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Det Spirituelle Hjem - DSH 
Av leder André Kirsebom 

Etter 12 års sparing og venting har vår 

drøm gått i oppfyllelse. En drøm for meg 

som leder for NST og NSF og en drøm for 

alle oss spiritualister. Vi har nå endelig fått kjøpt vårt eget 

lokale som ligger i Hoff Terrasse 6 nære Skøyen i Oslo. Navnet 

på stedet vil være "Det spirituelle Hjem". 

Navnet er viktig for oss, siden vi ønsker å skape et andre hjem 

hvor alle føler seg velkomne. Vi, vertskapet som jobber der 

skal være med å skape dette hjemmet. Det skal være et sted 

med hjerterom og gode energier. Hjemmet vårt skal være 

med å skape den identiteten vi søker som spirituelle 

mennesker. Selv om vi holder til i Oslo skal dette også være et 

hjem for alle spiritualister i hele Norge. Siden det ikke bare vil 

være vårt hovedkontor for hele landet, men og et sted man 

kan besøke når en er i Oslo. Selv om det i utgangspunktet er 

et enkelt lokale vil vi prøve å sette et særpreg på dette. Noe 

som viser hvem vi er og som kan gjøre oss alle stolte. 

Offisielt er det NST trossamfunnet som har kjøpt stedet, men 

det vil også være hovedkontoret for NSF foreningen og NSH 

healerforbundet. Lokalene vil sånn sett være et administrativt 

senter for alle tre organisasjoner.  

Vårt nye hjem har allerede blitt tatt i bruk og tilbyr de fleste 

av våre tjenester. Resten vil komme på plass når all 

ombygging er ferdig. Bruken vil bli variert. Når det store 

http://spiritualist.no/nst/481-det-spirituelle-hjem
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møterommet er ferdig vil Medium-kveldene våre bli flyttet hit 

og vi vil som vanlig ha dem på onsdager. Det blir hyggelig å ha 

dette i vårt eget lokale, hvor vi kan bygge opp en god energi, 

og få mer ro og stabilitet, noe som vi har savnet både på 

Haraldsheim Vandrerhjem og Bolteløkka skole. 

På tirsdagskveldene vil NST og NSH stå for gratis 

healingkvelder. Disse kveldene vil tilby filosofi, meditasjoner 

og healing både i grupper og individuelt. Vi vil også kunne 

tilby samtalegrupper for de som søker healing gjennom den 

gode samtale.  

På senteret vil du og kunne finne kurs. Mandagskveldene med 

mediumkurs for nybegynnere flyttes til det nye lokalet vårt. 

Videregående og avansert kursene vil fremdeles holdes i 

Sørkedalsveien 74 B. På torsdagskveldene ønsker vi å ha 

forskjellige sirkler. I helgene vil vi ha forskjellige kurstilbud. 

Kursene vil både være av oss som driver stedet og andre som 

leier seg inn.  

På dag og kveld vil du kunne finne healere og medium som 

jobber på senteret. Her vil du kunne få healing og kontakt 

med den andre siden. Ønsker du å leie kontor eller kurslokale 

hos oss er det bare å ta kontakt. Ring oss eller se på nettsiden 

under DSH.  

Bokateket vårt vil endelig få et hjem. Vi har i flere år kjøpt 

opp og samlet inn bøker. De fleste vil være til utlån, mens 

noen av de sjeldneste bøkene kan leses hos oss. Til det har 

vi gode stoler som du kan synke ned i og kose deg med en 

kopp kaffe og en spennende bok.  
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Hjemmet vil også være åpent for seremonier. Ønsker du en 

navnedag eller vielse vil vi kunne holde det her. Det gjelder 

og for konfirmasjoner og minnestunder.  

Har du andre ønsker og ideer som du vil fremme er vi åpne 

for det. Stedet er der for å brukes av alle som er åndelige 

og ønsker noe godt for sine medmennesker.  

