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2016 gir nye muligheter. Det er viktig for oss!  
Av leder André Kirsebom 

 

Det starter å nærme seg sommeren 2016 og det skjer til stadighet en masse nytt i våre tre foreninger 

og forbund.  Det er viktig med aktiviteter, men like viktig med nye medlemmer. Vi ber alle sjekke 

med sine familiemedlemmer om flere vil melde seg inn i NST. Det kan hjelpe oss til å få et eget lokale.  

 

Lokale 

For en tid siden var vi å så på et nytt lokale for NST i Oslo. Vi er interessert i å kjøpe oss et eget sted. 



Dessverre ble det litt dyrt og det var vanskelig med parkering. Så vi fortsetter å lete og vi fortsetter å 

samle inn penger til stedet. Ta en kikk på baksiden av bladet.  

 

Ny Spirituell Prest 

Vi er glade for at vi har fått ordinert vår andre Spirituelle prest. Store gratulasjoner til Manuela 

Johansen.  Vi trenger fremdeles flere prester utover i landet, så meld deg på.  

 

Hamar 

I løpet av våren har vi fått en ny avdeling i Hamar. Det er hyggelig at vi nå har fått utvider vår 

virksomhet i til Mjøstraktene. Velkommen skal dere være.  

 

Sertifisering av medium 

Vi ønsker flere sertifiserte medium. På grunn av dette har vi satt i gang en større kampanje for alle 

som vil sertifisere seg gjennom oss. Vi tilbyr gratis sertifisering ut 2016.  

 

 

 

NST har fått sin tredje prest! 
TEKST: HANNE-CAMILLA PAULSEN (RED.) 

FOTO: ANNE KIRSBOM 

 

Manuela S. Johansen ble ordinert til Spirituell 

Prest på Haraldsheim i Oslo 27. januar. Det er 

NSTs andre ordinering og det var en sterk og 

rørende seremoni. Manuela har studert til 

prest i fem år og kan nå forrette navnedag, 

konfirmasjon, bryllup og begravelse. Hun kan 

arbeide som prestelærer, lede messer og gi 

veiledning, samt fremme NST ovenfor 

myndigheter og presse. Vi gratulerer Manuela 

med utnevnelsen. 

Manuela hadde sin oppvekst i Australia og 

Telemark, hun er hjelpepleier, 

spinninginstruktør og mediumlærer. Hun er nå 

også prest i Norsk spiritualistisk trossamfunn 

(NST)! Manuela er varm og utadvendt, og 

skaper et godt miljø rundt seg. I tillegg er hun 

utdannet Holistisk Healer og medlem i Norsk 

Spiritualist forening (NSF), hun tar imot 

klienter og har mange opptredener på scener 

rundt 

André Kirsbom kanaliserte og ga 

healing under seremonien før han 

ordinerte Manuela. Spiritualismen 

har 7 Prinsipper og Manuelas 

yndlingsprinsipp er det femte 

 

«5. Personlig ansvar. Årsaken til at vi 

har blitt inkarnert på jorden er at vi 

som ånder skal lære og utvikle oss. 

Vi må ta personlig ansvar for vår 

læring, og våre gjerninger og våre 

tanker» 



omkring i landet. EN mangfoldig og spirituell 

dame. 

 

Her er det satt inn et nytt bilde av Manuela 



Intervju med Marie Holm 
Kommer her når vi får det klart  

 

Stockholms Spiritualistiske Forening 
Mer kommer senere når vi har fått inn en artikke.  

 

Pioneeren - Cora Lodencia Veronica 

Hatch Scott 

Av Birthe Romerheim  

Cora Lodencia Veronica Hatch 
Scott (1840-1923) var en av de 
mest kjente medier for 
spiritisme bevegelse av siste 
halvdel av det 19. århundre. 
De fleste av hennes arbeid ble 
gjort som en transe foreleser , 
der spirit formidlet via henne 
budskap til folk. Hun skrev 
også noen bøker som hun 
kanaliserte fra ånder og guider. 
Cora Scott ble født 21 april 
1840 i nærheten av Cuba , 
New York. 
Ved hennes fødsel sies det at hun hadde et slør over 
ansiktet ,som folk mente at de som var født med dette , 
hadde spesielle krefter og evner . 



Hennes foreldre ble interessert og åpen for forskjellige 
religioner , og i begynnelsen av 1851 ble de først tilsluttet 
Hopedale felleskap , et tilsiktet samfunn i Hopedale i 
Massachusetts som var ledet av Adin Ballou. 
 
