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2018 – Nye muligheter 
Av leder André Kirsebom 

 

 

 

Vi har akkurat passert nyttår, men jeg vil starte med et lite tilbakeblikk.  

2017 var et meget spennende år med mye nytt for våre organisasjoner. Vi 

fikk to nye avdelinger, den ene i Trøndelag ledet av Hege Heia og den andre 

i Vestfold med Susann Mahn ved roret. Det passer seg liksom å si ved roret 

siden Sandefjord er slik en sjøfartsby. Det har vært meget fint og hyggelig å 

få disse to områdene på plass.  

Nytt i fjor var også vår nye nettside som har blitt bedre tilpasset plattformer 

som mobiler og nettbrett. Vi håper det kan gjøre det enklere å finne 

informasjon om våre kvelder og kurs når man er ute på reise. Det er viktig 

for oss å hele tiden være tilgjengelig og vi legger ned en god del ressurser 

på dette.  

Når det gjelder 2018 vil vi jobbe videre for å få utdannet flere medium, 

healere og lærere innen dette. Vi ser at med så mange nye avdelinger 

trenger vi mer av alt. Vi håper at folk vil både bli godkjente healere og 

sertifiserte medium i sine distrikter. Er du interessert i dette så ta kontakt. 

Det er først når vi får flere gode spirituelle mennesker ut i hele Norge at vi 

som organisasjon kan nå ut til flere som kan nyte godt av våre tjenester. 

Det er nettopp det vi ønsker. Vi ønsker å kunne gi healing til flere og la flere 

finne ro etter at de har kommet i kontakt med sine kjære på den andre 

siden. Vi tror at dette gjør verden til et bedre sted, og det er et viktig mål å 

styre mot.  
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Samtidig vil jeg benytte anledningen til å takke alle som er med på å gjøre 

NSF, NST og NSFH til de fine organisasjonene de er i dag. Takk for at dere er 

åndelige mennesker, takk for at dere bruker deres tid til å hjelpe andre 

mennesker.  

Brobygging er en viktig sak for alle spirituelle mennesker og på grunn av det 

vil vi sende en delegasjon til den store verdenskongressen som skal 

avholdes i England sommeren 2018. Der vil vi møte spiritualister fra mange 

steder i verden for å diskutere hva det er å være spirituell, samt hvordan vi 

kan gjøre dette bedre og mer ensartet. Blant de store organisasjonene er 

SNU fra England samt spirituelle trossamfunn fra både Spiritualist Church of 

Canada (SCC) og The National Association of Spiritualist Churches (NSAC) 

fra USA. Med er også The International Federation of Spiritualists (ISF). Vårt 

mål når vi skal møte dem er å finne felles verdier for spirituelle mennesker 

og finne ut hva vi har felles med våre brødre og søstre fra andre steder i 

verden og Europa. Vi håper at dette vil gi oss kunnskap og inspirasjon som 

vi kan bringe videre til dere våre medlemmer.  

Det er viktig for oss å ha kontakt med verden utenfor Norge og det er viktig 

å hjelpe mennesker. For et par år siden hadde vi et styrevedtak på at vi i 

NST skulle kunne bruke litt av våre inntekter til å hjelpetrengende 

mennesker i andre deler av verden. I år har vi valgt å sende noen penger til 

et Spirituelt senter i Brasil som driver med healing av fattige og gir mat til 

de som ikke har noe å spise.   

Vi velger derfor å gi kr 9000,- til Instituição Casa da Auxílio e Fraternidade 

Olhos da Luz, som ligger i Belo Horizonte.  

 

Generalforsamlinger: 

Vi vil informere om at det blir  

- Generalforsamling for NST den 21. Februar på kl. 20.00 

- Generalforsamling for NSF og så NSFH 7. Mars. Kl. 19.30 og 19.45 

Alle vil være på Oslo Vandrerhjem, Haraldheimveien 4. Oslo  
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Sir Arthur Conan Doyle  
 

- En av våre Pioneerer 

Av Magne Heia-Gideonsen 

 

Arthur Ignatius Conan Doyle ble født 22 mai 1859 i Edinburgh i 

Skottland i en irsk-katolsk familie. Der vokste han opp i et hjem som 

på grunn av farens alkoholisme ikke hadde så mye penger. 

Lyspunktene i barndommen var når moren, som var en bokelsker, 

leste historier for ham. 