Vertskap for hjemmet vil være Andrea Solli som vil ha 

hovedansvaret. Noen av de andre som vil jobbe sammen 

med henne er Mona Linn Larsen, Aud Rameckers 

Baltzersen, Cecilie Eugenia Lund og Sybil Richardson. Men 

vi forventer at det vil komme flere etter hvert. Dette 

vertskapet vil være til stede på alle ukedager. Du vil kunne 

møte dem for en hyggelig prat og hjelp til å finne ut mer av 

våre andre tjenester. Åpningstider vil du kunne finne på 

nettsiden vår www.spiritualist.no Sjekk under DHS for å 

finne informasjon om stedet.  

Kontoret i DSH har et eget telefonnummer som er 

46770220 

Vi er stolte av vårt nye hjem og ønsker dere alle:  

Hjertelig Velkommen!  

 

Hilsen Spirituell Prest og leder André Kirsebom 

http://www.spiritualist.no/
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Vistemannen – Alv Vistnes  
29.8.1896 – 11.11.1989 

Av Bodil Sæther  

 

 

På Randaberg utenfor Stavanger bodde det en mann som på 

folkemunne bare het Vistemannen. Egentlig var de to, far og 

sønn. Da faren, Bertrand A.S. Vistnes døde overtok sønnen 

Alv Vistnes hans virke som naturmedisiner. Det gikk også 

gjetord om at han var synsk siden han kunne stille diagnoser 

over telefonen. 

Alv Vistnes fortalte at han lærte mye av sin far, men mye var 

også selvlært. Han lærte noe nytt hele tiden mente han, og 

var av den oppfatning at hvis du mente deg utlært, ja da var 

du utlevd.  
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Han holdt seg i form ved trening, og brukte blant annet 

trapper som metode. Han hadde også en stang mellom 

eldhuset og fjøset hvor han løftet seg selv opp og i vinkel hver 

dag. Aller helst ville han som 80 åring jobbe sammen med de 

unge ennå.  

Han var en naturens mann, og var opptatt av kosthold og hva 

vi kledde oss i, og mente at ull og bomull var det beste. Nylon 

var ikke bra for oss. Han var også en kristen mann, og sa 

tydelig ifra at det ikke finnes noen legedom mot døden, men 

at vi skulle ta vare på gaven livet er som Gud har gitt oss. Og 

vi kan bruke alle forsvarlige midler for å ta vare på livet, som 

for eksempel en eller flere kombinasjoner av urtedrikker.  

Alv hadde en enkel grunnteori innenfor sitt virke som 

«naturmedisiner», nemlig at det er med oss mennesker og 

menneskekroppen som det er med den jorda vi er skapt av og 

som vi henter næring fra. «Slik som jorda kan lide av ymse 

mangelsykdommer og få sine merker av det, slik kan kroppen 

lide av mangelsykdommer. Han mente også at mange flere 

sykdommer enn det en jevnlig regner med kommer av 

nettopp slik mangel. Når jorda mangler de rette stoffene 

tilfører vi de, det samme må vi gjøre i kroppen. Når kroppen 

får det den trenger blir den frisk. Det blir balanse. Et av de 

stoffene som jevnt over mangler er jern fordi vi har sluttet å 

koke mat i jerngryter. Og det brukes i dag mer bergsalt enn 

havsalt. I havsalt er det så mange verdifulle stoffer kroppen 

trenger, og så har folk sluttet å bruke brennesle i gryter og 

supper. Der er det også mange verdifulle stoffer og brennesle 

er en utmerket medisinplante. 
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Det sies at Alv kunne se hvilke sykdommer folk hadde selv 

