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2017 er vi 10 år og har 

Jubileum   

Av leder André Kirsebom 

 

Det har vært en lang og spennende reise siden vi startet NSF, 

NST og NSFH den 4. Januar 2007. Å holde i roret til dette har 

vært svært utfordrende og er det fremdeles. Det er svært 

mange gleder og jeg har møtt mange gode mennesker på 

denne ferden. Stor takk til dem alle sammen.  Det er på grunn 

av dem at vi i dag har rundt 870 medlemmer i NST, nesten 

1300 i NSF og 250 i NSFH.  

Reisen 

 

På veien har vi nådd mange mål. Det første var å få flere 

avdelinger. Dette skjedde allerede i 2008 da vi fikk Bergen. 

Flere avdelinger kom etter hvert til og i dag er vi 5 avdelinger 

inkludert Oslo. Året 2008 fikk vi Turid Dahlen-Thofte som 

leder for NSFH, og hun har styrt det siden den tid. De første to 

år som trossamfunn hadde vi ikke vigselsrett. Etter å ha 

kjempet for dette fikk vi det i 2009.  

Det neste målet vi hadde var å få mer enn 1000 medlemmer 

til sammen. Det nådde vi i Mayaåret 2012, og nå styrer vi mot 

neste mål. Dette er å få et eget lokale som bare er vårt. Målet 

er at vi skal ha dette flere plasser i Norge, men først og fremst 

ønsker vi oss det i Oslo hvor vi har flest aktiverer. I dette 

ønsker vi å kunne ha åndelige kvelder, seremonier, kurs og 

bibliotek.  Så det vi har gjort gjennom alle årene er å spare så 
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mye penger som mulig for dette formålet, og det gjør vi 

fremdeles.  

Utfordringer i dag 

 

Vi er også meget stolte over å ha blitt en god og seriøs 

utdannelsesinstitusjon for mediumskap og healing i Norge. Vi 

tør vel å si at vi er den beste. Den opprinnelige hensikten for 

NSF var todelt. Den ene var å være en organisasjon for å 

utdanne gode medium og healere i Norge, den andre var å 

opplyse publikum om  hva kvalitet er innen disse områdene. 

Vi har kommet langt, men det er fremdeles mye arbeid igjen. 

Vi ønsker oss flere godkjente healere og sertifiserte medium. 

For å få til det arbeider vi nå også med å utdanne flere lærere 

innen disse feltene. Så er du en av de som vil jobbe med oss, 

er du velkommen.  

Som organisasjon har vi en del voksesmerter. Vi trenger flere 

folk i administrasjonen. Alle jobber gratis med administrativt 

arbeid. Dette er for å kunne spare midler til lokalet. Vi har 

blitt så store at vi nå trenger hjelp på hovedkontoret i Oslo. I 

første rekket trenger vi en som vil være med på å hjelpe eller 

lede NSF. Uten denne hjelpen vil vi ikke kunne bli større og 

hjelpe flere mennesker, så ta kontakt.  

Nå ser vi frem til vårt 10 års jubileum. Vi håper at mange vil 

bruke anledningen til å dele kvelden med oss. Det kommer til 

å bli en kveld med mye godt mediumskap og vakker musikk.  
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10 års Jubileum 

Den 27. Januar 2017 feirer 

vi vårt 10 års jubileum. 

Dette vil skje på samme 

sted som vi startet for 10 

år siden, på Marienlyst 

skole. Vi inviterer til en 

feststemt kveld med 

healing, mediumskap og vakker musikk.  

For anledningen vil vi by på mediumskap fra hele Skandinavia. 

Vi har fått med oss Marion Dampier-Jeans fra Danmark og 

Ann-Charlott Oksanen fra Sverige, som vil jobbe sammen med 

våre egne medium og healere.  

Program: 

Velkommen av lederne André Kirsebom og Turid Dahlen 

Thofte.  

Filosofi av Hege Heia 

Fremføring av vårt eget kor. 

Mediumskap med Ann-Charlott Oksanen, Anne Fehn og 

Manuela Johansen 

Sybil Richardson og Hege Heia med Da Capo Swing Mix Jazz 

Trio 

- Pause med Stor kake og kaffe.  

Healing på scenen. Gruppehealing ledet av Turid Dahlen 

Thofte og André Kirsebom 
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Mediumskap med Marion Dampier-Jeans og André Kirsebom 

Sybil Richardson med Da Capo Swing Mix Jazz Trio 

Tid: 27. Januar 2017, Kl. 18.00 til ca. 21.15 
Sted: Marienlyst skole. Tusentrippen 5, 0361 Oslo 
Pris: Medlemmer kr. 150,- Ikke medlemmer kr. 300,- 

(overskudd går til eget bygg) 

Billetter bestilles og betales på forhånd.   

Bestilles ved mail til Mona Linn Larsen 

jubileum.nsf@gmail.com og  

betales inn på konto 1080 23 98889 

DA CAPO 
SWING MIX 
JAZZ TRIO 
 
Edvard Raastad, 
klarinett 
Bjørn Svendsen, 
bass 
Janusz Krzos, 
piano 

Solister Hege Heia og Sybil Richardson 
 

  

mailto:jubileum.nsf@gmail.com
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Vinterhilsen fra NSF Østfold 
(Skrevet av Asbjørn Flater Alveberg) 

Det har vært en fin høst i Østfold med god støtte fra både Oslo og 

England. Vår nye leder Odd-Erik Johansen holder stø kurs med 

støtte fra sin kone Heidi Johansen. Helena Persson har nå avløst 

Trine Sand og er vår nye kasserer.  