Noen rike slektninger sa seg villig til å betale utdannelsen for ham 

og som niåring ble han sendt til Jesuittenes kostskole i England. Der 

var han i syv år og fikk nok en del problemer når han gjorde opprør 

mot kollektiv straff, noe som var veldig vanlig på kostskolene på den 

tiden. I de syv årene fant han gleden når han skrev brev til sin mor 

og når han holdt på med sport og han ble en god cricketspiller. Det 

var også på denne tiden at han oppdaget at han var en flink 

historieforteller. Ofte samlet de unge studentene seg rund Arthur 

for å høre på de fantastiske historiene han fant på for å underholde 

dem. 

I 1876 når han kom hjem fra skolen begynte han å studere medisin 

ved Universitetet i Edinburgh og som ferdigutdannet lege reiste han 

som skipslege både til Grønland og Vest-Afrika. Det var også under 

legeutdannelsen han begynte å skrive korte historier og i 1886 kom 

boken som skulle gjøre han berømt. «A Study in Scarlet», som er 

den første boken der leserne får stifte bekjentskap med Sherlock 

Holmes og Dr. Watson.  
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Så tidlig som 1881 begynte han å bli interessert i spiritualisme når 

han var med på en forelesning om det. I 1887 publiserte The Light, 

et spiritualistisk blad, artikler som han skrev etter å ha vært med på 

over 20 seanser.  

I 1893 ble han medlem av The British Society For Psychical 

Research. Dette gjorde at han i 1894 ble utsendt til et hus i Dorset, 

der beboerne hørte kjeder som ble dratt over tregolv og klagende 

stemmer. Det var så ille at det meste av tjenestefolket hadde sluttet 

og familiens hund nektet å gå inn i enkelt rom. Han var der flere 

kvelder men han var usikker på om det var noen som prøvde å lure 

ham eller om det var ekte. Da det senere ble oppdaget at kroppen 

til et 10 år gammelt barn hadde blitt begravd i husets hage ble han 

overbevist om at han hadde opplevd et psykisk fenomen og at det 

var sjelen til det barnet som gikk igjen i huset.  

I årene som kom fortsatte han sin forfatterkarriere og skrev mange 

bøker. De fleste om Sherlock Holmes og Dr. Watson, men også 

science fiction og historiske romaner.  

Rundt 1916, midt under Første Verdenskrig skjedde det noe med 

hans tro. Han så at barnepiken i huset hadde psykiske gaver og kom 

frem til at Spiritualismen var en ny åpenbaring sendt av Gud for å 

trøste alle sørgende som hadde mistet noen i krigen. Dette gjorde 

at han skrev flere artikler til The Light der han forklarte sin tro. Han 

skrev også sin første bok om spiritualisme, «New Revelation», som 

ble utgitt et par år senere.  

Så, i oktober 1917 holdt han sin første av utallige forelesninger om 

Spiritualisme. Han ønsket å presentere fakta og ville dele 

kunnskapen for å kunne hjelpe så mange som mulig. Til tross for at 

han visste at karrieren kom til å lide så ble han en talsperson for 
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Spiritualismen. I løpet av sin forfatterkarriere skrev han et 60-talls 

bøker, 20 av dem handlet om Spiritualisme.  

Dette var startskuddet på en reise som tok ham verden rundt for å 

spre Spiritualismens budskap. Han var også innom Sverige, Norge og 

Danmark.  

I 1922, på en forelesningsturné til USA, ble han også venn med 

magikeren Harry Houdini, til tross for at Houdini var motstander til 

spiritualismen.  

Han var datidens fremste og mest kjente talsperson for 

Spiritualismen.   

Han døde av hjerteinfarkt, 71 år gammel 7. juli 1930 i sitt hjem i 

Crowborough, East Sussex. Noen dager før sin død skrev han 

«Leseren vil se at jeg har vært på mange eventyr. Det største og 

mest fantastiske venter på meg nå».  

 

Bilde fra 1893, tatt av Herbert Rose Barraud  
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Møt Bodil  -leder for NSF Stavanger 

 
-Av Helen Tjelta Hansen 

 
 

..om hjertet som synger.. 
Barnebarnet mitt på 3 år, og ungene mine, 
selv om de nå er store. At de lykkes med det 
de gjør og er, og at de har det bra får hjerte 
til å synge. Og det får hjertet til å gråte når 
de sliter selvfølgelig.  
 

