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Tro og samfunn   
Av leder André Kirsebom 

 

Avisenes overskrifter er ikke alltid like hyggelig 

lesning. I dag er det konflikter mange steder i 

verden. Eksempler på dette er hva vi opplever i Syria, Nord-Korea og 

med en stadig voksende terrorbølge i Europa. Alt dette er saker som 

vi gjerne skulle vært foruten. 

Det er et ordspråk som sier at en må: - Tenke globalt, handle lokalt.  

Jeg tror at dette ordspråket kommer til å bli mer og mer viktig i 

tiden fremover. Vi som enkeltmennesker kan ikke påvirke hva som 

skjer ute i verden, men det vi kan gjøre er å påvirke det samfunnet 

som vi har her i Norge. Dette leder meg til spørsmålet, - Hva kan jeg 

gjøre? 

Så langt har vi ikke hatt lite terror basert på forskjellige religioner i 

Norge. Jeg tror at vi som spirituelle mennesker i størst mulig grad 

må være brobyggere over religiøse konflikter.  Det seg være mellom 

Kristne, Muslimer, Spiritualister eller Humanetikere. Ja selv 

humanetikerne kan jo lett sees på som vantro. Vi som mennesker 

må være stolte av vår tro, men samtidig ydmyke for andre 

menneskers rett til å ha sin egen tro. Selv er jeg grunnlegger og 

Spirituell Prest innen NST, men jeg har hele hatt en læresetning som 

jeg synes er viktig og har prediket. Denne er: 

            - På min vei, vil jeg heller møte en god Kristen, enn en 

              dårlig Spiritualist.   

Det er viktigere hvordan vi er mot andre mennesker enn hvilken tro 

vi har. Nestekjærlighet er sentralt i alle verdens religioner, og det er 

viktig at vi som spirituelle mennesker kan leve etter dette både i ord 

og handling.  

På mine kurs pleier jeg å si at ethvert møte vi har med andre 

mennesker bør lede til en Vinn/Vinn/Vinn situasjon. Det betyr at vi 
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alle skal være fornøyd når møtet er over. Jeg skal føle at møtet var 

bra, - den jeg har møt skal føle det samme. Men det stopper ikke 

der. Den tredje «Vinn» indikerer at vi også må tenke på 

menneskene, dyrene og naturen. Det betyr at vårt møte ikke må 

skade noen. Jeg kan ikke i et slikt møte snakke nedsettende om en 

som ikke er til stede. Det vil kunne skape negative holdninger hos 

både meg og den jeg møter. Holdninger som vi kanskje bærer med 

oss til andre møter og som kan skape eller vedlikeholde konflikter. 

Ergo skal man ikke snakke stygt om sin mann, kjæreste, eller andre 

grupper av mennesker. Det vi må fokusere på er hvordan vi kan 

akseptere og hjelpe andre mennesker eller grupper av mennesker. 

Vi må også huske på at tanker er energi og alt det vi tenker om 

andre mennesker på et eller annet nivå vil kunne oppfattes av dem.  

Til slutt vil jeg minne om kjernen av vår tro og det spirituelle 

budskap; spiritualismens 7 prinsipper.  

  

De 7 spiritualistiske prinsipper:  

1. En Gud som er i alt og alle 

2. Samhold og kjærlighet blant mennesker 

3. Aksept av åndeverden og engler 

4. Sjelens evige liv   

5. Personlig ansvar 

6. Dine valg påvirker ditt liv og din utvikling 

7. Evig utvikling for alle sjeler 
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Endring vedrørende medlemsbladet: 
 
Dette bladet er nr. 15 som vi lager for våre medlemmer og vi 
vet at mange av dere setter pris på dette. Vi takker for dette, 
og vi vil fortsette med å lage bladet. Likevel må det skje noen 
endringer. Alt administrativt arbeid i NSF, NST og NSFH skjer 
fremdeles på frivillig basis. Dette gjør vi for at du skal få et 
godt tilbud til en lav pris.  Det betyr at vi må ha fokus på 
effektivitet og kostnader. Teknologien utvikler seg og vi har 
flere som har spurt om vi ikke kan lage det elektronisk i stedet 
for i papir. Det vil spare miljø, penger med mer. 
 

Du har nå valg vedrørende hvordan du skal få 

bladet!  
1. Du (eller en i din husstand) får bladet i posten som 

tidligere. (samt at du og får det som e-post) 

2. Du får det kun som elektronisk som e-post.  

I tillegg vil det bli lagt ut på vår nye hjemmeside. Denne vil bli 

lansert i løpet av sommeren.  

Ønsker du senere å endre på dette så gi oss beskjed.  

Vi trenger din e-post: 
Er du en av de som ikke har mottatt epost om denne 

endringen?  Da er årsaken at vi ikke lenger har din e-post 

adresse. Kan du være så snill å sende oss denne. Fint om du 

da og sender informasjon om du vil ha bladet via e-post eller 

via vanlig post i fremtiden.  

 



Spiritualisten 

5 
 

Spiritualismen i California USA  
 

Av Sybil Richardson  

 

Intervju med The Reverend Pamela Bollinger of the 
Summerland Spiritualist Church of the Comforter, grunnlagt 
1891 i Santa Barbara, California (USA). Kirken er tilknyttet 
NSAC (National Spiritual Association of Churches). 

 
 
SR (Sybil Richardson): Først og fremst vil den norske 
spiritualistkirken i Norge takke for at du sa ja til dette 
intervjuet som kaster lys på historien og bakgrunnen til 
spiritualisme i USA, og hva som skjer i dag, ”over dammen”, i 
dette store landet. Kirken bærer navnet ”Summerland” og 
man tenker uvilkårlig på Andrew Jackson Davis (1826 -1910) 
som ofte ble kalt for ”Johannes døperen” av moderne 
spiritualisme og  ”Summerland”, et ord han brukte for å 
beskrive himmelen. 
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PB (Pamela Bollinger): Summerland ble etablert som et 
spiritualistsamfunn i 1889. Det finnes ingen informasjon som 
påviser at Andrew Jackson Davis besøkte Summerland i 
California, men en annen berømt spiritualist, Professor J.S. 
Loveland, som skrev den aller første amerikanske boken om 
spiritualisme, ”Esoteric Truths of Spiritualism”, var meget aktiv 
i Summerland og reiste over hele USA og til utlandet for å 
snakke om spiritualisme. 
 
