr. Heiko Santelmann 
snakker om legemidler og frie helsevalg. 
Samin Madsen foredrar om håndanalyse, 
Camilla Johansen vil ta for seg temaet 
meditasjon, Kristin Norenberg har om 
intuisjon og det engelske mediumet Sybil 
snakker om temaet ånder i den engelske 
kunst og kultur.

Vi ser fram til å møte deg igjen til vår- 
semesteret som starter 6. januar 2016. 
Og ta gjerne med deg noen for en  
hyggelig stund i god energi.

Odd Arne Hagen
Styremedlem NSF og  
Leder NSFM

Tim Abbott
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Bergen
Vi i Bergen har nå en veldig positiv og 
inspirerende høst ! 

Vi startet høsten med mediumkveld 
16/9 , der André Kirsebom og jeg var på 
plattform første del av kvelden ,  
Kjersti Ørn, var sammen med meg etter 
pausen denne kvelden, en varm og fin 
kveld , sammen med et godt publikum . 

Vi hadde også en veldig energifylt healing 
kveld her i Bergen 30 /9, hvor vi første 
del av kvelden, brukte tromme i healing- 
meditasjon, der alle fikk en sterk healing 
stund hos Guidene våre. Det ble for- 
løsninger og et stort ønske om  
gjentagelse .

Våre trofaste Godkjente healere var 
med oss siste delen av denne kvelden og 
ga individuell healing, en veldig sterk og 
fin kveld i Bergen. 

Vi i Bergen var veldig glad for å få 
besøk av mediumet Tim Abbott den 15. 
oktober. Han ga oss alle en fantastisk 
stund,  der han linket oss sammen med 
spirit også krydret med en stor porsjon 
humor, som ble meget godt mottatt . Tim 
er et fantastisk medmenneske og  
medium, og vi gleder oss stort til å få 
besøk av ham en annen gang .
Hjertelig takk til Tim Abbott for at han 
tok seg tid til å besøke oss i foreningen. 

Høstprogrammet vårt er ikke over enda, 
vi har fine kvelder vi gleder oss til! 

Kenny Corris kommer til oss den 4. 
november – et anerkjent medium som 
allerede mange i Bergen vet godt hvem 

er , da han har besøkt Bergen i mange år 
allerede. 

Og vi avslutter høstprogrammet med 
minimesse, den 25. november, som 
har i de siste årene her nesten blitt en 
tradisjon. 

Kvelden koster ikke noe mer enn vanlig, 
og publikum får besøke de standene de 
ønsker etter tur, helt gratis selvfølgelig. 

Her har vi medium på stand, godkjente 
healere, automatskrift og andre lokale 
som deler forskjellig, gratis, til publikum. 
Vi har selvfølgelig servering av kaker og 
kaffe/te .

Så vil jeg avslutte med å takke NSF/NST 
for tilliten som ny leder i Bergen, jeg 
gleder meg til fortsettelsen sammen med 
en fantastisk fin arbeidsgruppe ! 

Jeg har tidligere drevet et spirituelt 
senter i mange år, og håper at erfaring 
sammen med min energi, vil skape et 
positivt aktivt miljø i foreningen, sammen 
med vår flotte arbeidsgruppe , vil gi NSF 
Bergen en positiv fremtid, det er viktig å 
være synlig , at alle vet at det er aktivitet 
og nå frem til de som savner et spirituelt 
miljø . 

Følg oss på facebook , NSF avdeling 
Bergen , og på vår nettside for aktiviteter 
hos oss i Bergen . 

Birthe Romerheim –  
leder NSF Bergen 
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Vi kan nå se tilbake på en fin høst her i 
Stavanger. Det gjelder både værmessig 
og møtene i Bekkefaret Bydelshus. Vi har 
hatt fine åndelige kvelder med medium-
skap og healing samt spennende foredrag, 
som vi ser er med på å trekke et større 
publikum.

NSF Stavanger deltok på Alternativ- 
messen i Stavanger i september. Signe 
Sandvig kom fra Oslo og hjalp oss, og 
flere fra lokalforeningen deltok i infor-
masjonsarbeidet. Signe og Inger Lise  
Fosslund sto for foredragene og kanali-
serte fra plattform.