..om forbilder.. 
Jeg har vel ingen spesielle forbilder annet enn farmor som ikke lever 
lenger. Farmor var veldig sosial og de hadde et åpent hjem hvor det 
var lett å stikke innom i døra uten at man behøvde invitasjon på 
forhånd. Det er viktig å snakke med folk synes jeg, bli kjent med folk 
å få nye impulser. 
 
..om energi i hverdagen.. 
Å få hjelpe folk gir meg masse energi, også å ha glade folk rundt 
meg. Gjøre ting jeg brenner for og mestrer. 

..om avkobling...                                                                                                   
Da gjør jeg helst ingenting annet enn å sitte bakpå kjæresten min 
sin Harley og nyte fint vær på kjøretur, men jeg kan også koble godt 
av på sykehjem. Jeg har en ekstrajobb på et par sykehjem hvor jeg 
storkoser meg i helger innimellom. 

 ..om å ha det aller best...                                                                                        
Små øyeblikk i hverdagen! Når en klient går fornøyd ut av kontoret 
mitt med hodet høyt og en god følelse. Å få sola i øya så jeg må ta 
på solbriller. Under teppet mens regnet høljer ned og jeg har en god 
varm kopp og en bok. Bak på motorsykkelen en varm dag 
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..om prioriteringer i hverdagen...                                                                            
Egentid, ro om kvelden før jeg skal sove er viktig. Jeg må på en måte 
lande litt. Jeg mediterer ofte. Kort tid men gjerne flere ganger til 
dagen. Hvis jeg føler at jeg mister kontrollen, da stresser jeg, og 
desto viktigere å ta en pust i bakken, en liten timeout. Jeg har fått 
innført meditasjon på jobb, og det er skikkelig kult! 

..om å "brenne" for...                                                                                             
Jeg brenner for Stavanger Terapisenter, der jeg bl.a tilbyr healing og 
hypnoterapi. Jeg brenner for å hjelpe folk å få det bedre uten 
medisinering dersom det mulig, man gjøre så mye bare ved å endre 
kosthold, bearbeide følelser og hendelser. Jeg brenner for 
stressreduksjon, for der er det veldig mye å hente for å bedre folks 
helse. 

..om å være utenfor komfortsoner...                                                                 
Jeg tror jeg er aller mest utenfor komfortsonen når jeg skal holde 
filosofi. Jeg har ikke turt å ta den på sparket ennå, men har gjort den 
på forhånd og har med jukselapp for å holde track. Så er jeg nok litt 
ut og inn av link tenker jeg. 

..om fine spirituelle opplevelser..                                                                        
Da jeg var på holistisk healing kurs og «så» fem til som var med 
rundt benken å healet med meg. Det var veldig spesielt, og Andrè 
bekreftet at de var der. Fantastisk! 

..om spiritualitet i hverdagen..                                                                             
Jeg har med meg morfar når jeg jobber med terapisenteret, og det 
er veldig fint. Han var en dypt religiøs mann, og nå når han er på 
den andre siden hjelper og støtter han meg i det jeg gjør.  

...om NSF 
Hvordan kom NSF inn i livet ditt?  
Det husker jeg egentlig ikke, men jeg var på en medlemskveld der 
bl.a  Anne Khan var medium. Jeg var veldig skeptisk til denne 
synginga, var skikkelig utenfor komfortsonen da kjente jeg, og 
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usikker på om jeg kom til å gå dit igjen. Men det gjorde jeg, og jeg 
ble for å si det sånn. Hvis jeg ikke husker helt feil meldte jeg meg inn 
en god stund før jeg var på en medlemskveld. 
 
Planer for NSF Stavanger i tiden fremover? 
Vi skal utvide tilbudet vårt til utover Jæren. Våren blir å prøve ut 
Bryne og Klepp, og vi endrer navn til NSF avd Rogaland. På Bryne får 
vi mandager til medlemskvelder. De siste 4 år har vi hatt 
medlemsmøter på onsdager i Stavanger. Kanskje en mandag på 
Bryne passer bedre? Vi ønsker oss flere medlemmer og flere 
medium i regionen spesielt. Vi ønsker oss også flere healere. Vi er jo 
alle healere bare vi lærer å bruke det. 