SR: Det er registrert omtrent 100 NASC kirker i USA og 12 

sentre hvor man kan praktisere og studere spiritualisme. Kan 

du fortelle meg litt om din egen kirke, hva dere tilbyr og 

hvordan kirken drives økonomisk? 

PB: Dagsorden og aktiviteter innad i kirken er det samme over 

hele USA. Vi er avhengig av årlige medlemskaps kontingenter, 

private donasjoner og en rekke andre aktiviteter som bringer 

penger inn i kirkekassen. Alle kirker har sitt eget styre som er 

nominert av kirkens medlemmer. Når det gjelder utdannelse 

går dette via Morris Pratt Institusjonen i Milwaukee, 

Wisconsin (USA) som ble grunnlagt i 1889 og er en 

korrespondanse skole med kurs i moderne Amerikansk 

Spiritualisme. Betingelsene her er at man må være 

kirkemedlem, og etter et to års studietid i healing eller 

mediumskap kan man søke om verifikasjon via NSAC og 

fortsette med de nødvendige eksamenene man må ha for å bli 

godkjent. Det samme gjelder for prest og lærerutdannelsen.  

SR: Det er forskjellige meninger blant NSAC-kirker angående 

reinkarnasjon og forholdet mellom Spiritualisme og 
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Kristendommen. Hvordan påvirker dette NSACs og kirkens 9 

prinsipper, som jeg forstår har blitt forandret flere ganger? 

PB: NSAC har konkludert med at siden teorien rundt 

reinkarnasjon aldri har blitt fastslått som riktig eller galt, skal 

den ikke inkluderes som en av NSACs prinsipper, og 

medlemmer står fritt til å gjøre opp sine egne meninger. 

Mediumkanaliseringer refererer aldri til tidligere liv. NSAC 

definerer Spiritualisme som en filosofi, Vitenskap og Religion 

som tror på liv etter død. Vi oppfatter Gud som en kraft som 

kommuniserer gjennom de fysiske og spirituelle naturlovene. 

Vi ser på Bibelen som en hellig bok hvor alle står fritt til sin 

egen tolkning. I NSACs 9 prinsipper, står det bl.a. at vi er alle 

ansvarlig for vårt eget liv. Vi ser på Jesus som en læremester i 

healing, mediumkanalisering, kjærlighet og empati. 

Spiritualister tror ikke på helvete og fortapelse. Vi mener at 

mennesker er frie til å gjøre bedre valg og lever i pakt med 

naturlovene. De ni prinsippene er: 

NSAC 9 PRINSIPPER 

1. Vi tror på en åndelige høyre intelligens. 

2. Vi tror at alt i naturen både det fysikalske og spirituelle er 

et uttrykk av en høyere åndelig intelligens. 

3. Vi anerkjenner at en forståelse av dette og det å leve i pakt 

med dette er den sanne religion. 

4. Vi anerkjenner at et menneskes personlige identitet og 

personlighet vil fortsette etter det som kalles for døden. 

5. Vi anerkjenner at kommunikasjon med såkalte døde 

mennesker er et faktum, som er vitenskapelig bekreftet 

gjennom spirituelle fenomener. 
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6. Vi tror at det største moralske budskap finnes i den gylden 

regel:”Være mot andre som du vil at andre skal være mot 

deg ”. 

7. Vi anerkjenner ansvar for vårt eget liv og at det er 

mennesker selv som skaper deres lykke og ulykke når de 

velger å adlyde eller gå imot naturens fysiske og spirituelle 

lover. 

8. Vi anerkjenner at døren alltid står åpen, for at alle 

mennesker kan få sjansen til å reformere seg både på 

jorden eller når vi har gått over. 

9. Vi anerkjenner forskriftene som omfavner profetier og 

healing er Guddommelig og at dette er bevist via 

mediumskap.   

SR: Det virker som det er en nær tilknytning mellom den 

amerikanske og britiske spiritualisthistorie, som startet med The Fox 

Sisters i 1848. Det ble dannet en amerikansk spirituell organisasjon i 

1859 som senere ble til NSAC i 1893. The Spiritual National Union 

(SNU) i England ble etablert i 1873 og har 7 prinsipper som kom 

gjennom Emma Hardinge Britten mens hun kanaliserte Robert 

Owen i 1871. Prinsippene er svært like. Amerika er et enormt land 

med mange diverse etniske og geografiske forskjeller. Er 

spiritualisme i USA i dag påvirket av dette? 
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PB: NSAC prinsippene 

reflekterer spiritualismens 

tro og veileder oss videre i 

vår vekst og forståelse uten 

dogmatiske tanker. NSAC s 

grunnleggende tro er liv 

etter død, å praktisere 

mediumskap og ta varer på 

menneskene som utfører 

mediumkanalisering. 

Spiritualister er fritt 

tenkende mennesker og 

NSAC s største mål er å 

oppmuntre spiritualister til å 

søke sannheten gjennom ny 

tankegang og forskning som 

kan bekrefte etterliv. Det kan 

nevnes at i 1899 hadde NSAC 6 prinsipper. Dette økte til 8 i 1909 og 

til 9 i 1944, og som var ytterlige oppdatert i 1998. Disse prinsippene 

finnes på NSAC sin hjemmeside: www.nsac.org 

SR: Kan du fortelle litt om NSACs hovedkvarter i Lily Dale, New York 

State som ble grunnlagt i 1879, som i dag er den største spirituelle 

basen i verden? 