Blant det vi har hatt av besøk i høst er Tim Abbot som holdt en fin 

kveld sammen med André Kirsebom og sørget for både latter og 

gode følelser. Hege Heia og Manuela Johansen fikk virkelig skapt liv i 

salen. En særdeles energifull og utilslørt filosofi fikk alle helt fram på 

kanten av stolsetene. De fikk vist at en åndelig kveld kan romme 

mye og at healing og mediumskap henger tett sammen.  

Vi har hatt spennende eksterne bidragsytere også denne høsten. 

Michael Winger holdt et mediumkurs med mange spennende 

øvelser. Det var mye energi og stor glede blant deltakerne som fikk 

erfare hvordan det er å jobbe med sine mediale evner.  

 

På slutten av året nå hadde vi Audun Myskja 

på besøk med temaet «Finn din indre kraft". 

Audun er lege og spirituell. En særdeles 

vellykket kveld. 

Vi syntes det var fint å avslutte med 

krysningen mellom spiritualitet og vitenskap. 

Det er jo litt sånn våre liv er, sammensatt og 

med mange forskjellige sider. 

Tusen takk for et fint halvår og velkommen 

til det neste. Hilsen oss i NSF Østfold 
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NSF avdeling Stavanger 
(skrevet av Bodil Sæther) 

 I Stavanger har det skjedd endringer i løpet av året i form av 

ny leder, Bodil Sæther. Ellers har vi et styre bestående av Gro 

Espås, Mary Høvring og Thor Frøitland. 

 

Bildet er tatt fra alternativmessa som virkelig var veldig kjekk. 

Første dagen var lokalene fulle av ungdommer som kom i regi 

av skolen med oppgaver å jobbe med. Det ble utført 

spørreundersøkelser på telefon, på papir, intervjuer og vi fikk 

også mange spørsmål av interesserte unge.  

Det var gledelig å se igjen flere av disse unge på den 

påfølgende samlingen, da vi hadde mediumkveld, og hvor 

besøkstallet var rekordhøyt. 100 gjester!  

Vi kan godt like et sånt oppmøte.  
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Det må nevnes at vi denne kvelden også hadde besøk av 

André Kirsebom som holdt filosofien og som også kanaliserte 

beskjeder til publikum sammen med Anita Helen Rasmussen, 

som er kjent fra TV programmet Den 6. sans. 

 

Anita Helen Rasmussen 
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Nå ser vi frem mot et nytt år med mye spennende på 

agendaen. Vi får besøk av Silje Trym Matiassen som er 

dialogprest i Stavanger, og har bakgrunn som alternativ 

terapeut. Denne kvelden er også vår egen Spiritualistprest 

Manuela Johansen her.  

Vi får også besøk av forfatter Anne Kalvig som har skrevet 

boken «Spiritisme». Hun er religionshistoriker og forsker bl.a 

på alternativ spiritualitet. 

Signe Sandvig kommer på besøk fra Oslo og vil holde sitt 

foredrag for oss, og Carolyn Coe, kommer på besøk i mai fra 

England. Begge er medium som skal kanalisere til salen. 

Vi får også besøk av våre populære lokale medier Anne Khan 

og Inger Lise Fosslund til mediumkveldene våre sammen med 

besøk fra Oslo. 

Tim Abbot vil også besøke Stavanger til våren og vil ha en 

platformdemonstrasjon 26.mai og kurs i mediumskap den 

påfølgende helgen. 

Vi har mange gode healere, som stiller opp på 

healingkveldene våre for å gi gratis healing til fremmøtte, noe 

mange av våre besøkende setter utrolig stor pris på. 

Det er også kjekt å se at det kommer folk som ønsker å holde 

foredrag hos oss, og som har mye kjekt på hjertet de vil dele. 
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NSF Avdeling Bergen 
(skrevet av Anne Kristin Gjøstein) 

Høstsesongen i Bergen har vært variert og innholdsrik. Vi har 

hatt medium fra både inn- og ut-land. Tim Abbot besøkte oss i 

oktober og hadde en fin kveld hos oss. Vi gleder oss til han 

kommer tilbake til oss neste år.  

Kenny Corris kom også på besøk til 

oss. Han delte kvelden med Cato 

Solend, som holdt foredrag om og 

leda oss gjennom ulike 

meditasjoner som stammer fra 

Thailand. Healingkvelden vår ble 

også en fin kveld. Så nå gleder vi 

oss til den tradisjonelle 

sesongavslutningen vår, nemlig 

minimessen.  

 

 

Vårsesongen 2017 blir også innholdsrik og variert. Vi starter 

opp 18 januar og da med en mediumkveld. Da er det Birthe 

Romerheim og Linda Andresen som skal stå på plattform.  
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Tim Abbot og Birthe Romerheim i Bergen. 