Hva er den største utfordringen som leder i NSF Stavanger? 
Det må være å få inn folk i styreverv. Dette er en frivillig 
organisasjon hvor folk må bruke av sin fritid. Vi har veldig mange 
gode hjelpere som jeg setter utrolig stor pris på. For all det, jeg har 
ikke vært i noen dårlig situasjon ennå, så utfordringer er det vel ikke 
så mye av. Men jeg setter pris på at noen er der og holder meg i 
ørene også.... 

Bodil´s motto/leveregel: 

Be careful what you wish for, you might just get it ;o) 

 

Ønsker du kontakt med Bodil, så er hun å treffe på  

mobil 476 21 399 

 www.stavangerterapisenter.com 

 

 

  

http://www.stavangerterapisenter.com/
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Ny lokalavdeling Vestfold! 

Lokalavdelingen Vestfold er helt nyoppstartet og vi holder til på 

Forsmanssenteret, Dronningensgate 24 i Sandefjord. 

Vi hadde åpningsmøtet med informasjon i Sandefjord 9. august og et 
informasjonsmøte på Tante Teoline, Skien 16. august. Vårt første 
medlemsmøte hadde vi 13. september, og vi har foreløpig møter en onsdag 
pr måned.  Målsettingen er å kunne tilby litt variasjoner med healere som 
demonstrerer healing og tilbyr gratis healing på healingkveldene, og 
kanalisering fra scenen. 

Det kom også inn en forespørsel på vårt siste medlemsmøte for året 8. 
november, om vi kunne ha meditasjonskvelder. Dette er også noe vi ønsker 
å få til fremover, samt å invitere foredragsholdere på kveldene våre. 

Når det gjelder Telemark, legger vi oss foreløpig litt "i midten", og vil ha 
noen medlemsmøter der etter avtale med Tante Teoline.   

 
Ledelsen i avdeling Vestfold består av: 
Leder:       Susann Mahn, kan kontaktes 
på tlf 45 24 28 15.                          
Kasserer: Svetlana Gulestø                                                                                
FB+Web: Sture Søreng                                                                                  
Hjelpere: Ann Helen Møller, Anne-Karin 
Liland og Natalia Halle 

 

 
Fra v: Svetlana, Sture og Susann 

https://maps.google.com/?q=Dronningensgate+24&entry=gmail&source=g
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'Les Spiritualistes Francophones' 
For noen måneder siden 

startet Marie Holm facebook 

gruppen 'Les Spiritualistes 

Francophones' i Frankrike for å 

forene spiritualister der. Nå 

nylig organiserte hun, sammen 

med Betty Tutrice og hennes 

kone Virginie Simard en 

spiritualistisk samling i et 

konferanserom på et hotell i 

Rennes.  

 

Rundt 30 personer deltok, noen kom så langveisfra som Paris og 

Fontainbleu og overnattet bare for å delta på denne samlingen og få møte 

andre i et spirituelt miljø. De hadde en nydelig kveld med følbar 

tilstedeværelse fra åndeverden og mye kjærlighet. Etter samlingen hadde 

noen av de middag sammen. 

De vil nå starte månedlige møter online for å bygge opp dette miljøet i 

Frankrike. Her kan de 

dele artikler og idèer, 

praktisere 

meditasjoner, 

filosofier, mediumskap 

og støtte hverandre.  

 

 

 

 

Marie Holm skal ordineres som Spirituell Prest til våren. Det blir 

spennende å se hvor dette bærer hen! 
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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.  

Innmelding på siden ”Medlemskap”. For mer informasjon, se 

www.spiritualist.no

http://www.spiritualist.no/


Spiritualisten 

13 
 

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. 

 

Gravferd 

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

kapell og gravsted som alle andre trosretninger. 
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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. 

 

Medlemskap 

Ønsker du medlemskap i NSFH må du og være medlem enten i NSF-

foreningen (kr 300,-) eller NST Trossamfunnet (gratis). For mer info les 

videre. Medlemskap i NSFH koster kr 350,- pr år. Ev. forsikring kr 520,-  

 

 

 

http://www.spiritualist.no/nsfh
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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   300,-  ____ 

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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En hilsen fra NSF Bergen  
Vi i foreningen har hatt en innholdsrik sesong, varme møter og inspirerende 

kvelder. 

Før vi avsluttet til sommeren hadde vi besøk og foredrag av Svein Østvik, 

der han denne kvelden holdt foredraget- «Livet», men også pratet han litt 

om sine tanker rundt healing og han fortalte om sine spirituelle evner, og at 

han har «varme hender» og bruker healing i sin hverdag. En fantastisk 

inspirerende kveld der han også leste fra sin egen dikt samling.  