PB: Hovedkvarteret i Lily Dale ble grunnlagt flere måneder etter Fox 

søstrenes opplevelse i Hydesville, New York i 1848. Spiritualister, 

kvinnerettighetsforkjempere og fritenkere slo seg sammen for å 

prøve å reformere datidens skjeve sosiale og religiøse tilstand, som 

inkluderte opphevelse av slaveri og kvinners rett. Cassadagasjøen, 

som i dag er Lily Dale, var stedet hvor tusenvis av mennesker kom 

for å lære, dele ideer og praktisere spiritualisme.  I dag har 

hovedkvarteret ca. 275 beboere som eier sitt eget hjem. Over 
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22.000 mennesker fra hele verden besøker Lily Dale mellom juni og 

september hvert år for å søke spirituell inspirasjon og delta i mange 

aktiviteter.  Det finnes to kirker, et museum, et bibliotek, to hoteller 

og flere restauranter i dette fredfulle og vakre området. I tillegg til 

dette har NSAC sine hovedkontor i Lily Dale. 

SR: Hva slags profil har NSACs magasin, ”The National Spiritual 

Summit ”? Inneholder magasinet internasjonale spirituelle nyheter 

og informasjon om hva som foregår rundt omkring i verden? 

PB: NSACs hovedmål er å presentere Spiritualismens filosofi, 

forskning og religion i håpet om å spre Spiritualisme ut i verden, og 

bladet er en viktig kommunikasjonskilde og ansikt utad. Første 

utgaven av magasinet ble utgitt i januar 1919. NSAC er medlem av 

ISF (International Spiritualist Federation). 

SR: Finnes det et senter i USA for vitenskapelige studier og 

dokumentasjon av spirituelle fenomener, på lik linje som i England 

hvor «The Society for Psychical Research» har eksistert siden 1882? 

PB: Ja, «The American Society for Psychical Research» (ASPR) ble 

etablert i 1885 og er fremdeles i drift. Det finnes også en rekke 

andre meget viktige institusjoner i USA som; IONS (Institute of 

Noetic Sciences), IANDS (International Assosiation for Near Death 

studies), «The Forever Family Foundation», «The Parapsychology 

Foundation». “The Windbridge Instituation” in Tucson Arizona. 

NSAC har også et department for bevis av fenomener. 

SR: Hvor ofte møtes NSAC medlemmer på landsbasis? 

PB: Vi har en årlig konferanse i september/ oktober hvor NSACs 

medlemmer fra hele verden møtes for å diskutere bl.a. drift, nye 

ideer og eventuelle forandringer som krever en felles enighet. Et 
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nytt møtested velges ut hvert år. I tillegg har vi 

kirkesammenkomster og workshops under konferansen. 

SR: Vil du si at NSAC og troen på spiritualisme og deres prinsipper er 

i ferd med å vokse i USA i dag, eller om dere opplever 

vanskeligheter ved å følge med på så mye informasjon og «tilbud» 

på internett? F.eks. fra organisasjoner som «Indigo Umbrella» som 

skriver om mange forskjellige måter man kan få «spiritualisme i 

hverdagen» til å fungere. 

PB: Vi i NSAC prøver så godt vi kan å skape en renessanse for å 

stimulere forståelsen av spiritualisme i verden i dag. Vi håper å 

kunne dele Spiritualismens budskap om evig liv, som bringer trøst til 

mange. Vår egen kirke i Santa Barbara har vokst i det siste og vi kan 

registrere flere og flere yngre mennesker og deres økende interesse 

av liv etter døden. Vi hører ofte fra våre medlemmer at det de 

setter størst pris på med Spiritualisme, er at det finnes ingen dogma 

eller Guru og at det konsentreres på individuell utvikling og 

fritenkning.  Vi tror at menneskes personlighet og identitet lever 

videre og at vi er ånder både i dette livet og i åndeverden. Det er 

min egen personlig tro at «The Law of Attraction» er basert på at 

like ting tiltrekkes av hverandre og at samme vibrasjoner og 

intensjoner finner hverandre på en naturlig måte. Dette er noe av 

det mest viktige i naturloven og det er NSACs mål å presentere 

spiritualismens filosofi, vitenskap og religion gjennom sine 

representanter som med deres inspirasjon og kunnskap vil utvide 

spiritualismen gjennom skolering, workshops og aktiviteter globalt. 

SR: Til slutt vil jeg gjerne spørre deg hva det var som fikk deg til å bli 

Prest, Medium og Healer? 

PB: Det begynte 
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PB: Det begynte i barndommen da jeg lærte den gylden regel: ” 

man skal være mot andre som du vil at de skal være mot deg ”. Jeg 

hadde en dyp fornemmelse inni meg at vi var alle en del av 

hverandre. Som voksen flyttet min mann og jeg til Santa Barbara og 

en dag fant jeg meg på samme gaten som “Summerland Spiritualist 

Church of the Comforter”. Jeg hadde aldri hørt om en 

Spiritualistkirke før, men så at dagens møte skulle starter om noen 

få minutter. Plutselig kom det et enormt drag over meg og jeg gikk 

inn i kirken.  Jeg fant en religion og en kirke som var basert på troen 

at liv tar aldri slutt. Dette besøket forandret mitt liv for evig og 

alltid, og jeg skjønte der og da at jeg hadde funnet mitt spirituelle 

hjem. 

 

 

 

 

 

Pamela Bollinger ble intervjuet av NSF medlem Sybil 

Richardson i Santa Barbara, Januar 2017.Website:     

NSAC  i  U.S.A. : www.nsac.org 
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Fra NSF Avdeling Bergen. 
Av Birthe Romerheim - leder i NSF Bergen 

Vi i Bergen har hatt en innholdsrik sesong så langt i år, der vi 

startet sesongen 18 Januar med mediumkveld, der Kjersti Ørn 

og meg selv var medium på plattform . Gode energier fra en 

fullsatt sal.  

Kjersti var også tilbake hos oss 8 Februar, der hun hadde en 

flott kveld sammen med medium studenter som imponerte 

oss med flotte linker til åndeverden. Kjersti hadde også 

innlegg der hun fortalte publikum mediumskap historie og 

utvikling frem til i dag, slik vi kjenner det i nå tid. Og på 

slutten av kvelden, svarte hun på spørsmål fra publikum om 

mediumskap. En flott kveld! 