 

NSF avdeling Hamar 
(Skrevet av Odd Arne Hagen) 

Avdelingen på Hamar ble etablert i februar 2016. Mange 
interesserte møtte opp og var villige til å sitte i styret og drifte 
avdelingen. Men etter en tid med gode og innholdsrike 
møter, så dessverre de aller fleste i styret seg nødt til å trekke 
seg, ettersom det ble vanskelig å finne tid til dette arbeidet.  
Den som nå er leder for avdelingen er Raymond Kjørsvik som 
har med seg to til, og Odd Arne Hagen fra NSF. 
 
Vi har hatt fire åndelige kvelder i det koselige tømmerhuset i 
Kjonnerudveien 11 på Otterstad.  
 
Det har vært egne mediumkvelder med foredrag, og egne 
healingkvelder med foredrag. Filosofi har det også vært, og vi 
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har hatt en felleskveld, der det først har vært demonstrert 
mediumskap, og deretter healing. Det var også utlodning av 
healinger og readinger, samt massasje og medisinsk yoga på 
denne felleskvelden. 
Mediumene Raymond Kjørsvik og Marja Bril, begge fra 
Hamarområdet,  Odd Arne Hagen, Manuela johansen og Laila 
Ranvik har demonstrert mediumskap. Flere av disse 
demonstrerte også healing ved siden av Turid Dalen Thofte, 
leder av healeravdelingen i NSF. Andre Kirsebom, leder av 
NSF/NST har også deltatt på møtene på Hamar som både 
healer og medium og forfatter med boklansering. 
 
For våren 2017 er det planlagt fire møter, et holistisk 
healingkurs over to helger og et mediumkurs. På møtene som 
avholdes på onsdager, vil det være mediumdemonstrasjoner 
av Raymond Kjørsvik og Marja Bril.  Hanne Fernås som er et 
av våre dyktigste norske medium vil også komme, og Andre 
Kirsebom, Odd Arne Hagen, Laila Ranvik, Manuela johansen 
for nevne noen. Se ellers programmet og hjemmesiden til 
NSF.  
  
Vi starter opp onsdag 18.januar med Raymond, Odd Arne og 
Hege Heia som er spirituell prest, medium og healer og som 
holder filosofien denne kvelden. Kanskje vil Heidi Camilla også 
demonstrere mediumskap – hun bor og praktiserer i USA, 
men er norsk. 
 
Vi ser fram til en god vekst og stor aktivitet i Hamarområdet 
denne våren. Vel møtt! 
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NSF avdeling Oslo 

(Skrevet av Odd Arne Hagen) 

Ungdomsherberget Haraldsheim som ligger flott til på toppen 

av Muselunden ved Sinsenkrysset i Oslo, ble innviet av Pris 

Harald 15.8. 1953. I dag er det foruten å være et vandrehjem, 

også NSFs faste møtested i Oslo for tredje året på rad. Vi har 

funnet oss til rette her i det hyggelige lokalet i 2.etasje, hvor 

vi møtes hver onsdag i tidsrommet kl. 18.30 – 20.30. 

Høstens åndelige kvelder har vært fordelt mellom 
mediumene og healerne. På alle møtene har vi et innslag med 
filosofi, holdt av en spirituell prest eller prestelærling. De er 
basert på ett eller flere av de syv prinsippene 
Spiritualistforeningen er tuftet på, kanalisert og 
sammenfattet av det engelske mediumet Emma Hardinge – 
Britten i 1871.  
 
Vi har fått tre nye autoriserte mediumer i Oslo; Susann Mahn, 
Tommy Majdek og Odd Arne Hagen. Det er også utdannet 
flere healere, men få av dem har enda tatt 
godkjenningseksamenene. 
  
Også i høst har studentkveldene vært veldig populære, 
ettersom publikum da kan få private readinger. Vi har for 
tiden en meget dyktig gruppe avanserte medium, som snart 
vil avlegge autorisasjonseksamen. Det gleder vi oss til! 
 
Foredragene våre er noe medlemmene setter pris på, og i 
høst har vi hørt Andre’ Kirsebom snakke om ”Åndene beviser 
sin eksistens”. Wenche Karlsen foredro om den brasilianske 
healeren ”John of God”. Lars Rooth snakket om ”Hvordan 
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unngå å drukne i gode råd?” Tai Chi instruktøren Hans Finne 
holdt foredrag om ”Spiralling”,..en måte å samle energi på. Et 
foredrag om åndelig kunst ble holdt av Cecilie Villegas Lund. 
Dyretolken Sissel Grana fortalte om kommunikasjon med dyr.  
 
Det kjente engelske mediumet Tim Abbott besøkte oss i høst 
også, og ved siden av å demonstrere eminent mediumskap, 
holdt også han et foredrag med temaet ” Spiritualism as I see 
it”.  
 
Shaun Grey, et engelsk healing medium, demonstrerte 
healing fra plattform sammen med Andre’ Kirsebom.  
 