Famillien flyttet deretter til Waterloo , Wisconsin senere 
samme år for å grunnlegge en lignende samfunn med 
velsignelser Adin Ballou . 
Det var der,i begynnelsen av 1852 , som Cora første viste sine 
evner til å gå inn i en transe og skrive meldinger fra spirit og 
kanalisere . 
Foreldrene begynte snart å vise henne frem til 
omkringliggende land , og på denne måten ble hun en del av 
stort nettverket av trance forelesere ,som preget 
Spiritualisme. 
Cora far døde i 
1853, og i 1854 
flyttet hun til 
Buffalo, New York 
og ble godt kjent 
blant de viktigste 
spiritualister i 
landet. 
I en alder av 15, 
gjorde hun 
offentlige 
opptredener der 
hun snakket med  
"overnaturlige 
veltalenhet" på 
nesten hvilket som 
helst emne lagt 
frem av publikum,der hun kanaliserte via transe. 



Moderne publikum fant opptredenen hennes utrolig: «en 
veldig ung og pen jente med autoritet på esoteriske fag» ,det 
var nok til å overbevise mange mennesker. 
Hun var Gift fire ganger, Cora tok etternavnet til sin mann i 
hvert ekteskap, og til forskjellige tider gjennomført etternavn 
Hatch, Daniels, Tappan, og Richmond. 
Hennes første ektemann, som hun giftet seg som 16-åring, var 
den profesjonelle mesmeristen Benjamin Franklin Hatch. Over 
30 år eldre enn henne, og Hatch var en dyktig showman som 
ved hjelp av Coras evner, klarte han å maksimere inntektene, 
til stor forferdelse for alvorlige spiritualister. Ekteskapet endte 
bittert. 
Den 10 mai 1874 leverte Cora L.V.Tappan en inspirerende tale 
ved Cleveland Hall, London. Uken etter , leverte Judge John W. 
Edmonds en kanalisering til et stort publikum i Cleveland Hall 
gjennom Mrs.Tappan som medium. Dommeren hadde dødd 
mindre enn to måneder tidligere. 
Hun er mest kjent i dag i London som fru Cora Tappan, som 
først ble bedre kjent som et medium i Amerika av hennes 
pikenavn  Cora Hatch. I Westons Music Hall i Holborn,kom det 
et samfunn som ble  hennes "Spiritual Church". Hun 
returnerte så til USA i 1875, og ble pastor i en Spiritualist 
kirken i Chicago. Hun beholdt denne posisjonen for resten av 
hennes liv.  
I 1878 giftet hun seg med William Richmond, som hjalp henne 
med å lære stenografi slik at hun kunne bevare sine 
forelesninger for publisering.I1893 leverte hun en 
presentasjon om spiritisme til «verdens religioner» i Chicago. 
Det året hjalp hun til med funn i National Spiritualist Forening, 
og ble valgt til visepresident der. For de neste tjue årene 
representerte og talte hun på foreningens årskonferanser. 
Cora døde 3 Januar 1923 , 82 år gammel . 



 
 

Ny avdeling på Hamar  
 
Artikkel kommer inn senere når den er skrevet på nytt  

 
 

Lokalnytt 
 
En varm hilsen til dere fra NSF avdeling i Bergen :) 
 
Først ønsker jeg å presentere meg selv som ny leder i Bergen ,  
jeg har hvert leder her siden høst i fjor. Jeg overtok etter 
Kjersti Ørn , som virkelig har gjort en fantastisk jobb her i 
Bergen , og jeg håper at jeg kan videreføre det hun og 
arbeidsgruppen har skapt , samtidig så håper jeg at jeg kan 
være med på å skape også nye positive kvelder hos oss . 
 
Hvem er jeg ? Jeg har av og til lurt litt på det selv , jeg lærer 
noe nytt om meg selv hver dag ! 
Jeg kan med sikkert si at jeg er Birthe Romerheim , jeg er 52 år 
ung , og har lang tidligere erfaring med lederskap fra blant 
annet et spirituelt senter som jeg har ledet i 6 år . Jeg holder 
selvutviklings kurs , holder privat konsultasjoner og er vant 
med å holde tema kvelder, som for eksempel meditasjons 
kvelder , selvutviklings kvelder og healing kvelder. 
Jeg er utdannet klarsynt livsveileder, regresjons terapeut , og 
har forskjellig sertifiseringer innenfor healing , også transe 
healing, jeg er godkjent holistisk healer. 
Jeg er medium og deltar på plattform her i foreningen i 



Bergen . Mine evner har jeg hatt siden jeg var barn, men det 
var først i godt voksen alder at jeg ble bevisst at jeg kunne 
være en kanal for åndeverden. Jeg har også skrevet et manus 
for barn, spirituelt inspirert , som er levert forlag. 
 