Healing kveldene våre denne sesongen har vært innholdsrike 

og gode. Vi har våre faste fantastiske godkjente healere som 

alltid trofast er tilstede på våre healing kvelder, men vi har 

også delt kveldene opp i to avdelinger, der vi også gjør felles 

healing meditasjoner, som vi har fått gode tilbakemeldinger 

på og ønsker å fortsette med fremover. 

Vi har hatt besøk av Andre Kirsebom, som har vært med på 

medium kvelden vår på plattform sammen med meg selv. 

Alltid godt å stå på plattform sammen med Andre’! Flott kveld 

med gode hilsninger fra våre kjære i åndeverden. 
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Sist men ikke minst så langt har vi 

hatt besøk av skuespiller, forfatter 

og foredragsholder Svein Østvik nå 

i Mai. Svein er så mye mer enn 

"Charter Svein". Han har lært Zen-

buddhistisk meditasjon i slutten av 

20 årene, og han har helbredet seg 

selv og andre ved sine healing og 

sine spirituelle gaver.  

Med foredraget han hadde hos oss 

her i Bergen delte han med oss 

sine tanker om livet, og hvor viktig 

og stor rolle det åndelige har 

betydd for ham. En fantastisk kveld, der vi fikk møte Svein 

Østvik på et filosofisk og spirituelt plan.  Han leste også flere 

dikt fra hans diktsamling, sterkt og han rørte ved oss alle. 

Høsten blir innholdsrik med mye spennende besøk, blant 

annet av Audun Mykja i september og Tim Abbott som 

kommer for å holde medium utviklingskurs i oktober. 

Til slutt vil jeg takke publikum, gjester og arbeidsgruppen for 

fantastiske kvelder her i Bergen, jeg gleder meg til 

fortsettelsen.  
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Program høsten 2017 
 

Til høsten kommer vi til å ha programmer i alle avdelinger. I 

Oslo vil vi ha kvelder hver uke fra den 16. august. Ved siden 

av dette vil vi ha kvelder hver måned i våre avdelinger i 

Bergen, Stavanger, Østfold og Hamar. Hamar vil ha høstens 

første kveld den 9. August.  

Nytt fra høsten er at vi vil arrangere noen prøvekvelder i 

Vestfold og i Trøndelag. Vi jobber med å etablere avdelinger 

på disse stedene.  

Spirituell prest Hege Heia og hennes mann Magne Karlsen 

flytter til Levanger og kommer til å starte en avdeling rundt 

dette distriktet og nedover mot Trondheim. Det skal bli 

spennende å se hva vi kan få til for dere som bor i dette 

distriktet.  

Ønsker noen å være med i Trøndelag eller Vestfold så ta 

kontakt.  

For detaljert program ber vi dere sjekke vår Nettside eller 

Facebook for den enkelte avdeling.  Disse er: 

Nettside:  www.spiritualist.no 

FB:   

  

http://www.spiritualist.no/
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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 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, Harmoni 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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Avdeling Østfold våren 2017 

 
Året startet en vinterkveld i februar. Camilla Johansen og Laila 

Ranvik sørget for en god og varm atmosfære og fine 

beskjeder  til de i salen. 

Måneden etter hadde vi Andrè Kirsebom og Grethe Andersen 

på  scenen. Andrè holdt en god og treffende filosofi, og 

Grethe pratet om mange av sine artige klienthistorier der 

bortkomne dyr og ting ble gjenfunnet. 

Våren kom og vi fikk besøk av de dyktige mediumene og 

filosofene Tommy Majdek, Adele Leyla , Odd Arne Hagen og 

Anne-Grethe Bergseth, og av prestestudent Timea Winger 

som holdt en livlig og tankevekkende filosofi. 

 

Den 4.mai var det hele 240 

som valgte å ta seg turen til 

oss for å høre foredraget til 

Lilli Bendriss. Lilli grep oss 

med sitt milde vesen og sin 

historie om hvordan hun 

gradvis fant veien frem til 

den hun er i dag. Vi ble i 

fellesskap ledet gjennom en 

trommereise og en 

meditasjon der vi alle fikk 

muligheten til å åpne opp for 

den andre siden, og møte 

våre hjelpere. 
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Det har vært et godt halvår med mange fine møter mellom 

medmennesker, og fra åndeverden. 

Og jeg vil personlig takke alle våre flotte medlemmer for den 

varme mottagelsen jeg har fått i forbindelse med min nye og 

mer fremtredende rolle i NSF. 

 

Tusen takk for en spirende vår, 

og velkommen til nye åndelige møter etter sommeren. 

 

Hilsen oss i NSF Østfold 

Odd-Erik og Heidi Johansen, og 

Helena Maria Persson 
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PROFILINTERVJU – Birthe Romerheim. 
Healer og Medium - Leder av NSF Bergen 
av Bodil Sæther 

Birthe Romerheim er en sprudlende glad jente som er leder 

av Norsk Spiritualistforening avdeling Bergen hvor hun utøver 

både healing og mediumskap på plattform. Birthe er glad i å 

holde foredrag, sikkert pga 

sitt «Romerheim –syndrom» 

som hun kaller det. Evnen til 

å kunne snakke på innpust 

og på utpust. Men bare når 

hun snakker om det hun 

brenner for; å kunne hjelpe 

folk som trenger det. Hun er 

også prestestudent, så 

Bergen får snart sin egen 

spirituelle prest. 

Jeg spør Birthe om hun kan 

fortelle hvordan hun ble leder av NSF’s avdeling i Bergen: 

Hehehe, det var vel egentlig veldig tilfeldig. Jeg har vært på 

besøk i foreningen tidligere men bodde da i en annen 

kommune og var ikke akkurat en gjenganger der. Men var 

som sagt på besøk og var medium på plattform innimellom. 