bare ved å snakke med dem på telefonen. Det sies også at 

han kunne høre hva de tenkte og visste hva de hadde gjort og 

sagt uten å burde kunne ha noen anelse om det. Alv likte ikke 

å snakke om det. Han ville ikke si annet enn at han bare visste 

hva som feilte de som kom, og bare visste hvor sykdommen 

satt. Når folk ringte og ba om hjelp gikk Alv for seg selv en 

stund før han svarte. Han var en troende kristen mann og ble 

spurt om han da ba for dem, eller om han ville fortelle hva 

han gjorde da han gikk for seg selv, men dette ville han ikke 

fortelle om. Det som var viktig var at folk fikk den rette 

medisinen. Var det folk han ikke kunne hjelpe ga han tydelig 

beskjed om det, og ba de gå bønneveien til Gud med sine 

problemer fordi ingen urter kunne hjelpe. Han mente at 

bønner til Gud også hadde hjulpet mange. 

Mange kom til Alv for hjelp. De kom fra både fjernt og nær, 

fra Vardø i nord og hele landet ellers. Fra de fleste land i Vest-

Europa, fra noen land i Øst-Europa, fra Nord-Amerika og Sør-

Amerika. Men de kom også de som bare ville teste han ut, 

eller finne ut hva det kostet å gå til han, men Alv tok ikke 

betaling for å hjelpe folk. Noen ga han et vederlag og andre 

ikke, og han led ingen økonomisk nød over arbeidet han 

hadde valgt å gjøre. 

Det har blitt spurt om han ville holde sin kunnskap om urter 

for seg selv når han trappet ned da han ble gammel, eller om 

han gjerne ville formidle videre det han kunne. Han hadde to 

døtre som hadde hjulpet han, men de ville ikke ta videre 
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arbeidet, og andre lekfolk med kjennskap til folkemedisinen 

kjente han ikke.  

Han hadde to ting han gjerne skulle ønsket seg. Den ene at 

sykdom kunne forebygges i mye større grad enn det gjør i 

dag, og den andre at disse komponentene han jobbet med 

kunne lages i tablettform i stedet for i drikker, da det ville blitt 

så mye enklere. Men da også at folk kunne fått kjøpt de hvor 

som helst, også i dagligvarebutikken. De plagene Alv hadde 

flest gode resultater med er psoriasis og andre typer eksem, 

samt høysnue og astma. Man kan kurere astma, men det tar 

tid, og man må ikke nyte alkohol under behandling da det vil 

forringe den gode virkningen fra urtemedisinen. Ved 

behandling av astma må man være forsiktig først fordi urtene 

løser slimet, og da tror folk først at de blir verre, men når det 

blir gitt tid kan den kureres.  
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Portrettintervju 
Av Camilla Svingen 

 

En kaffe med Marit Andrea Sollie 

Jeg treffer Andrea - 

en mild, men 

pratsom dame på 

en kafé i Oslo. Noe 

av det første hun 

forteller meg, er at 

hun ble pensjonist i 

fjor. Men dette er 

ikke en dame som 

legger beina på 

bordet. Hun drar 

meg raskt 

igjennom en 

livslinje som 

spenner fra regnskap til massasje som skal forebygge stress, 

og healing. Hun har vært selvstendig næringsdrivende, aikido-

trener, og har 2. grad i svart belte i aikido og svart belte i 

Daiteri Ju jutsi. 

Hun har jobbet frivillig med vanskeligstilte, reist over flere 

kontinenter og hatt spirituelle oppvåkninger i Brasil. Nå har 

hun startet på prestestudiet til NST. 
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Hvorfor prestestudiet? 

Jeg tror at livet handler om å lære om seg selv og andre. Jeg 

har alltid hatt et ønske om å utvikle meg og få en dypere 

forståelse. Jeg har venner med ulikt religionssyn. Det har aldri 

plaget meg. Alle religioner har like stor verdi. Jeg fornekter 

ingen guder. Religion er menneskeskapt. Selv er jeg oppvokst 

med religion som et ukjent begrep. Det å kunne jobbe ut fra et 

åndelig ståsted og det å kunne være et medmenneske er 

hovedgrunnen til at jeg valgte prestestudiet. 