For første gang siden vi startet opp i 
2013, har vi denne høsten hatt navne- 
seremoni på en av våre kvelder. Det var 
en høytidelig og vakker seremoni som 
Manuela Johansen sto for.

Vi har satt opp et variert vårprogram og 
fortsetter med foredrag i tillegg til det 
faste programmet. André Kirsebom har 
hatt kurs for healere i Stavanger. Det har 
ført til at på healingmøtene kan de som 
kommer, få gratis healing i salen av mange 
godkjente healere. Det har vist seg å 
være populære kvelder.

Informasjonsbordet vårt med bøker, cd 
og kursinfo blir godt besøkt. Fra nyttår 
av skal vi ha et eget bord med infor-
masjon om Trossamfunnet. Vi ønsker å 
gi folk mulighet til å stille spørsmål og gi 
informasjon på en god og saklig måte. Vi 
vil også kunne hjelpe om noen vil melde 
seg inn.

Jeg vil trekke fram gruppen «Gode 

hjelpere», som vi kaller dem. Det er noen 
av medlemmene i foreningen som har 
sagt seg villige til å ta seg av det praktiske 
med å ordne til i salen både før og etter 
møtene. Det gjør at vi i ledelsen får mer 
ro på oss til å snakke med tilreisende 
medium og foredragsholdere, samt å ta 
imot de som kommer til møtet.

Interessen for det spirituelle er økende 
i Rogaland, og vi ser at folk kommer 
kjørende fra områder langt utenfor 
Stavanger for å være med på møtene. 
Det oppmuntrer oss til å fortsette, og vi 
setter pris på tilbakemelding, så bare ta 
kontakt.

Vi ønsker alle et riktig Godt Nytt år 
og ser dere gjerne igjen i Bekkefaret 
Bydelshus.

Grete Plener
NSF Stavanger

Stavanger
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Østfold
En liten hilsen her i fra  
NSF Østfold. Det har vært et flott 
halvår med storbesøk fra England 
og Oslo. 

I oktober hadde vi besøk av  
Tim Abbott. Tim Abbott er et 
internasjonalt medium og  
spirituell lærer i blant annet Cana-
da, Danmark, Norge,  
Tyskland, Sveits og Island. Det var 
en fantastisk kveld med fullsatt sal. 
Tim skapte en veldig god stem- 
ning med sin varme og humor. Det 
var morsomt å se hvordan han 
håndterte flere besøk samtidig og 
likevel hadde en god flyt.

I november hadde vi besøk av 
Manuela Johansen. Hun holdt et 
fantastisk minikurs i mediumskap. 
Publikum fikk også prøve for- 
skjellige øvelser. Dette ble godt 
mottatt og mange ble inspirert til 
å bruke dette aktivt i sin hverdag 
og videre kursing.

Vi har også hatt våre fine ånde-
lige kvelder, med mediumskap og 
healing. Våre gjester på scenen og 
publikum synes det er veldig god 
stemning på våre kvelder i  
Østfold. Vi setter stor pris på  
disse tilbakemeldingene og er 

veldig fornøyd med det vi får til. 
Den positive responsen er vår 
inspirasjon og gir oss energi til 
å drive NSF Østfold. Vi er en 
sammensveiset gjeng, men åpne i 
forhold til innspill og hjelp. Har du 
lyst til å komme litt før på noen 
av våre kvelder og hjelpe til med å 
gjøre klart er det bare å ta kon-
takt.

Etter en spørreundersøkelse har 
vi nå tatt noen grep i forhold til 
hva publikum ønsker og vi gleder 
oss til å kunne presentere pro-
grammet for våren. Kjente navn 
som Lena Ranehag, Mikael Winger.
Vi håper at de med sine erfaringer 
og demonstrasjoner kan være en 
inspirasjon og glede for dere alle. 
Se våre programsider i bladet for 
full oversikt. 

Vi ønsker alle  
et riktig Godt Nytt År!