Vi startet høst sesongen med medium kveld der Mona Burås og Kjersti Ørn 

var på plattform og gav hilsninger fra åndeverden til publikum. En varm og 

fin kveld.  

 

 

Vi fikk besøk og foredrag av Roar Krogshus 18 Oktober, et fantastisk 

foredrag der han åpnet opp for temaet karma/ tidligere liv/mellom livene. 
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Han sier "Karma er den universelle loven om årsak og virkning gjennom 

mange liv. Dine holdninger og handlinger i ett liv får innvirkning på senere 

liv. Som du sår, skal du høste." Anbefaler varmt de andre avdelingene å 

invitere ham til foreningen deres! 

Vi har også hatt flere meditasjons kvelder. Blant annet veiledende healing 

meditasjoner, vi opplever at det er stort behov for å ha meditasjons 

kvelder, det er mange som ønsker å bli veiledet i forskjellige meditasjoner. 

8 November har vi hatt Healing kveld, der vi har brukt blant annet 

syngebolle, ved forskjellig healing «økter» gjennom kvelden. Det var mange 

som tok turen denne kvelden, fantastiske energier og mange nye ansikter 

denne kvelden, som ønsket svært gjerne å komme tilbake til vår neste kveld 

som er 22 November – medium kveld med Andre Kirsebom og Kjersti Ørn, 

og sesong avslutning og minimesse, med lokale aktører innen mediumskap 

og godkjente healere. Vi gleder oss!  

Hilsen fra arbeidsgruppen i Bergen – Birthe, Betsy, Linda og Siri.  
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En hilsen fra Stavanger 
Dette året har vi hatt noen endringer i lokalledelsen, da 2 som har vært 

med i flere år ga plassen sin til 2 nye. Nå består lokalledelsen i Stavanger av 

Bodil Sæther, Erwin Geiss og Thomas Rimmereid.  

Sammen med oss 3 får vi med en som skal ta hånd om økonomien. Der er vi 

akkurat nå i et skifte, fra Mary Høvring som har vært med oss fra starten til 

Liv Signe Lomeland. Vi vil i samme slengen sende ut en takk til alle våre 

fantastiske hjelpere som er med og setter i stand kveldene og rydder før de 

går, baker kaker, steiker vafler, dekker bordene, er trofaste i døra og ved 

NST bordet, og alle de som setter ut stoler og rydder de vekk igjen, samt 

den virkelig gode hjelpen vi får av Helen Tjelta Hansen med å sette sammen 

dette magasinet. Tusen takk! 

Vi har hatt et kjekt år bak oss med mange spennende besøk i Bekkefaret 

bydelshus i Stavanger. Neste år vil vi utvide til Jæren, og vi starter med 

samling på Bryne 15. januar. Det blir veldig spennende å se hvordan vi blir 

mottatt på Bryne. Vi har en tro på at vi har et miljø også der og vi ønsker å 

møte medlemmene våre og potensielt nye medlemmer på hjemmebane.  

Vi håper og også få til samling på Klepp denne våren, så ser vi hvor vi 

havner til slutt, om det blir Bryne eller Klepp. Det kan selvfølgelig være at vi 

fortsetter samlingene begge steder. Vi håper også å få med oss jærbuer på 

kurs så vi kan få flere healere og medium i distriktet. Og så håper vi også at 

noen fra Stavanger vil være med oss til Bryne og Klepp.  

Utpå våren vil vi også få besøk fra Oslo som ikke har vært hos oss før, 

Pamela Fornell, og vi får besøk av Tine Fonn som skal holde foredrag om 

healing for oss, samt lede sirkelhealing. Så kommer Manuela Johansen som 

vil jobbe sammen med vår lokale Anne Khan, og Andrè Kirsebom besøker 

oss. Vi får også diktlesing med musikk. Så det blir mye kjekt å se frem til, og 

vi begynner sesongen med besøk av Anita Helen Rasmussen, vårt lokale 

medium nordfra. 
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Fv: Thomas Rimmereid, Bodil Sæther, Erwin Geiss 

Det er en god del både healere og medium i distriktet, og vil 

ønsker oss et godt samarbeid med disse. Bli kjent og spre den 

gode jobben som gjøres i samarbeid på felles plattform. 