Så ble jeg oppringt en dag og spurt om jeg kunne tenke meg å 

være vikar et halvt års tid. Jeg hadde nettopp avviklet et 

senter jeg hadde drevet i 6 år, og tenkte at jo, et vikariat kan 

jeg nok klare. Det er vel nå to og et halvt år siden, og jeg 
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trives veldig godt her, og det fungerer fint. Det har liksom lagt 

seg sånn til rette for meg, som mange andre ting i livet mitt 

opplever jeg at det legger seg til rette og jeg tenker jeg får 

hjelp fra åndeverden som leder meg litt i rett retning. 

Har du alltid hatt kontakt med åndeverdenen? 

Ja, jeg har snakket med åndeverden siden jeg var barn, men 

da jeg fikk barn selv var det en periode i livet mitt da jeg ikke 

var bevisst den. Ekteskapet og 6 barn krevde nok 

oppmerksomhet. Men etter en turbulent periode med 

skilsmisse var det faktisk åndeverden som tok kontakt med 

meg igjen, for å minne meg på at jeg ikke var aleine, men at 

jeg hadde støtte. Jeg brukte litt tid på å bli trygg på at hjelpen 

faktisk kom fra åndeverden og ikke fra mitt eget hode. Jeg fikk 

veldig klare svar, ganske så fort, både fra kjente og kjære, fra 

Astralreiser. 

Etter det gikk det ganske fort. Jeg tok utdannelse som 

livsveileder, tok regresjonsterapi utdannelse i Sverige, gikk på 

en del kurs i selvutvikling, var på Arthur Findley collage, noe 

som ga meg en vekker på at dette kunne jeg gjøre. Jeg hadde 

kontakt og kunne dele dette med andre mennesker. Jeg 

oppdaget veldig fort at det hjalp meg mest. Og jeg kunne se 

andre mennesker gi slipp på problemer å finne trygghet og 

håp. Det hjalp meg igjennom flere kriser og jeg følte meg 

sterk. Dette var så enkelt og trygt. Det ble etter hvert en 

livstil. Åndeverden minte meg på barndommen min og den 

kommunikasjonen vi hadde da jeg var barn. Men jeg har ikke 

fungert som medium før jeg ble godt voksen. 
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Kan du huske første gang du hadde kontakt med åndeverden? 

Da var jeg barn, gikk i 1. klasse. Og den dagen ble jeg syk på 

skolen, med omgangssyke, og læreren min sa at jeg bare måtte 

gå hjem. På den tiden brukte jeg å ta skolebuss til skolen og det 

var ingenting som het å ringe hjem. Jeg hadde aldri gått den 

veien før, og visste ikke helt hvor jeg skulle gå, men jeg begynte 

nå å gå og prøvde å huske hvor bussen kjørte. Jeg hadde da en 

samtale med han som jeg i dag vet er min guide, og han tok meg 

i hånda og fulgte meg hjem. Da jeg endelig kom hjem utpå 

ettermiddagen var det ingen hjemme fordi alle var ute og lette 

etter meg. De fant meg sovende på sofaen når de kom hjem, og 

de spurte hvordan jeg hadde klart å komme meg hjem på egen 

hånd. Da pekte jeg og sa at han fulgte meg hjem, og jeg kunne 

ikke helt forstå at de ikke kunne se han. Jeg kunne se guiden min 

helt tydelig og hadde en vanlig kommunikasjon med han.  

Den første kontakten jeg kan huske som voksen var i en periode 

hvor jeg befant meg i en livskrise. Akkurat den episoden satt jeg 

og skrev en handleliste og datt vel litt vekk fra det jeg holdt på 

med. Da jeg kom til meg selv å så ned på handlelista kjente jeg 

igjen min bestefars håndskrift. Jeg og bestefar brukte å sende 

hverandre brev. Så da jeg var i den tilstanden da jeg «datt ut» 

hadde han skrevet et brev til meg. Brevet handlet om at jeg ikke 

var aleine, at jeg ville fikse dette og det kom til å gå bra. Etter 

dette brevet fikk jeg flere brev etter hvert. Det var sånn 

kontakten startet igjen som voksen, med automatskrift. Jeg 

kjente somregel igjen de som skrev til meg, og i tillegg 

manifesterte de seg i rommet der jeg var, så jeg kunne se 

ansiktene deres, og høre de. Alle disse brevene hjalp meg på en 

måte ut av dette sjokket jeg var i på denne tiden, de fikk meg til 
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å tenke på andre ting, bli mer 

opptatt av åndeverden og det 

som kom derifra. De viste meg 

hva jeg skulle gjøre for å ordne 

opp i praktiske ting. Etter hvert 

begynte jeg å få sånne brev som 

jeg ikke forsto noen ting av, og 

jeg fikk beskjed om at de skulle 

leveres til navngitte personer. 

Den satt langt inne, for folk 

måtte jo tru jeg var blitt helt gal. 

Men etter noen bekreftelser ble 

det sånn at jeg begynte med å 

levere brev til andre også. 

Jeg drev et senter på den tiden hvor vi hadde temakvelder, 

foredrag, meditasjoner, trente på å utvikle oss som medium og 

healere og masse spennende som skjedde. Det utviklet meg like 

mye som det utviklet andre. 

Jobber du som healer også? 

Ja, jeg er godkjent healer i NSFH, men jeg har også mange 

forskjellige healing metoder. I senteret jeg drev hadde jeg mange 

som var innom og holdt foredrag og kurs og jeg har vært i 

utvikling hele tiden. Jeg har holdt på med healing i mange år, 

iallfall i 10 år.  

Hvordan kom du på å bruke healing? 

Det var jo i den vanskelige perioden i livet mitt at jeg fant ut at 

jeg kunne heale meg selv. Jeg fikk mye hjelp fra åndeverden, 
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også til healing, og de veiledet meg til å kunne heale meg selv. 

Jeg opplevde også at de kom og ga meg healing, så ble mer og 

mer interessert i det. I tillegg hadde jeg en nettvenn som jeg 

pratet veldig godt sammen med i mange år. Han snakket mye 

om healing og vi begynte å eksperimentere med fjernhealing til 

hverandre. Mye lærte jeg også på senteret jeg drev, av 

kursholdere jeg engasjerte og i grupper. 