For NSFØ
Nina og Asbjørn  
Flater Alveberg
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✽ kurs våren 2016

Kurs i hele landet
3 Gratiskvelder introduksjon til 
mediumskap 
Er du nysgjerrig på mediumskap 
eller healing? Har du lyst til å 
utvikle dine evner? 

Kurs 1:  Mediumskap begynnere og 
de som kan litt. 4. januar 18.00 - 20.30. 
Sørkedalsveien 74 B, 0377 Oslo. 
Lærere: André Kirsebom. 901 22 2 80. 
Påmelding ved e-post til  
mail@spiritualist.no

Kurs 3: Healing begynnere og de som 
kan litt. 5. januar 18.00 - 20.00. 
Sørkedalsveien 74 B, 0377 Oslo. 
Lærere: André Kirsebom. 901 22 2 80. 
Påmelding ved e-post til  
mail@spiritualist.no

Kurs 2: Mediumskap begynnere og de 
som kan litt.11 Januar kl.18.00 – 20.00. 
Unity Senteret, Møllergata 23.  
For mer informasjon:  
anne.fehn@live.no  
eller mobil 976 89 592.

Weekendkurs klarsyn og  
kanalisering
8. til 10. januar, se nettsiden. 
www.spiritualist.no

Mediumskap og Kanalisering: 
Weekender i Oslo, Moss,  
Stavanger, Bergen
For begynnere og videregående.

Etter kurset skal deltakeren kunne linke 
med spirit. Kunne få bevis fra åndeverden 
og kunne gi en beskjed. Teori om ånde-
verden og hvordan den fungerer. Linking 
med spirit/ånder. Kanalisering og sittinger. 
For alle kurs er det mer informasjon om 
tider, steder og kostnader på vår  
hjemmeside www.spiritualist.no

Healingkurs i Oslo, Sarpsborg, 
Stavanger
Diplomkurs Holistisk healing – inklusive 
etikk til VEKS standard, 40 timers week-
endkurs for begynnere og de som kan 
noe. Vi tilbyr healingkurs som gir deg ut-
dannelsen for å bli registrert healer. Som 
registrert kan du slippe å betale MVA på 
din healing. Vi arrangerer også  
videregående healingkurs. 
Kurset kan også arrangeres andre steder 
i landet, ta kontakt. For alle kurs er det 
mer informasjon om tider, steder og 
kostnader på vår hjemmeside  
www.spiritualist.no

Kveldskurs i Mediumskap

Trinn 1: Grunnkurs i mentalt 
mediumskap; klarsyn og  
kanalisering

Foruten teori og bakgrunnsforståelse av 
mediumskap og spiritualisme. Grunnkurs 
i mentalt mediumskap går over 15 
ganger hver mandag fra kl: 18.00 - 21.00. 
Kursstart: Mandag 18. januar.
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Kursansvarlig: Anne Fehn.   
Pris: Kr. 4.100,-. Medlemmer kr 3.800,-.
Adresse: Unity Senter, Møllergt. 23,  
0179 Oslo (ovenfor Youngstorget).

Trinn 2: Videregående kurs i 
mentalt mediumskap
På dette kurset forventes det at del- 
tagerne kan linke til åndeverdenen og 
formidle informasjon. Foruten filosofi, 
inspirert tale, vil den teoretiske delen i 
hovedsak dreie seg om ulike teknikker 
for formidling av informasjon. Kurset 
har mange øvelser og er hovedsakelig 
praktisk. 
Går over 15 ganger hver tirsdag kveld fra 
kl 18.00 - 21.00.  
Kursstart: Tirsdag 19. januar.
Sørkedalsveien 74 B, Oslo.  
Kursansvarlig: André Kirsebom og  
lærer Manuela Johansen.
Pris: Kr. 4.600,-. Medlemmer kr. 4.200,-.