Vi i lokalledelsen ser frem mot et strålende 2018! 

Det blir nok travelt, men veldig kjekt! 

Hilsen fra Erwin, Thomas og Bodil.
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Program Våren 2018 

 
Til vinteren og våren kommer vi til å ha programmer i alle avdelinger.  

I Oslo vil vi ha kvelder hver uke fra den 3. januar. Ved siden av dette vil vi ha 

kvelder hver måned i våre avdelinger i Bergen, Hedmark, Rogaland, 

Trøndelag, Vestfold og Østfold. Vi har nå et stort program i hele Norge med 

over 50 kvelder. Er du medium og vil jobbe med oss så si i fra, for vi trenger 

flere gode medium.  

 

Nytt fra vinteren er at vi i Rogaland vil være i Stavanger og på Jæren. Vi 

håper at dette kan være et fint tiltak for alle de som bor sør for Stavanger.  

Spirituell prest Hege Heia og hennes mann Magne Karlsen har flyttet til 

Levanger.  De har kommet godt i gang og vil både ha kvelder i Levanger og i 

Trondheim. Det skal bli spennende å se hva vi kan få til for dere som bor i 

dette distriktet.  

For detaljert program ber vi dere sjekke vår Nettside eller Facebook for den 

enkelte avdeling.   

Disse er: 

Nettside:  www.spiritualist.no 

Facebook: Norsk Spiritualist Forening 

http://www.spiritualist.no/
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Kurs våren 2018 
Dette er de kurs som er satt opp så langt.  

Det kommer flere så det er viktig at du sjekker vår kurskalender på 

www.spiritualist.no 

Bergen 

04.05.2018 18:00 - 06.05.2018 17:00 

Mediumskap mot perfeksjonisme 

Oslo 

12.01.2018 18:00 - 14.01.2018 17:00 
Klarsyn og kanalisering: Weekendkurs 

15.01.2018 18:00 - 07.05.2018 21:00 
Trinn 1: Grunnkurs i mediumskap, klarsyn og kanalisering 

16.01.2018 18:00 - 08.05.2018 21:00 
Trinn 2: Videregående kurs i mentalt mediumskap 

18.01.2018 18:00 - 24.05.2018 22:00 
Trinn 3: Avansert kurs i mentalt mediumskap 

19.01.2018 18:00 - 04.02.2018 18:00 
Holistisk healing- VEKS -Weekendkurs 

09.02.2018 18:00 - 11.02.2018 17:00 
Transe mediumskap Weekend 

23.03.2018 18:00 - 25.03.2018 17:00 
Åndelig fotografering/Eksperimentelt mediumkurs 

http://www.spiritualist.no/
http://spiritualist.no/kurs/hendelse/54-transe-mediumskap-weekend
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13.04.2018 18:00 - 29.04.2018 18:00 
Videregående healing kurs 

11.05.2018 18:00 - 13.05.2018 17:00 
Filosofi fra plattform 

18.05.2018 18:00 - 21.05.2018 17:00 
Spirituell seminar og seremonier  

 

Østfold 

16.01.2018 18:30 - 08.05.2018 21:30 

Mediumkurs i Østfold 

 

Vestfold 

16.02.2018 18:00 - 18.03.2018 18:00 

Holistisk healing- VEKS –Weekendkurs 

 

Trondheim 

23.02.2018 17:00 - 25.02.2018 17:00 

Konfirmasjon - Weekend 

02.03.2018 18:00 - 11.03.2018 18:00  

Holistisk healing- VEKS -Weekendkurs 

20.04.2018 18:00 - 22.04.2018 17:00 

Klarsyn og kanalisering: Weekendkurs 

http://spiritualist.no/kurs/hendelse/21-videregaende-healing-kurs-oslo
http://spiritualist.no/kurs/hendelse/40-spirituell-seminar-og-seremonier
http://spiritualist.no/kurs/hendelse/45-komfirmasjon-weekend
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Hva er NST  

- Norsk Spiritualistisk Trossamfunn                                            

 

Denne artikkelen er basert på mange spørsmål 

som vi har fått inn om hvem vi er og hva slags 

utdannelse som NST trossamfunnet tilbyr. Vi 

håper på at den kan svare deg på mange 

spørsmål. Vi starter med å svare på hvem vi er.  