Om programmet for våren 2017, kan vi røpe at det blir egne 
kvelder med mediumdemonstrasjoner og healinger som i 
høst.  Det blir også egne studentkvelder. Mange kvelder vil 
inneholde interessante foredrag, og alle kveldene vil ha 
filosofi.  
Av foredrag vil jeg nevne ”inn i døden opplevelser”, der kjente 
personer forteller. Et foredrag om livet på den andre siden, og 
at det ikke finnes noen død, av Astrolog med spesiale karma 
og tidligere liv,  Roar Krogshus.  
Vi vil møte noen mediumer som enda ikke har besøkt oss i 
Oslo. Fra Hamar kommer Raymond Kjørsvik og Marja Bril, og 
fra Bergen Birte Romerheim.   
Hanne Fernås er tilbake igjen på Haraldsheim, hvor vi kan 
møte henne tre kvelder denne våren.  Kanskje vil Tim Abbott 
også besøke oss nærmere sommeren.  
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Informasjon om landsmøter 2017 

Landsmøtet i NST Norsk Spiritualistisk Trossamfunn er den 
22. Februar kl. 20.00  
Landsmøtet i NSF Norsk Spiritualist Forening er den 22. Mars 
kl. 20.00.  
Landsmøtet i NSFH Norsk Spiritualist Forening 
Healerforbund er den 22. Mars kl. 20.45.  
Adresse for alle: Haraldsheimen, Haraldsheimveien 4, 0587 
Oslo 

Innkallingen vil bli lagt ut på våre nettsider 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 
landsmøtet. 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 
  

http://www.spiritualist.no/
http://www.nsts.no/
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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 tankegang i Norge. 

Grunntankene er: 

- At livet er basert på lys og kjærlighet 

- At livet ikke er 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 for det evige liv 

- Å samle medium og healere og Norge som ønsker å jobbe innenfor 

spiritualismen 

 

Hva du får for ditt medlemskap 

- Informasjon om tilstelninger, møter og storseanser 

- Foreningens internettside med omfattende informasjon  

- Rabatter på kurs innen spiritualisme, mediumskap og healing 

- Muligheten for å sertifisere deg som medium og bli godkjent healer 

Vi tilbyr både kurs og uavhengig sertifisering for medium.  
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Innmelding på siden ”Medlemskap”. For mer informasjon, se 

www.spiritualist.no 

Norsk Spiritualistisk Trossamfunn, NST 

NST har medlemmer fra hele Norge. Vi tilbyr våre seremonier i hele landet. 

Til denne jobben har vi spirituelle prester som reiser der det trenges. 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 med åndeverden 

- Å ha åpenhet for andre religioner og trosretninger 

- Å fremme den spiritualistiske tankegang i Norge 

- 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 

- Å hjelpe våre med mennesker, 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 helgeseminar. 

 

Bryllup 

Vi arrangerer vakre bryllup. De kan tilpasses dine ønsker. 

 

http://www.spiritualist.no/
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Gravferd 

Vi hjelper deg med gravferd. Som spiritualist har du like stor rett til både 

kapell og gravsted som alle andre trosretninger. 

Healerforbundet NSFH 

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, 

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, Hrmoni og 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.spiritualist.no/nsfh. 

For godkjenning hos NSFH må du ha bestått et Diplomkurs eller 

VEKS kurs hos oss.  

Les mer på vår hjemmeside. 

 

 

http://www.spiritualist.no/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 koster kr 350,- pr år. Ev. forsikring kr 520,-  

Innmelding i NSF, NST, NSFH  (sett kryss) 

Innmelding i trossamfunnet og forening  ____ 

Trossamfunn gir gratis medlemskap i både Trossamfunn og forening  

Innmelding i foreningen kr   250,-  ____ 

Innmelding som medium  ____   healer  ____    (for de som er dette)  

 

Navn: ……………………………………………………………………… 

 

Adresse:………………………………………………………………… 

 

Postnummer: ………….....  By: ………………………………….. 

 

Mobil: ……………………. Fasttelefon: ……………………………… 

 

E-post: ………………………………………………………………………. 

 

Hjemmeside: ……………………………………………………………….. 

 

Personnummer: (for medlemmer i trossamfunnet) 

 

……………………………………………………………………………. 

 

Sted: ……………………………………………Dato: ………………… 

 

Underskrift: …………………………………………………………… 

 

Riv ut og send inn, eller skriv en e-post via post@nsts.no 

Adresse: Norsk Spiritualist Forening, Sørkedalsveien 74A, 0377 Oslo 

 

mailto:post@nsts.no
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Kurs 2017 

 

Healingkurs  
Vi har så langt planlagt healing og VEKS kurs på disse stedene. 

Oslo, Stavanger, Bergen, Hamar, Østfold, Sandefjord og 

Tromsø. 

 

Mediumkurs 

Weekendkurs  

Vi har og mange medium og transekurs ut over hele landet i 

løpet av vinteren og våren.  

Oslo, Stavanger, Bergen, Hamar, Østfold, Sandefjord og 

Tromsø. 

 

Kveldskurs i Oslo vinteren og våren 2017 

Trinn 1: Grunnkurs i mentalt mediumskap; klarsyn og 

kanalisering. 

Trinn2: Videregående kurs i mentalt mediumskap. 

Trinn 3: Avansert kurs i mentalt mediumskap 

Spirituell Seminar og seremonier 

Vi tilbyr opplæring for Spirituelle Prester.  

 

Se på våre nettsider www.spiritualist.no for mer 

informasjon.  

 

http://www.spiritualist.no/
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Våre Pionerer  - Ingeborg Køber 
Av Anne-Grethe Berseth 

  

Ingeborg Køber er trolig et av Norges mest kjente medium. 

Iallfall det mest omtalte i pressen og det mest omdiskuterte i 

alle samfunnets kretser i sin tid, - på godt og vondt. 