Jeg har tatt en del utdannelse over mange år, og kombinerer 

mye av dette i det jeg gjør. Regresjon og theta healing f. eks går 

veldig gått sammen. Forløsningsarbeid er healing, og det gir meg 

mye å få lov å drive med dette.  

Hva er det viktigste for deg, som gir deg mest? 

Ja, jeg får energi hvis jeg kan hjelpe mennesker ut av et drama 

eller en traume, eller en vanskelig situasjon. Jeg ser lyset i 

øynene deres, og det er betaling nok for meg. Det er det som 

driver meg, at andre mennesker får noe ut av det jeg kan gi de. 

F. eks på kveldene våre i foreningen, når folk kommer med gode 

tilbakemeldinger, da flyr jeg hjem. Det er det viktigste for meg, 

samt barn og unge. De gir meg inspirasjon, og det å være ærlig 

med alle, og minne de på at de er den viktigste personen i deres 

liv, at de er gode nok. Det er viktig for meg at barnebarna mine 

også snakker til seg selv i speilet og forteller at de er gode nok, at 

de gir seg selv positive affirmasjoner. At de på den måten bygger 

opp selvbildet sitt og at de ikke blir trykt ned. Det gjelder også 

voksne. 
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Pioner Joralf Gjerstad også kaldt 

Snåsamannen  

 
Av Cecilie Lund 

 

Joralf Gjerstad ble født i en liten bygd i Nord Trøndelag som heter 

Snåsa. Han kom til verden 11. april 1926. Ingen visste hva slags 

menneske han skulle bli og hvor mange han skulle hjelpe på sin vei. 

I dag er han i 90 årene. Her kommer hans «Historie med det 

spirituelle i hans liv»: 

Joralf ble født i 

Snåsa i 1926. Han 

var en av åtte 

søsken. Som 8-9 

åring jobbet han 

som gjeter. Dette 

var hans første jobb. 

I den tiden var 

gjeter nesten 

obligatorisk for folk 

som var i fra fattige 

hjem. Så det bar 

mye til skogs og inn på fjellet. Han sier at han også var så heldig som 

fikk bli med mor og søsken inn på fjellet. Som gjeter i denne tiden 

ble de nesten ikke akseptert. Han gjette til han var 14 år. Etter 

gjettingen ble han gårdsdreng, og deretter kontrollassistent. 

Jernbanen kom i 1926, og på denne tiden jobbet faren til Joralf på 

fraktebåten «bonden» og han mistet da jobben. Dette resulterte i at 

han og hans familie måtte flytte fra barndomshjemmet en stund. 

Joralf med sin gode venn Inger-Marie Lillengen 
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Joralfs første syn var i 8 års alderen i det nye hjemmet. På denne 

tiden hadde han vært syk. Han hadde problemer med å puste. En 

dag tok moren hans han med på verandaen. Dette var en påskedag. 

Moren gikk og sang på «den store hvite flokk og se». Utenfor huset 

var det da en fotball plass. Han visste om en stein som lå i 

skogkanten. Da fikk han syn på noe blankt, som hadde endel snø 

over seg. Han fortalte moren sin om det han så, men hun sa; «du 

skal ikke gå dit nå det skal vi ta til våren». Og det gjorde de. Der fant 

de et gullarmbånd som søsteren fikk.  

Den første healingen han gjorde var når han var rundt 8 -9 år da 

sønnen til presten kom og ba han ta vekk tannpinen. Joralf skjønte 

ikke så mye av hva som skjedde. Han var veldig nervøs på denne 

tiden for den egenskapen han hadde fått. Men med en gang han 

utførte healingen så gikk også nervøsiteten bort.  

Han var en sjenert gutt som ikke var med på noe fotballag eller 

andre saker. For det hendte at han så mange forskjellige ting som 

ikke andre så eller visste lite eller ingen ting om. Men moren fikk 

vite en del om dette.  

I 1947 var han på MS Svalbard med kurs for Hamburg. Bare 21 år 

gammel hadde han blitt tatt ut til å avtjene verneplikten sin i 

Tysklandsbrigaden.  Han tenkte at dette kunne være en hjelp for 

han. Kanskje evnene forsvant eller i det miste roet seg ned.  

Men da, under et av arrangementene, ble han ropt på av en norsk 

medsoldat om og komme opp til den ene teltboden. Bak bordet satt 

det en eldre dame. Joralf skjønte at dette var nok en spåkone. En av 

soldatene kunne tysk og oversatte for han. Hun fortalte ting om 

Joralf som hun ikke kunne vite, blant annet om at han var fra Norge 

og hvor hen i Norge han var fra. Mange ting om hans barndom 

kunne hun fortelle.  Hun sa at han kom til og bli kjent i hele landet 
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sitt, og ja, lengere utover det. Joralf ble sint. Han ville ikke høre noe 

mer, så han endte med og gå. Men det hjalp ikke så mye for 

informasjonen skulle han ha. Etter han hadde gått kom en av hans 

medsoldater og fortalte om resten. Det var ikke måte på hvor stor 

han skulle bli og hvor mange han skulle hjelpe, ja til og med redde. 

En dag fikk Joralf et syn om at livet skulle ta en ny vending. Det var 

en dag Signe og han syklet hjem. (Signe er Joralf sin hustru og er en 

av de som har fått høre om det aller meste som ingen andre har 

igjennom tiden.)  De kom til Kne meieri der de tenkte de skulle ta en 

pust i bakken. Da så han at en vakker dag skulle de få barn og han 

skulle bli klokker. Han fortalte Signe om dette men aldri noen andre.  

Signe og Joralf fikk tre barn sammen og kort tid etter synet ble det 

utlyst en stilling som klokker. Sognepresten kom bort til han og sa at 

han måtte søke på jobben. Men Joralf hadde ikke noe ønske om å 

søke på den jobben for han følte ikke han var den mannen som 

skulle stå som klokker for befolkningen. For han følte han var alt for 

dårlig til det. Men han ble da overtalt til å ta jobben. I samme 

slengen begynte jungel telegrafen å gå. Den nye klokkeren hadde 

spesielle evner. 