NST står for Norsk Spiritualistisk Trossamfunn, grunnlagt i Norge for 

nordmenn. Troen baserer seg hovedsakelig på de 7 prinsipper som finnes i 

Englands største spiritualistiske kirke, SNU, som har rundt 340 kirker. Selv 

om mye av troen er tatt derfra har vi og tatt hensyn til norsk åndelighet. Vi 

har derfor med forståelsen om at reinkarnasjon er en naturlig del av vårt 

evige liv.  (Reinkarnasjon står og meget sterkt i spiritismen, som er den 

franske spirituelle retningen.) 

 

I tillegg til de 7 prinsippene har NST en trosbekjennelse. Denne er basert på 

de 7 prinsippene men har også fokus på dyr og natur som er typiske norske 

verdier. I denne stadfester vi og vår tro på reinkarnasjon.  

 

Når ble NST etablert 

NST ble etablert i januar 2007. Dette skjedde sammen med NSF foreningen, 

NSFM mediumforbundet og NSFH healerforbundet. 

 

Hvor stor er NST per 2017 

I dag har NST 912 medlemmer. I tillegg til dette finnes det ytterligere rundt 

450 medlemmer i interesseforeningen NSF. Til sammen er det rundt 1370 

medlemmer. I healerforbundet er det rundt 260 healere. 

Hva er fokuset til NST                                                                                           

NST sitt fokus er å spre lys og kjærlighet i verden. Dette gjør vi gjennom 

godhet mot mennesker, dyr og natur. Vi skal være healere og brobyggere 

mellom mennesker. Grunnleggeren av NST, Spirituell Prest André Kirsebom 
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sier: «På min vei vil jeg heller møte en god kristen, enn en dårlig spiritualist. 

Med dette mener han at det er viktigere hvordan vi oppførere oss enn hva 

vi tror på. Det er slik spiritualismen skal være. Vi skal informere og motivere 

men ikke misjonere. De som vil dele vår vei er velkommen til det, men det 

er deres selvstendige valg, som ikke skal påtvinges noen.  

Hva skiller NST fra SNU, og hvorfor er ikke NST en del av SNU?                

Både NST og det engelske SNU bygger de 7 prinsipper formet av Emma 

Hardinge Britten. Det er i midlertid to saker som skiller disse to 

organisasjonene. 

Reinkarnasjon: 

I troen til SNU aksepterer de ikke reinkarnasjon, siden de sier at dette ikke 

er godt nok bevist. Vi mener at en må se bredere, enn bare på mediumskap 

for å finne bevis. Det finnes også bevis for reinkarnasjon om vi ser på barn 

som husker tidligere liv og på regresjoner til tidligere liv. Totalt sett mener 

vi at reinkarnasjon er godt nok bevist og derfor er dette med i troen til NST. 

Et annet viktig moment er at vi før vi startet NST og flere ganger senere har 

spurt både medlemmer og potensielle medlemmer om dere tro på 

reinkarnasjon. Alle åndelige mennesker i Norge tror på reinkarnasjon. Det 

hadde derfor vært rart om vi skulle hatt et trossamfunn som går mot hva 

mennesker i Norge tror på.  

 

Har vi stjålet de 7 prinsipper?                                                                              

Det har blitt hevdet at NST har stjålet de 7 prinsipper fra SNU. Man kan ikke 

stjele en tro, det man kan gjøre er å ta det som er godt å bringe det videre. 

Vi i NST har blitt inspirert av disse gode prinsippene som fortjener å være 

universelle. I SNU sin egen «mission statement» står det at de skal spre 

spiritualismen. Så vi har hjulpet dem med dette gjennom at vi har adoptert 

prinsippene.  

Hvem etablerte NST                                                                                     

Gjennom sine mange reiser til Arthur Findlay Collage utenfor London og i 

møtet med SNU i 2005 og 2006 ble Kirsebom inspirert til å bringe 

spiritualismen over til Norge. Kirsebom samlet et midlertidig styre i løpet av 

2006. Denne gruppen utformet NSK Norsk Spiritualist Kirke, som ble 
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etablert i 2007. I 2009 ble navnet endret til NST, Norsk Spiritualistisk 

Trossamfunn.  

Hvorfor kalles det Spirituell prest?                                                                     

Det har vært mange diskusjoner rundt dette navnet. En årsak til dette 

navnevalget er at det kalles for minister i England, USA og Canada. Dette 

tilsvarer ordet prest. Det er få andre ord som dekker eller forklarer 

stillingen og virkeområdet til våre spirituelle prester bedre enn ordet 

Spirituell prest.  