Andrea trekker pusten og legger til: Prestestudiet er lærerikt 

og omfattende. Det er samlinger over fire år, og det 

innebærer mye selvstudium. Vi får oppgaver som er krevende, 

og vi må jobbe mye. Vi må holde seremonier, filosofier, skrive 

brev og artikler, delta på reiser, og i samlingene utfordrer vi 

oss selv. Jeg har hatt navnedag og fikk navnet Vilje, da falt 

noe på plass. For meg betyr dette navnet styrke. Det å holde 

filosofier finner jeg lærerikt, jeg holdt en på Haraldsheim om 

Sjelens natur, dette med at sjelen lever videre. Jeg gleder meg 

til å bli praktiserende prest. 

Det nye senteret til NST og NSF, Det spritulle hjem?  

Jeg skal ha noe ansvar her, det er ikke helt avklart hvordan 

det helt sikkert kommer til å organiseres, men det hele er i en 

oppstartsprosess. Forhåpentligvis er det noe drift her allerede 

i desember 2018. I samarbeid med flere kommer jeg til å ha 

ansvaret for utleie av rom, utsendinger og det å være 

kontaktpunkt for de som skal bruke senteret. Det skal være 

kvelder med healing, filosofi og mediumskap. Det kommer til å 
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være helgekurs og foredrag. Mye skal på plass, men det er 

gledelig at vi nå har et lokale. 

Tror du det spirituelle trossamfunnet kommer til å vokse i 

Norge? 

Jeg tror at vi mennesker blir mer åndelige med årene. Det er 

også viktig at vi holder det normalisert. Vi er alle åndelige 

mennesker. Og så må vi ikke glemme ungdommen, de er mer 

spirituelle enn de var tidligere. Jeg ønsker de unge velkommen til 

oss. 

Hvilket annet arbeid gjør du innenfor det spirituelle? 

Hjelper mennesker med å forstå seg selv bedre. Foretar 

readinger og healing. Jeg gir også healing over nett. Sjekk det ut 

på Facebook; der sender jeg live. Planen er å sende en gang i 

uken. Og så må vi ikke glemme at det verken finnes god eller 

dårlig energi; det er hvordan vi jobber med den som er det 

viktige.  

Har du noen tips om hvordan vi kan stresse mindre i det 

daglige? 

Jeg anbefaler å meditere til musikk, gjerne indisk musikk. Drikk 

kamillete før du legger deg. Føler du deg stresset, sett deg ned 

på et rolig sted og pust. Sørg for å puste kroppen din tung. Det 

trenger ikke være så lenge. Lavendelolje er en duft det er bra å 

ha hjemme. 

Vårt lille møte går mot slutten og kaffekoppene er tomme. Vi 

drar med banen i hver vår retning. Jeg sitter igjen med noe 

Andrea sa, "Ikke glem å leve mens du er her." 

Andrea med flere blir å treffe på nyåret på "Det spirituelle 

hjem". 
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4 sider informasjonsbrosjyre  

– riv ut og gi til dine venner 
 

NSF / NST / NSH 

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/
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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 NSH 

Norsk Spiritualistisk Healerforbund NSH 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 NSH 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 NSH må du ha bestått et Diplomkurs eller VEKS kurs 

hos oss.  

Les mer på vår hjemmeside. 

 

Medlemskap 

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

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

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

 

 

 

http://www.spiritualist.no/nsfh
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Innmelding i NSF, NST, NSH (sett kryss) 

Innmelding i trossamfunnet og forening ___ Gratis 

(Trossamfunn gir gratis medlemskap i både Trossamfunn og forening) 

Innmelding bare i foreningen a kr 300,-  ____ 

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

Jeg ønsker medlemsblad i vanlig post_____  på e-post ______ 

Jeg godtar at det blir sendt informasjon til meg på e-post____ 

 

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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World Congress of Spiritualists 
4-6 July-2018 