For når man skal skrive om Ingeborg Køber, kommer man 

ikke unna rettssaken og spørsmålene rundt hennes fars død. 

 

Ingeborg ble født Dahl i 1895, datter av den etter hvert 

blivende byfogd i Fredrikstad, Ludvig Dahl. Ingeborg var en 

av fire søsken. Familien var en del av det høyere klasseskillet i 

samfunnet. 

 

 

Hvordan alt begynte 

Ingeborg hadde giftet seg med Alf Køber, og flyttet ut 

hjemmefra. Året var 1919. Eldstebroren Ludvig drukner i en 

båtulykke. Senere samme år, drar hennes to andre brødre på et 

foredrag holdt av dr Wereide om oversanselige fenomener og 

psykisk forskning. Dette åpner en ny verden for brødrene, og 

resten av familien. Familien begynner å prøve seg fram med 

seanser og bordbanking, uten de store resultater. 

Først da Ingeborg får mulighet til å delta på denne nye 

«uskyldige leken», begynner ting å skje. Først ved bankelyder 

fra bordet hun holder på, - antall bank tilsvarende bokstav i 

alfabetet. Budskapet: Eldstebroren Ludvig kommer med 

hilsninger, forteller hvor godt han har det, og ber alle være 

glade. Avgrunnen mellom liv og død var overvunnet. 

 

Mediumskapet 

Mens Ingeborg var mediumet, var det faren som tolket 

bankelydene fra bordet, og som førte samtalene med åndene. 

Byfogdens egne mediumistiske evner var heller sparsomme, 

og det ble lite åndekontakt uten Ingeborg tilstede. Alle 
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eksperimenter og seanser ble imidlertid nøye protokollført av 

byfogden (senere utgitt). 

I løpet av 1923 gikk familien over til å eksperimentere med 

ouija-brett. Under seansene falt Ingeborg nesten alltid i søvn, 

mens hennes høyre hånd ble ført over brettet. Det var ingen 

tvil om at hun ikke selv førte hånden, da det kom frem 

historier som hun umulig kjente til. 

Ved juletider 1924 tar hennes mediumskap en ny retning, og 

hun opplever sin første transe hvor hun går ned i en dyp transe 

og blir vist åndeverdenen. Åndene kunne nå snakke direkte 

gjennom henne, og hun forandret både stemme og uttrykk alt 

etter hvem som kom gjennom. Eller hun kunne beskrive hva 

hun så og gjenfortelle det hun hørte. Dette gjorde 

kommunikasjonen med åndeverden mye lettere i deres 

regelmessige seanser. 

 

Hva åndene forteller 

Det er forskjellige deltagere tilstede under seansene, og 

dermed også forskjellige ånder som kommer gjennom. De 

gjenlevende her på jorden får hilsninger og beskjeder fra sine 

kjære på den andre siden. Det danner seg også et bilde av 

åndeverdenen som er ganske så lik vår egen verden her på 

jorden, hvor det er oppvekst, utdanning, arbeid og fritidssysler 

som står i fokus, sammen med familieliv. Et velfungerende, 

harmonisk, borgerlig samfunn. - Dette har imidlertid endret 

seg etter som vår verden har vært i endring, og dermed også 

synet på Spiritismen. Men i det 20 århundre dreide 

spiritismens sosiale tilhørighet mot høyere sosiale lag, og 

dermed endret også det hinsidige karakter fra den tidligere 

radikale utopi til konservativ, borgerlig hverdagsidyll. Dette er 

viktig å ha i mente, for lettere å kunne forstå det som videre 

skjedde i Ingeborg Købers liv... 
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Rettssaken 

 

8. august 1934 omkommer byfogd Ludvig Dahl, mens han er 

ute og bader sammen med sin datter Ingeborg, på familiens 

feriested på Hankø. Ingeborg beskriver hendelsen som en 

tragisk drukningsulykke, hvor faren får kramper ute i vannet 

og dermed går under. Hun sitter på land og observerer hva som 

skjer, løper ut og drar etter beste evne faren i land. Opplivning 

forsøkes, men til ingen nytte. Ingeborg var eneste vitne. 

 

Opptil et år før byfogdens død har Ingeborg i transe forutsett 

hans død, og meddelt dette til utvalgte venner og bekjente 

(noen av de få gangene seansene var uten faren tilstede). Hun 

selv hevder å aldri ha visst om hva som har blitt sagt/skrevet, 

da hun har vært i transe. 

 

Så starter spekulasjonene om hvorvidt dødsfallet dreide seg 

om en tragisk ulykke, om det var byfogdens eget ønske om å 

dø (lengsel etter de i åndeverden, og dermed selvmord), eller 

om Ingeborg tok livet av sin far for å styrke bevisene om sitt 

eget mediumskap. Dette førte til to rettsaker, hvor hun i andre 

runde også ble varetektsfengslet. Seanseprotokollene ble nøye 

etterforsket, alle i og utenfor familien ble forhørt i flere 

omganger, og Ingeborg selv ble testet og undersøkt med tanke 

på hennes mediumistiske evner og psyke.  

 

Å lese lukkede brev var etterhvert et av hennes spesialfelt. 