Våre folk står for seremonier, men skal og kunne lede lokalavdelinger og 

kunne arbeide med healing og sorgarbeid. På grunn av dette har vi funnet 

at Spirituell Prest er det mest dekkende navnet. Prester har og eksistert i 

mange kulturer som i den egyptiske og mayakulturen. Ordet spirituell har vi 

med for å skille oss fra prester i andre trossamfunn.  

Hvor mange spirituelle prester har NST 

Per dags dato er det tre spirituelle prester i NST, men det er flere som er 

under utdannelse. 

Hvor lang er utdannelsen til de spirituelle prestene i NST 

Utdannelsen tar minst fire år og er en deltidsutdannelse. Det er svært 

mange aspekter som er inkludert i utdannelsen. Utdannelsen er svært lik 

det man kan finne i England, USA eller Sverige, men vi har også med andre 

aspekter som ikke er i utdannelsen i disse land. Eksempler på disse er krav 

om at man skal være godkjente healere og tema som religionspsykologi 

som man også har på det norske menighetsfakultetet. Vi er meget stolte av 

vår utdannelse som er meget god. Er du interessert i mer informasjon har vi 

egne skriv om denne utdannelsen.  

Hvem leder utdannelsen?                                                                          

Utdannelsen ledes av Norges første Spirituelle Prest André Kirsebom.  

Hva er bakgrunnen til André Kirsebom som leder utdannelsen. 

Kirsebom har tatt så mye han kunne av utdannelsen til spirituell prest i SNU 

i England. Her har han tatt svært mange brevkurs og mange diplomer. En 

prest i England må minst ha et diplom og helst innen Public speaking. 

Kirsebom har tatt dette diplomet, men har også tatt ytterligere fire 
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diplomer (DSNU) for å støtte opp om sin læring i 

England og i SNU. Ved siden av dette har han en 

CSNU i demonstrasjon av mediumskap.  Han har også 

tatt det teoretiske brevkurset som er for prester i 

England. Per i dag er han en av de som har flest 

diplomer og sertifiseringer i hele SNU.  

 

Hvorfor har han ikke utdannet seg ferdig i SNU. 

Allerede i 2006 ønsket André Kirsebom å bli spirituell prest. Han forhørte 

seg da med en prest der som forklarte at det var ikke noe man søkte om, 

man måtte bli invitert av prestekollegia i England.  

Kirsebom ville ikke la dette stoppe seg, så han fant ut hvilke kriterier som 

skulle til for å bli spirituell prest. Et av dem var flere års medlemskap i SNU. 

Han meldte seg raskt inn. Så meldte han seg på og tok all den teoretiske og 

praktiske utdannelsen som en prest måtte ha. Det eneste som han ikke fikk 

tatt var selve den praktiske delen av presteutdannelsen. Likevel har han 

overvært noen seremonier i England og sett hvordan de utføres. Våre 

seremonier her i Norge er til en stor grad oversatt fra de som er i SNU.  

Kirsebom mente at om vi skulle få startet NST kunne vi ikke vente i mange 

år på en ordinert prest og tok derfor rollen som den første spirituelle prest i 

Norge. En ordinering i England ville heller være det nærmeste men likevel 

ikke være i vårt eget samfunn. Som ved opprettelsen av alle andre 

trossamfunn, finnes det egentlig ikke noen som kan lære opp den første.  

Tidene endret seg og en kunne etter hvert søke om utdannelsen. Tre 

ganger søkte Kirsebom om plass, uten at han fikk tilbud om dette. 

Søknadene ble trenert, og flere henvendelser ble ikke besvart, uten at det 

ble gitt noen grunn til dette. Det eneste man kan lese ut av dette er at det 

er krefter i SNU som ikke likte at NST ble opprettet og blir drevet uten å 

være en del av SNU. Dette kunne vi jo ikke i og med at vi har med troen på 

reinkarnasjon. Med beklagelse må vi erkjenne at politikk i SNU satte en 

stopper for Kirseboms praktiske utdannelse som prest. Det er også synd at 

de ikke en gang kunne gi et skikkelig svar. Når det er sagt vil han påpeke at 

de har hjulpet ham i all den andre utdannelsen har tatt i England, som har 

vært meget bra.  
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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: 1503 34 11933. 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 