Arthur Findlay College/ Stansted Hall 

NST/NSF på Den Internasjonale Scene (del2) 
Av Sybil Richardson 

Det ble skrevet en artikkel om kongressen i den siste utgaven 

av Spiritualisten som forklarte generelt om programmet og 

deltagere. Hensikten med kongressen var å samle 

spiritualister fra hele verden, forene vår felles tro, bli kjent 

med hverandre og prøve å danne et bilde av hvordan det står 

til med global spiritualisme i dag. I del 2 av artikkelen vil vi 

gjerne gå litt nærmere inn på hvem som står bak disse 

kongressene. Ifølge ISF kilde har kongressene funnet sted 

siden 1880 og fra 1948 har det blitt holdt mindre kongresser 

annet hvert år i bl.a. USA, UK, Nederland, Spania, Frankrike, 

Danmark og Sverige. "World Congress of Spiritualists" ble 

etablert i 2014 er en ny gren av kongress virksomhet som 

finner sted hvert fjerde år. Første møte var i Lily Dale. New 

York State USA i 2014 og på Arthur Findlay College i 2018. Det 

blir spennende å se hva slags budskap og ideer kan utvikles og 

videreføres til neste verdens kongress i Canada i 2022.  
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Spiritualisme finnes over hele kloden og vi mener det er viktig 

for å få ting i riktig perspektiv, bør vi vite litt om bakgrunnen 

til de fire største Spirituelle organisasjoner i verden i dag.  

"THE WORLD COUNCIL" Arrangørene - 2018 Kongress: The 

National Association of Spiritual Churches (NSAC- USA). The 

International Federation of Spiritualists (ISF). The Spiritualist 

National Union (SNU - UK). The Spiritualist Church of Canada 

(SCC). Samlingsstedet var den ærverdige Arthur Findlay 

College i Stansted Hall. Huset ble bygget i 1871 på en 

grunnmur datert tilbake til 1200-tallet og er et såkalt 

"Calendar House" med 365 vinduer, 12 piper, 52 værelser etc. 

Huset ble gitt som gave til SNU av Arthur Findlay som var 

entreprenør og spiritualist. AFC er i dag regnet som verdens 

beste undervisningssentret for spirituell utvikling. 
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NSAC ble etablert i USA i 1893 og består i dag av ca. 75 kirker 

over hele landet og 165.000 registrerte medlemmer. 

administrasjonen er i Lily Dale i New York State. NSACs 

medlemsblad "Summit" publiseres 4 ganger årlig og er ikke 

på nett. www.nsac.com. 

SNU ble etablert i England i 1901 og har ca.360 kirker og 
39.000 registrerte medlemmer. Hovedadministrasjonen er i 
Arthur Findlay College i Stansted. Nyhets brev "Pioneer" er 
gratis på nett. www.arthurfindlaycollege.com 
 
SCC ble etablert i 1929 og har i dag ca.25 kirker og 22.000 
medlemmer. Hovedadministrasjonen er i Ontario. 
wwwspiritualistchurchofcanada.com 
 
ISF ble etablert i 1923 i Belgia og ledes i dag av President 

Robin Hodson (UK). ISF er en organisasjon som støtter 

Spirituelle kirker over hele verden og dekker over 35 land. De 

holder møter annet hvert år i forskjellige land og har bl.a. 

vært i Sverige og Danmark. ISFs medlemsblad "Fraternally 

Yours" utgis digitalt 3 ganger årlig. Det ble satt i gang et 

"Global Spiritual" prosjekt i 2017 som har til hensikt å 

kartlegge spiritualismens nåværende ståsted i verden.  