Under rettssaken ble et av brevene hun hevdet å ha lest, men 

aldri vært i berøring med, undersøkt. Man fant fingeravtrykk 

og spor som tydet på at brevet var åpnet og lukket igjen. 

Ingeborg hevdet sin uskyld, og påpekte at hvem som helst 

kunne ha åpnet brevet.  
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Spekulasjonene florerte, med store avisoppslag, og 

mediedekning. Både rundt henne, rettsmedisineren og andre 

involverte i saken. Familien tilhørte de høyere sosiale lag, og 

Ingeborg ble i tiden sett på som en konkurrent og motstander i 

kampen om å etablere de vitenskapelige og ideologiske 

premissene for det moderne samfunnet. 

Hun ble til slutt frikjent, ut fra bevisenes stilling. Men hva som 

egentlig skjedde, det er og forblir en gåte. 
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Scott Milligan og Besøk i Skottland august 

2016 av  
Av Sybil Richardson 

 

ABERDEEN 

Åtte ivrige NSF- medlemmer fant i begynnelsen av august 

veien til Kingswells House i utkanten av Aberdeen for å 

oppleve den verdenskjente fysiske mediumet Scott Milligan, 

som til tross for hans unge alder ( 31 år) allerede har 15 års 

erfaring bak seg . Scott imponerte med en fin og følsom 

innledning i forkant av seansen, hvor han fortalte på en 

meget personlig måte om hans kontakt med den andre siden 

og ydmykhet for åndeverden.  

Den 2 ½ timer seansen på Kingswells House fant sted i et 

mørklagt rom med 30 deltakere til stede. Fire av deltakerne 

ble bedt om å sjekke kabinettet og kroppsvisitere Scott. 

Forberedelsene til seansen før Scott kunne sette seg i 

kabinettet var ganske omfattende og han ble bundet med 

hender og føtter til stolen. 

 Det tok ikke lang tid før hjelperen ”Daniel ” meldt seg i form 

av en rappkjeftet gutt som skulle fungere som kveldens 

”konferansier” for de som vil kommunisere fra åndeverden. Vi 

fikk besøk av andre av Scotts hjelpere: Eric Robert Johnsen 

som snakket om filosofi og sangerinnen Francis, som sang. 

Det skjedde flere fenomener, som flyvende trompet, tromme 

og fløyte spill og flere av deltakere ble sprayet med vann!  
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Ivrige deltakere sang mange kjente sanger for å øke 

energinivået. Omsider kom Scott opp fra sin transetilstand og 

snakket direkte med stemmen som kom fra en ektoplasma 

stemme boks. En av deltakere fikk kontakt med sin avdøde 

mor.  

Både under og etter at seansen var slutt og lyset tent kunne 

alle ser at Scott, som fremdeles var bundet til stolen hadde 

flyttet seg fra kabinettet til midt på gulvet og at han hadde 

snudd 180 grader slik at han så mot kabinettet. Remmene 

måtte klippes over før han kunne bevege seg fritt igjen. Scott 

jobber for det meste på Kingswells House og Banyan Retreat i 

Kent ved siden av hans mange utenlandske turer. 

 Det kan nevnes at Scotts hovedguide (som ikke kom på besøk 

under seansen) er en mektig høvding fra Cheyenne stammen 

med navnet ”Morning Star”. Det finnes både bilder og 

dokumentasjon om han og hans liv. Morning Star var en av de 

Indianerhøvdinger som signerte ”The Fort Laramie Treaty” i 

1868. Han var også med i slaget ved Little Big Horn i 1876. 

Kvelden ble avrundet med livlige diskusjoner i en av byens 

mange koselige puber.  

Frem til sin død i 2015 var det Clark Findlay som eide 

Kingswells House. Han var healer og nevø av Arthur Findlay 

som etablerte The Arthur Findlay College i Stansted Hall i 

1964, også omtalt som  ”The World’s foremost College for the 

advancement of Psychic Science”. I likhet med sin onkel 

testamenterte Clark Findlay Kingswells House til ”The 
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Summer Land Trust”, som overtok huset etter hans død . 

Huset har en lang historie tilbake til 1666 og har bl.a. blitt 

brukt som hemmelig møtested for Kvekersamfunnet, som ble 

grunnlagt i England i 1652. I dag er huset brukt som et 

spirituelt senter hvor det finnes mange forskjellige aktiviteter 

(se: kingswells-house-aberdeen.org.uk). 

 

EDINBURGH 

Etter besøket i 

Aberdeen gikk turen 

videre til Edinburgh 

(Eidens Festning) 

grunnlagt på 700-tallet. 

Skottlands historie har 

vært dramatisk, med 

konflikter og krig 

mellom de mange 

skotske klaner fram til 

1296 da 

engelskmennene beleiret Edinburgh. Det siste slaget mellom 

skottene og engelskmenn var ”Slaget ved Culloden ” som fant 

sted i 1745, hvor over 2.000 av de Jakobittiske styrkene ble 

drept og såret. 

Vi ankom en by som var i topp feststemning i forkant av den 

berømte ”Edinburgh Festival” og ” Military Tattoo” og blir 

dratt med i en virvelvind av aktiviteter, som besøk på 

festningen, underjordisk by vandring og Harry Potters Cafe, 
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The Elephang Househvor 

J.K.Rowling skrev mange av 

sine bøker. Noen av oss var 

også dristige nok til å prøve 

nasjonalretten ”Haggis”. Vi fant 

også frem til  ”Conan Doyle” 

pub, bygget til ære for den 

store forfatteren og 

spiritualisten som ble født i 

Edinburgh i 1859. 