I 1975 begynte det å komme flere til kirken. De kom fra både Grong 

og Steinkjer. Men de kom. Kom jo ikke for gudstjenesten sin skyld 

men for klokkeren. De kom for de hadde hørt om Joralf sine varme 

helbredene hender.  

 

Presten Kåre Rokstad var en snill mann og ordnet slik at oppi 

sakristiet i kirken, der skulle det være et rom slik at han kunne ta 

imot folk. Han gjorde dette. Etter en stund måtte han slutte for 

ellers hadde han ikke kommet seg hjem. Med god hjelp fra Rokstad 

klarte han å slutte i kirken. Både han og Rokstad skjønte at dette ble 

alt for mye for han. Men fremdeles var kirken full hver eneste helg. 
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Selv om dette var for så vidt bra for kirken så syntes Jordal at dette 

ble tull. I og med at de fleste kom for å treffe han.  

Det var mange som kom til ham da de var på sin siste reise i dette 

livet. Altså da de var på dødsleiet. Dette førte til at han var mest i 

sitt eget selskap, for det tar jo på. Han trivdes best alene med seg 

selv for det var da han fikk friheten og freden i seg selv. Som han 

igjen hadde fått i kirken av de som var på dødsleiet. 

Joralf stoppet ikke der. I en periode i livet ble han også lokal 

politiker. Men dette var noe av det verste han hadde gjort og han 

sier at han aldri skulle ha vært der. Han og hans evner passet ikke 

inn. Han visste hva som foregikk. Og han visste hva de behandlet. 

Men han sa ikke noe om dette. Han gjemte det. Ikke vil han heller 

nå forklare om hva som foregikk bak veggen. Men han fant fort ut 

at han ikke nyttiggjorde seg av politikken. 

I gjennom tiden har han ikke bare helbredet mennesker men også 

hjulpet til og finne fram savnede gjenstander og dyr. Han sitter 

hjemme på sofaen og da kommer det som et bilde opp hva og hvor. 

Men han fryder seg ikke over det, tvert imot.  

Han har spurt seg selv mange ganger om hvorfor akkurat han skulle 

få disse evnene. Han kunne gå på fest men endte som regel med og 

gå hjem for det kom opp syn. Han husker så godt at det var en som 

sa at han alltid måtte dra hjem når de hadde det morsomt. Men han 

fortalte aldri hvorfor han måtte dra. Aldri. 

Joralf måtte stort sett være alene og derfor bar det mye til skogs og 

innover i fjellene. Det var der han fikk ro. Der fikk han den beste 

gleden. Blant menneskene ble han som en liten fugl. Han forsvant 

inn i folkemengden som om han skulle vært usynlig. Han følte han 

ikke passet inn der.  
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Selv om han hadde gavene han hadde fått var det fremdeles mange 

som ikke trodde på han. Dette ble for mye en stund og han trodde 

han skulle bli ødelagt av dette. Han kunne godta at folk kritiserte 

han, men han kunne ikke gå vekk i fra denne egenskapen. Derfor ble 

det en kamp mellom han og dem som ikke trodde, og de som ga 

han et nederlag. Den viljen og den kraften han fikk som ga han 

næring til å hjelpe mennesker, dem kjempet imot.  

I dokumentarfilmen om han, sier Joralf at han måtte fortelle sin 

historie i denne dokumentaren. Det var mange ganger han måtte gå 

bort for å gråte. Slippe ut sin sorg. Det var ikke en lett oppgave og 

være kjent over hele landet. Det var tungt, ja super tungt. Men det 

har jo ikke bare vært tungt for han, også for kona Signe, som måtte 

være med og bære byrdene sammen med han, men som også har 

vært en stor støttespiller i hans hverdag. Det var en periode på 5-10 

år som var utrolig vanskelig. Mye folkesnakk, mye som de fikk høre 

tilbake og det ga dem en sorg. De slet virkelig begge to med å stå 

fram som ærlige og rettferdige mennesker. Signe har vært en utrolig 

stor støtte for ham i livet. Ja han bruker ordet enestående 

menneske. Hvis han ikke hadde hatt henne ved sin side så hadde 

han aldri klart seg igjennom dette, tror han.  

Joralf har flere sider og flere skulte talenter. Han har et kontor hvor 

han trives veldig godt. Her har han skrevet mange lokalhistorier om 

hendelser i Snåsa samt skrivet bøker om seg selv og den helbredene 

kraften han har hatt og har. Han har også skrevet en del dikt som 

han fremdeles holder på med den dag i dag. På neste side har vi 

gjengitt en bønn av Joralf.  
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Bønn fra Joralf  

Takk min gud og fader. 

Takk for alt som du meg gav, 

Du min gud og fader. 

Takk for kvar ein livsens dag som eg ærlig deg fekk tjene. 

Takk for åndens makt og styrke som eg fikk av deg og som eg i 

sannhet brukte ærlig på min veg. 

Takk for du gråten stillnet da eg ensom sorgen bar.  

Takk fordi du gav meg lyset så eg vegen fant mot deg. 

Takk fordi du gav meg krefter så eg tjenar ble for deg og som 

eg i sannhet brukte ærlig på min livsens veg. 

 

Etter at Ingar Sletten Kollen gav ut boka «Snåsamannen, kraften 

som helbreder», føler han endelig at folk begynner å akseptere han 

som både synsk og alternativ behandler. Det er mange som har 

fortalt om deres møte med Snåsamannen. Men det er spesielt to 

stykker som har betydd utrolig mye for han og hans eget selvbilde. 