(NST/NSF)- Norge delte plass med Australia, Sør Afrika, 

Finland og Skottland som de første av 35 land som ble skrevet 

om i bladet. En slik kartlegging har ikke funnet sted siden 

1884 da Emma Hardinge Britten skrev sin monumentale 556 

siders bok "The History of Spiritualism" fra 24 land. 

www.theisf.com 

http://www.nsac.com/
http://www.arthurfindlaycollege.com/
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DE 7 PRINSIPPER 
Likt for de ovennevnte organisasjoner gjelder Spiritualismens 

7 grunnleggende prinsipper som ble skrevet av den verdens 

kjente Britiske medium og spiritualist pioner Emma Hardinge. 

Britten under en seanse hvor hun fikk kontakt med Robert 

Owen (1771-1858). Owen var en av verdens største pionèrer i 

sosial reform og en dedikert spiritualist. Han ba Emma skriver 

ned prinsippene. med interesse for spiritualisme og 

kongressen samlet alt fra mediumer, healere, forskere i 

parapsykologiske fenomener, terapeuter osv. Noen tilhørte 

spirituelle kirker og noen til forskjellige foreninger, grupper og 

sirkler. Det var litt over 90 deltagere som hadde meldt seg på 

selve kongressen og i tillegg var det en del gjester som kom 

innom. Det var fullt program fra 09.00-20.00 hver dag.  

Torsdag 5 juli startet med velkomst tale til SNU President: 

David Bruton og en presentasjon av AFC’s College Manager: 

Tanja Fernsmith. Det var mange kjente foredragsholdere. Fra 

ledelsen i NSAC (President Christine Krithades) SNU (David 

Bruton) SCC (Rev.Brenda Rapp) og ISF (Robin Hodson) og 

innlegg av SUI-IRELAND (Miriam Fitzgerald) - SPIRITUS ITALIA 

(Daniela Gervasoni) – og veteran Spiritualist "Grand old Man" 

fra Sør Afrika: Lionel Owens. Etter lunsj ble salen delt opp i 

fire grupper hvor temaet var å diskutere forskjellige aspekter 

og videre arbeidsfremgangsmåte, tanker og ideer. Etter dette 

var det felles oppsummering i The Sanctuary. Dagens 

høydepunkt var en plattform demonstrasjon av fire 

mediumer i verdens klasse: David Schiesser (OSNU) – 

Minister Colin Bates & Minister Janet Parker (SNU) og den 
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alle hadde ventet på – Lisa Williams (Lily Dale Assembly) som 

sa det hadde vært hennes største drøm gjennom mange år å 

stå på podiet i Stansted Hall. Det var en virkelig stor 

opplevelse å se plattform mediumskap på sitt beste, med 

disse fire treffsikre flotte mediumer. 

Fredag 6 juli- startet med en service i The Sanctuary "The 

Ministry of Spiritualism" ledet av Rev Brian Robertson med 

panel deltagere Christine Krithades, Janet Parker, Sandra 

Watowich, Miriam Fitzgerald. Publikum ble oppfordret til å 

stille spørsmål og debatten ble sendt via Webinar. Her var det 

anledning for alle som hadde noe på hjertet til å stå fram og 

tre ivrige Nordmenn stod i kø. André, snakket om viktigheten 

av å bli kjent med 

åndeverden og fortalte om 

hans mange flotte 

opplevelser fra Brasil og hans 

nære samarbeid med Eliane 

Gongcalves. NSFs nestleder 

Mona Linn Larsen var 

nestemann ute med et fint 

innslag om kommunikasjon 

og nettbruk. NST prest og 

leder for vår franske avdeling 

Marie Holm fortalte om sitt internasjonale arbeid. (Et bilde av 

de norske deltagere er i del 1 av forrige "Spiritualisten"). Det 

kom fram mange spørsmål under debatten bl.a.: 

- Er plattform mediumskap underholdning?  
- Spiritualisme trenger et nytt språk  
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- Hvordan kan vi nå fram til den yngre generasjonen?  
- Hva med det som skjer i media av utspekulerte 

programmer og nedsettelse av den spiritualistiske 
tro?  

- Vi må kjempe for at Spiritualisme undervises i skoler 
på lik linje som andre religioner.  
 