Det var tre innholdsrike dager vi kunne se tilbake på da vi 

forlot denne vakre byen med musikken fra sekkepipene som 

spilte den berømte skotske folkesangen ” Will Ye’ No Come 

Back Again ? ”.          JA ! svarte alle i unison. 

Program våren 2017 
 

NSF avd Østfold 

7.februar - Åndelig kveld med Camilla Johansen 

7. mars - Åndelig kveld med Andre’ Kirsebom og Grethe Andersen 

Foredrag: Grethe om sitt mediumskap 

4. april - Åndelig kveld med Odd Arne Hagen og Tommy Majdek 

2. mai - Åndelig kveld med Adele Leyha 

6. juni - Åndelig kveld med Manuela Johansen og Hege Heia 
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NSF avd Stavanger 

18. januar – Healingkveld med Andre Kirsebom.  

15. februar – Mediumkveld med Manuela Johansen. Silje Trym 

Matiassen (dialogprest) vil snakke om sin interesse for mediumskap. 

15. mars – Healingkveld. Anne Kalvig kommer på besøk å snakker 

om boken sin Spiritisme. 

19. april – Mediumkveld med Signe Sandvig og Inger Lise Fosslund. 

Signe holder foredraget sitt: «Hva er spiritualisme for meg.» 

10. mai – Studentkveld. Vi får besøk av Carolyn Cole som vil være 

medium på plattform.  

NSF avd Hamar 

18. januar – Mediumkveld med Odd Arne Hagen, Raymond Kjørsvik 

og Hege Heia. Hege vil holde filosofi. Lokale healere tilstede 

15. februar – Mediumkveld med Marja Bril og Hanne Fernås. Hanne 

vil holde filosofi. 

15. mars – Mediumkveld med Andre’ Kirsebom som også holder 

filosofi, og besøk av tegner Olivia Einarson. 

19. april – Mediumkveld med Marja Bril, Adele Leyha og Laila 

Ranvik. Raymond Kjørsvik holder filosofi. Lokale healere tilstede. 

24. mai – Mediumkveld med Odd Arne Hagen, Manuela Johansen 

og Raymond Kjørsvik. Manuela skal holde filosofi. 
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NSF avd Bergen 

18. januar  - Mediumkveld med Birthe Romerheim & Linda 

Andresen 

8. februar – Kjersti Ørn med studenter på plattform 

1. mars – Healingkveld. Filosofi med Birthe Romerheim 

5. april – Mediumkveld med Andre’ Kirsebom og Birthe Romerheim 

på plattform 

3. mai – Foredrag « Livet» med Svein Østvik, dikter. 

24. mai – Meditasjon og Healingkveld med Birthe Romerheim 

NSF avd Oslo 

4. januar – Healingkveld med Mona Linn Larsen og Dag Steen. 

Magne Karlsen holder filosofi 

11. januar – Mediumkveld – spesialkveld med Hege Heia, Manuela 

Johansen. Hege holder filosofi 

18. januar – Mediumkveld med Adele Leyha, Pamela Haugeland og 

Laila Ranvik. Anne Grethe Bergseth holder filosofi. 

25. januar – Healingkveld med Bjørg  og Cecilie. Marie Holm holder 

filosofi. 

1. februar – Mediumkveld med Andre’ Kirsebom og Tommy Majdek.  

8. februar – Mediumkveld med Anne Fehn, Hanne Fernås og Birte 

Romerheim. Timea Winger holder filosofi. 
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15. februar – Healingkveld med Turid Tofte og Andre’ Kirsebom. 

Magne Karlsen holder filosofi. 

22. februar – Mediumkveld med Adele Leyha og Tommy Majdek. 

Cecilie Lund holder filosofi. 

1. mars – Mediumkveld med Odd Arne Hagen og Raymond Kjørsvik. 

Anne Grethe Bergseth holder filosofi. 

8. mars – Studentkveld. Timea Winger holder filosofi. 

15. mars – Healingkveld med Mona Linn Larsen og Turid Tofte. 

Magne Karlsen holder filosofi. 

22. mars – Mediumkveld med Andre’ Kirsebom, Anne Fehn og 

Hanne Fernås. Anne Grethe Bergseth holder filosofi. 

29. mars – Mediumkveld med Signe Sandvig, Maria Meisfjord og Ida 

Nygaard. Roar Krogshus holder foredrag og Cecilie Lund filosofi. 

5. april – Healingkveld med Turid Tofte og Dag Steen. Timea Winger 

holder filosofi 

19. april – Mediumkveld med Pamela Fornell Haugeland, Susann 

Mahn og Kristin Norenberg.  Magne Karlsen holder filosofi. 

26. april – Mediumkveld med Anne Fehn, Hanne Fernås og Manuela 

Johansen. Marie Holm holder filosofi 

3. mai – Studentkveld. Ann Christin Bergseth holder filosofi 

10. mai – Healingkveld med Bjørg og Cecilie. Anne Grethe Bergseth 

holder filosofi. 

24. mai – Mediumkveld med Pamela Fornell Haugeland, Tommy og 

Laila. Magne Karlsen holder filosofi. 