I Bergen denne sesongen har vi hatt et innholdsrik program 
med besøk av lokale gjester men også gjester fra andre land . 
 
September 2015 fikk vi besøk av Andre Kirsebom der han 
sammen med meg selv, holdt medium aften . 
Også i September hadde vi en innholdsrik healing kveld , 
sammen med godkjente healere . 
 
Vi hadde besøk av Tim Abbot i Oktober , et fantastisk medium 
som vi også er så heldige å få tilbake på besøk til oss nå til 
høsten her i Bergen , Torsdag 13 Oktober 2016 ! 
 
I november fikk vi besøk også av et anerkjent medium , Kenny 
Corris fra Spania , han er klarsynt medium og har årelang 
erfaring som livs veiledning , medium , healer og som 
astrolog . 
 
Vi har i også denne sesongen hatt spennende kvelder ,blant 
annet meditasjons kveld , besøk av Penny Fransis , et 
fantastisk fargerik medium fra England , vi fikk hjertelig 
gjensyn med to av våre ny utdannet spirituelle prester 
Manuela Johansen og Hege Heia , fantastisk energifull kveld . 
 
Vi er også glade for at vi her i Bergen har flere lokale medium 
og healere som deltar på kveldene våre . 
 
Vi avsluttet høst sesongen med mini messe , som er godt 
besøkt her hos oss, her setter vi opp små stand , der 



forskjellige spirituelle aktører, er med gratis og deler blant 
annet mediumskap, healing, tarot , healing massasje , og mer. 
Alt dette er gratis for publikum. 
De betaler kun vanlig inngangs billett , og så skriver publikum 
seg på lister , målet er at alle skal få besøke i hvertfall en stand 
hver . Dette varierer jo litt , på grunn av antall publikum og 
antall stand . 
Vi i arbeids gruppen fikk hakeslepp, da det ikke var forventet 
at over 70 mennesker kom denne kvelden , en stor 
utfordring , men vi gjennomførte ! 
 
Vi skal igjen ha mini messe nå , 8 juni som avslutning på 
denne sesongen , og vil gleder oss stort , det er mange 
spennende aktører , så utrolig flott att så mange ønsker å 
stille opp helt gratis for oss på mini messen ! 
Vi har to aktører med oss som jeg vil fremheve , som stiller 
med salgs bod , Kaare og Ellen Vassenden , som selger 
håndlaget produkter fra indianer stammen Cante Waste Oyate 
- Good Heart People hvor alle inntekter går tilbake til disse . 
Kaare og Ellen gir også alltid flotte gaver til oss i foreningen , 
som vi trekker fra betalt inngangs biletter ,til publikum på mini 
messen . 
 
Og ikke minst forfatteren av boken Forunderlige fortellinger – 
uforklarlige historier fortalt av 65 personer – som Harald 
Garmanslund har samlet og laget altså en bok av disse 
fortellingene. Han vil også selge boken sin på messen . 
Kaare og Ellen Vassenden og Harald Garmanslund er aktiv 
med på de fleste kveldene våre i foreningen, det er kjekt å 
inkludere publikum på messen som aktører  ! 
 
I arbeidsgruppen legger vi fokus på at publikum ønsker å 
komme til oss på kveldene våre , at de blir sett og hørt , vi 



jobber stadig med at hos oss skal alle føle glede og kjærlighet 
etter en kveld i energiene fra våre kjære i Åndeverden når de 
går hjem etter kveldene hos oss. 
 
Vi har fått to nye medlemmer i arbeids gruppen vår , en 
gruppe som fungerer flott sammen , der alle tar ansvar . En av 
den viktigste oppgaven som leder for meg er at gruppen 
kjenner at vi er et team , att alle bli sett og hørt , og at alle blir 
satt pris på . Alle har viktige arbeidsoppgaver og de blir satt 
stor pris på  . Jeg er takknemlig for hver en av dere i 
arbeidsgruppen .   
 
Arbeids gruppen i Bergen består i dag av : 
 
Betsy Valen , Anne Kristin Gjøstein , Siri Helle , Linda Andresen 
og Birthe Romerheim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avslutter med et sitat : 
 
Spread love everywhere you go . Let no one ever come to 
you ,without feeling Happier ! 
(mor Theresa ) 
 
Velkommen til nye og gamle besøkende hos oss her i Bergen , 



i Gimle kulturhus , 
Kong Oscars gate 18. 
 
Lys og kjærlighet fra Birthe Romerheim – leder i NSF Bergen . 
 
 
Besøk av det engelske 
mediumet Penny 
Francis 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Besøk av spirituelle prester , 
Manuela Johansen og Hege 
Heia 
   

 