En av disse var Høyesterettsdommer Cato Schiøtz. Han besøkte 

Joralf for han kjente til Ingar Sletten Kollen og Ingar spurte om han 

hadde lyst til å være med å se han. Joralf leste da i kort med 

baksiden ned i en familiesammenkomst. Dette sa Cato at var helt 

umulig, og brukte ordene «da er det en verdenssensasjon». Dette 

pirret Cato sin nysgjerrighet og samme morgen så reiste han til 

Snåsa. Han tok fram to kort og la det ene i lommeboken sin. Han 

passet veldig godt at han selv ikke så hva for et kort det var. Så 

reiste han til Snåsa. De satt rundt kjøkkenbordet, Cato, Ingar, Signe 

og Joralf da Cato tok frem kortene. Han tok ut kortet i fra 
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lommeboken så han selv ikke så valøren på kortet. Så la han kortet 

på bordet fremdeles så ingen så det. Han løftet hånden forsiktig. Å 

sa til Joralf; «Nå må du lese hvilke kort det er.» «Ja», sa Joralf «det 

er spar fem». De snudde kortet, og så klart var det spar fem. Da 

skrek Cato «det er ikke sant!» 

Cato skulle holde en 17. mai tale på Biri og ville holde den litt 

annerledes. Det var bare 17. mai komitéen og familien som visste at 

han skulle holde talen. Ca en måned før var han hos Joralf, og det 

første Joralf sier når han åpner døra er: «ja, hvordan går det med 

17. mai talen?» 

Den andre personen som har betydd mye var Politiinspektør Hanne 

Kristin Rhode.  

Under denne tiden var Joralf i Oslo for sin boksignering.  Sønnen til 

Hanne hadde vært syk i mange måneder og hadde vært hos leger 

men de fant ikke ut hva som feilet han.  Hanne kjente en som kjente 

Joralf så de var så heldige og få lov til å besøke han på hotellrommet 

i Oslo.  

Det ble en sterk opplevelse. Joralf var veldig seende i denne 

sitasjonen og med en gang de kom inn på rommet sa han «du har 

hatt øreverk i natt du, men det skal vi få kvittet oss med». Ingen 

visste om at gutten hadde hatt vondt i øret natten før, men Joralf 

merket det. Så fikset han øreverken og fortsatte sin behandling. 

Hanne forteller at etter tre måneder på sykehuset så hadde de 

fremdeles ikke kommet fram til en konklusjon. Selv om de ble godt 

tatt vare på ved sykehuset. Men etter et lite møte med Joralf så 

greier han og ta bort de smertene sønnen hadde og dagen etter var 

sønnen på skolen.  Hanne selv fikk kjenne på Joralf sin helbredelse. 

Dette var på tlf. Hanne forteller at hun kjente varme og prikking. I 

tre minutter så ble hun bra. 



Spiritualisten 

34 
 

Både Hanne og Cato sier at Joralf er veldig synsk og det er det ikke 

tvil om. 

I 2008 hadde Joralf bestemt seg for å slutte, men det var fremdeles 

noen som skulle få lov til å treffe han på nyåret. De skulle da ringe 

til Snåsa hotell. Telefonen kimte i ett sett, ja til og med på juleaften 

og hele jula. 1. januar var helt drøyt da over 200 møtte opp. 

Joralf har hjulpet rundt 50 000 mennesker og sikkert flere enn det.  I 

2001 fikk han kongens fortjenestemedalje. Han har også startet opp 

Marthe og Joralf hjelpefond. Dette fondet er for friluftsliv og 

handikappede. 

Det har vært mange «bygdedoktorer» i Snåsa. Joralf var den 

syvende i rekken i bygdeboka. Den første var sersjant Ingebrigt 

Christoffersen Østvig født 1767 og ble beskrevet slik: 

«Folk valfartede til han langveis fra. For han kunde med stor 

dyktighet hjelpe syke og svake, dels med medisin, dels ved 

eiendommelig mirakelkraft. De siger, der gikk som strøm gjennom 

dem, naar han følte på dem. Ogsaa at forutsige kommende ting 

kunne han.» 

Men den mest kjente var Alma Ålmo. Hun var kjent helt til 

Stockholm. Ja hun ble til og med hentet og kjørt til Stockholm 

I 2012 ble barndomshjemmet til Joralf Gjerstad åpnet for 

allmenheten. Det skal være innredet slik som han hadde det når han 

var barn. Her kan du se senga han ble født i, og Signe og hans 

utmerkelser som de har fått.   
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Kurs høsten 2017 
 

Bergen 

22.09.2017 – 24.09.2017 

Mediumskap mot perfeksjonisme I – Andre Kirsebom 

06.10.2017 – 08.10.2017 

Mediumskap mot perfeksjonisme II – Tim Abbott 

Moss 

22.08.2017 – 28.11.2017 

Videregående mediumskap - Moss 

Oslo 

21.08.2017 – 20.11.2017 

Trinn 1: Grunnkurs i mentalt mediumskap; klarsyn og 

kanalisering 

22.08.2017 – 28.11.2017 

Trinn 2: Videregående kurs i mentalt mediumskap 

24.08.2017 – 30.11.2017 

Trinn 3: Avansert kurs i mentalt mediumskap 

25.08.2017 – 10.09.2017 

Holistisk healing – weekend kurs 

13.10.2017 – 15.10.2017 

Perfeksjonisme II med Tim Abbott 
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13.10.2017 – 15.10.2017 

Filosofi på plattform 

20.10.2017 – 22.10.2017 

Transe mediumskap – weekendkurs 

10.11.2017 – 12.11.2017 

Spirituell Seminar og seremonier 

08.12.2017 – 10.12.2017 

Husrens – hvordan få kontakt med åndene i ditt hus! 

Stavanger 

15.09.2017 – 17.09.2017 

Transe mediumskap 

17.11.2017 – 19.11.2017 

Klarsyn og kanalisering Mediumweekend 

Østfold 

18.08.2017 – 20-08-2017 

Klarsyn og kanalisering - Mediumweekend 

Hamar  

22.09.2017 – 08.10.2017 

Holistisk healing – weekend kurs, Odd Arne Hagen 
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Avs: Norsk Spiritualist Forening 
Sørkedalsveien 74 A, 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 