Trinn 3: Avansert kurs i mentalt 
mediumskap
Dette praktiske kurset er beregnet på de 
som har erfaring med å kanalisere. Etter 
endt kurs vil deltagerne ha fått utviklet 
og blitt tryggere på sitt eget mediumskap 
og de har mulighet for å ta ulike prøver 
for å bli sertifiserte medium i NSF. Under 
kurset vil vi gi den enkelte veiledning om 
deres potensiale og spisse den enkeltes 
ferdigheter. 
Går over 15 torsdager hver kveld fra kl. 
18.00 - 22.00. Kursstart: 21. januar. 
Sørkedalsveien 74 B, Oslo.  
Kursansvarlig: André Kirsebom.  
Pris: Kr 4.800,-. Medlemmer kr 4.400,-.
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✽ aktivitetskalender våren 2016

Dato	 Aktivitet	 Aktører	 Foredrag	 Filosofi

6. januar Medium Pamela Fornell,   
   Signe Sandvig, 
   Ida Nygaard   Hege

13. januar Medium Manuela Johansen,   
   Laila Ranvik,  Eva Fjellstad om  
   Odd Arne Hagen  Mat og helse Manuela

20. januar Healing Turid/Dag  Lars Rooth.   
      Drukner du   
      i gode råd Hege

27. januar Medium Anita Adele,  Ordinering 
   Anne Fehn  Manuela Manuela

3. februar Medium André Kirsebom,  Sybil om Ånder 
   Signe Sandvig  i den Engelske  
   Odd Arne Hagen  kunst og kultur Marie

10. februar Healing André Kirsebom.   
   Healingkveld  Zotora Foredrag  
   inkl. meditasjon  og didgeridoo Cecilie

17. februar Medium/ Moira Hawkins,  Studenter har 
  studenter Camilla Johansen  sittinger Timea

24. februar Medium André Kirsebom,   
   Camille Johansen  Landsmøte NST Cecilie

2. mars Healing Turid/Bjørg  Dr. Heiko  
      Santelmann, om  
      legemidler og frie 
      helsevalg Hege

9. mars Medium Kristin Norenberg, K. Norenberg.  
   M. Johansen,  Kontakt med  
   Pamela Fornell  din intuisjon Manuela

Oslo
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Dato	 Aktivitet	 Aktører	 Foredrag	 Filosofi

16. mars Healing Meditasjon    
   v/Camilla  Landsmøte  
   Johansen  NSF/NSFH Timea

30. mars Student Anne Fehn,    
   Odd Arne Hagen  Sittinger Cecilie

6. april Medium Anita Adele,    
   Pamela Fornell,    
   Laila Ranvik   Hege

13. april Healing Dag/Henning  Lars Rooth:  
      Hvordan få ro og  
      hvile når tankene  
      raser Timea

20. april Medium M. Johansen,    
   Signe Sandvig,    
   Odd Arne Hagen   Cecilie

27. april Medium K. Norenberg,    
   Anne Fehn   Hege

4. mai Student André Kirsebom,    
   Odd Arne Hagen  Sittinger Timea

11. mai Medium Laila Ranvik,    
   André Kirsebom   Cecilie

18. mai Healing Turid/Henning  Samin Madsen   
      Håndanalyse Hege

25. mai Medium M. Johansen,    
   Pamela Johansen   Manuela

1. juni Med/stud./H André Kirsebom,    
   Anne Fehn   Cecilie
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Stavanger

Dato Aktivitet Aktører Foredrag
20. januar Mediumkveld André Kirsebom, 
   Birthe Romerheim       
17. februar Healingkveld 
9. mars Mediumkveld Plattform 2. halvdel Roy Åge Tuv: 
   Kjersti og Birthe Drømmetydning
6. april Mediumkveld Penny Francis
27. april Meditasjonskveld Birthe
11. mai M. Johansen og 2. del av kvelden  
 Hege Heia NST medium på plattf.
8. juni Minimesse 

Dato Aktivitet Aktører Foredrag

20. januar Mediumkveld Kjersti Ørn, Anita Helen Rasmussen: 
  Inger Lise Fosslund  Min Indre Sannhet
2. mars Healingkveld André Kirsebom
13. april Mediumkveld Signe Sandvig, Roar Kroghus: 
  Inger Lise Fosslund,  Livet etter livet 
  Anne Khan
11. mai Healingkveld m/  Kenneth Soares: 
 meditasjon  Tidligere liv,  hvor 
   mange liv har du levd?
8. juni Mediumkveld Anne Fehn, Arthur Birger Tornes: 
  Anne Khan,  Evolusjonær Astrologi 
  Inger Lise Fosslund