31. mai – Healing og mediumkveld med Odd Arne Hagen, Manuela 

Johansen og Ida Nygaard. Marie Holm holder filosofi. 
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Profilintervju – Raymond Kjørsvik 

Møbelsnekker, lakkerer, healer og medium. 

av Nina Synnøve Gunderstuen 

Raymond Kjørsvik er leder for NSFs avdeling på Hamar hvor 

han ofte har vært å se som medium på plattform. Raymond 

jobber til daglig som møbelsnekker og lakkerer hos Design D i 

Brumunddal.  

Der bygges det møbler i alle varianter etter kundenes ønsker i 

tillegg til restaurering av gamle møbler. Han trives godt i 

jobben sin med svært varierende arbeidsoppgaver. 

HORDAN BLE DU EN DEL AV NSFs AVDELING PÅ HAMAR? 

Det var ganske tilfeldig, jeg ble fortalt av en bekjent at Norsk 

Spiritualist Forening skulle ha et informasjonsmøte om 

etablering av en ny avdeling på Hamar. På dette møte skulle 

det være demonstrasjon av healing og mediumskap og det 

vekket min interesse.  

Jeg visste ingenting om NSF fra før og reiste til dette møte 

først og fremst for å se demonstrasjonen av mediumskapet.  

Det var en fryd å se Odd Arne Hagen og Anne Fehn sammen 

med Andre Kirsebom levere budskap og beviser fra 

åndeverdenen. Andre Kirsebom var foredragsholder den 

kvelden og ga oss en god innføring i hva NSF er og jeg reiste 

fra møtet den kvelden med et ønske om å være med å bygge 

opp en avdeling på Hamar.  Jeg ble valgt inn i styret som 

sekretær i februar 2016, da avdelingen på Hamar ble etablert, 

og overtok vervet som leder for avdelingen i oktober 2016. 
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KAN DU FORTELLE LITT OM DINE TIDLIGERE ERFARINGER 

INNEN DET SPIRITUELLE? 

Det «spirituelle» ble kjent for meg først i 2009. Etter en rekke 

meget sterke opplevelser jeg ikke kunne forklare. Jeg som 

mange andre som har hatt opplevelser hele livet vier dem 

ikke mye oppmerksomhet da det unormale ofte kan være 

normalt slik det også var for meg.  

Men i 2010 hadde jeg noen opplevelser med åndeverden som 

direkte satte meg helt ut. Jeg kom i kontakt med Sjaman Arild 

Melting som hjalp meg å forstå mine opplevelser med 

åndeverden, og ikke minst bevisstgjorde han meg på mine 

evner og hjalp meg i min videre utvikling. Arild ble for meg 

den gangen både veileder og mentor og ikke minst en viktig 

person i livet mitt frem til jeg flyttet fra Trøndelag og til 

Brumunddal et lite tettsted utenfor Hamar i 2011. 

Etter jeg flyttet til Brumunddal har jeg sittet i utviklingssirkler 

i både healing og mediumskap i Lillehammer og Gjøvik. Leder 

nå i dag en mediumsirkel i Moelv. Jeg har gått flere kurs innen 

healing, mediumskap, avansert mediumskap og er i dag både 

Reiki Master, Holistisk Healer og sertifisert medium. Ett av 

mine mål for 2017 er å bli et sertifisert medium av NSF etter 

deres standard. 

 

HVORDAN HAR DETTE ÅRET VÆRT?  

Det har vært et meget spennende og innholdsrikt år med 

gode foredrag, fine temakvelder med healing og kvelder med 

medium på plattform. Det har vært stor variasjon på 
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temakveldene våre, her har det vært mye å hente for alle som 

har kommet til våre temakvelder på Hamar. 

HVILKE PLANER HAR DERE FOR AVDELINGEN PÅ HAMAR FOR 

2017? 

Temakveldene vil fortsette med møte Èn gang i måneden som 

tidligere, og i 2017 vil det bli satt opp kurs innen healing og 

mediumskap. Det vil være kurs både for de som er 

nybegynnere og kurs for de som har praktisert healing eller 

mediumskap tidliger. Dette for de som ønsker å utvikle 

evnene sine videre. 

Allerede i februar 2017, vil 

det avholdes kurs i 

Holistisk healing. 

Vi ønsker å sette opp 

utviklingssirkler innenfor 

healing og mediumskap, 

slik at de som er 

nysgjerrige kan få en 

smakebit av hva vi driver 

med, samt skape en arena 

hvor man kan trene, utvikle seg og sine evner.  

Ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år!  

Raymond er å finne på facebook – Klarsynt Healer og Medium 

Raymond Kjørsvik.  

Hjemmeside: www.healerogmedium.no  

Mobil: 40532755  

http://www.healerogmedium.no/
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Avs: Norsk Spiritualist Forening 
Sørkedalsveien 74 B, 0377 Oslo 

 

 
Gi en gave!  
Til et Spirituelt senter i eget bygg 
 
Mange av våre medlemmer har kommentert 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 å bare 

møtes. Her vil vi også 

kunne bygge opp et 

spirituelt 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 

det framtidige bygget. Hvis ønskelig, kan man være anonym. 

Vi innser 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. 

Bilde et er kun et Illustrasjonsfoto 