Østfold
Dato	 Aktivitet	 Foredrag	 												Filosofi
16. februar Lena Ranehag Foredrag om sin 
  åndelige reise
8. mars Michael Winger Mediumskap om  NSF gir 
  savnede saker.  healing og 
  Boksalg m/signering. reading
14. april Åndelig kveld  
13. mai May-Iren Wikeby Regresjon og  Filosofi og 
  grupperegresjon  healing av A. 
       Kirsebom 
16. juni Dyretolk Mediumskap og dyr  Vi avslutter 
 Katrine Bakke     med healing 
      og reading 

Bergen
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Signe har laget en fantastisk medita- 
sjons-CD på 77 minutter med 7 guidede 
meditasjoner, der hun selv veileder oss 
gjennom vakre landskap med farger, dufter og 
opplevelser! Hver meditasjon innledes med 
avslapningsøvelser, og Tron Syvertsens musikk 
bølger rolig og fint. I hver meditasjon blir 
det møter med åndeverdenen, og i den siste 
”Hvor som helst…” kan man møte sin guide. 
Vi får nydelige sanseopplevelser som  
lavendelduft, myk sommereng mot leggene og 
vandringer langs havet. Omsorgsfullt fører Sig-
ne oss gjennom landskap og inn i spennende 
rom, der vi får god tid til åndelige møter og 
øvelser. Min store favoritt er ”I et galleri”. Der 
blir vi ledet ned en trapp og 3 bilder på veg-
gene gir svar om livssituasjon og veivalg. Det 
er rene Orakelet i Delfi, så den bruker jeg 
hele tiden! Denne CDen er et flott verktøy 
for meditasjon og selvutvikling, den kan også 
brukes på mediumkurs. 

CDens innhold:
1. Intro
2. På stranda
3. Fra glasspyramiden til tømmerhytta
4. Gjennom kornåkeren
5. I stråhytta
6. På fjellet
7. I et galleri

8. Hvor som helst: Et møte med guiden

CDen kan bestilles hos:  
happysigne@yahoo.com 
200 kroner
Medlemspris hos Energica Bokklubb:  
180 kroner 

Signe Sandvig, Ski
Epost: happysigne@yahoo.com
www.signesandvig.no
www.energica.no

Meditasjons-CDen  
“7 møter med åndeverdenen”
Syv guidede meditasjoner  
av Signe Sandvig
Av hAnne-cAmillA PAulSen (Red.)

Signe Sandvig er utdannet og sertifisert medium i NSF. Hun har i tillegg 
tatt en rekke kurs ved The Arthur Findlay College of Psychic Science i 
London, og er spesielt aktiv som plattformmedium i Norge. Signe tilbyr 
også Reconnective healing, mediumkurs og guidereadinger. 



Mange av våre medlemmer har kom-
mentert at vi burde ha vårt eget bygg. 
Vi ønsker et bygg der vi vil kunne holde 
kveldene våre, kurs, foredrag og ha et 
sted hvor vi vil kunne gi healing til folk 
som trenger det. 
Det kan også være et sted bare å møtes. 
Her vil vi også kunne bygge opp et spirit-
uelt bibliotek.

Innsamling til eget bygg 
Vi ber privatpersoner og firma som 
ønsker å donere penger til dette, om å 
sette dette inn på konto: 1080 23 98889.
Givere som donerer over kr. 500,- vil få 
sitt navn på giverlisten. Denne listen vil 
finnes på nettsidene våre og den vil bli 
hengt opp på et dertil egnet sted i framti-
dige bygget. 

Hvis ønskelig, kan man være anonym.

Vi ser at det kan ta lang tid å samle inn 
et stort nok beløp til å kjøpe/bygge et 
spirituelt senter, men et sted må vi starte.

Spirituelt senter i 
eget bygg

Bildet over er kun et illustrasjonsfoto. Det 
er et spirituelt bygg fra 1800 tallet.