Senere var det et innslag "Spiritual Outreach" ledet av 

Rev.Simon James og her fikk vi høre bl.a. Rev.Nancy Ryall 

(NSAC) og Paul Gaunt (SNU). "Hope and the Global 

Spiritualist" var neste tema ledet av Rev.Janet Nohavec med 

innslag fra Christine Morgan (CSNU). Rev.Brenda Philip og 

John Fitzgerald. En flott avslutnings seremoni var siste post 

på dagens agenda. Takke taler og utdeling av en solsikke (som 

er Spiritualistenes symbol) til utvalgte deltagere. Alle de 8 

Norske deltagere som var til stede var kjempe stolte over at 

grunnlegger av NST/NSF André Kirsebom ble bedt om å 

komme fram for å ta imot en blomst som takk for hans pionèr 

arbeid i spredning av Spiritualisme i Norge. Pamela Fornell 

Haugland som leder "Mind-Body-Spirit" senteret i Norge fikk 

også en velfortjent blomst. 

OPPSUMMERING Kongressen skapte felleskap, god energi, 

nysgjerrighet og engasjement blant deltakere, som bidro med 

mange ideer og gode forslag. Man satt igjen etter to mektige 

dager som var stappfulle av spennende innslag og nye 

inntrykk med behov for å sitte litt tilbake og ta inn over seg 

alt som hadde skjedd og samtidig reflekterer over vårt ståsted 

i lille Norge og hvordan vi kan utvikle oss og gå videre i 

felleskap med andre. 
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GLOBAL SPIRITUALIST PROSJEKT Om dette prosjektet lykkes, 

vil det skape et fantastisk redskap for å hente informasjon og 

tilknytte internasjonale kontakter og vil uten tvil styrke bånd 

mellom de 35 land. Vi håper å kunne følge med via ISFs 

website.  

NST/ NSF EN ORGANISASJON I VEKST Vi planlegger en 

internasjonal kontakt "vakt post" i 2019 som har til hensikt å 

føle med ISFs "Global Spiritualist" kartlegging av 35 land. Vi vil 

samtidig følge med medlemsbladene til NSAC, SNU og SCC og 

lese gjennom internasjonale blader som Psychic News (etbl. i 

1932), som er verdens største og hvor Norge har blitt profilert 

4 ganger siden 2015. En "Spirit News" spalte er også foreslått 

i NST/NSFs medlemsblad. NST prest Marie Holm og NSH 

medlem Sybil Richardson vil ha ansvar for dette nyopprettete 

området. Marie har sin base i Frankrike og Canada og vil bidra 

med informasjon via "The Spiritualists National Union 

International" SNUI, som ble etablert i 2009 og er en gren av 

SNU i UK. Det tilbys online kurs, informasjon og utdannelse. 

Det er en moderne og viktig måte å spre Spiritualisme globalt 

og gi muligheter for studenter til å knytte internasjonale bånd 

og motta råd og støtte. www.snui.org.uk 

TIL SLUTT EN TANKEVEKKENDE REFLEKSJON FRA ISFs 

PRESIDENT- fra hans innlednings artikkel i ISFs blad som 

introduksjon til "Global Spiritualism" prosjektet i oktober 

2017: 

” To take Spiritualism into the future I believe that we must go 

back to the dedication and sincerity that our pioneers had. 
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The Principles appear to have got lost in the rules and 

regulations that have been laid down in recent years”. 

ISF website: There is every likelihood that the ISF will surpass 

the wonderful achievement of its founders in the coming 

years, provided we unite in harmony to reflect and further the 

widening of interest in the understanding of Spiritualism. 

  
Minister Janet Parker som medium på plattform 
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Program 2019 

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

I Oslo vil vi ha kvelder hver uke omtrent midten av August. 

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.  

 

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

enkelte avdeling.   

Nettside:  www.spiritualist.no 

Facebook: Norsk Spiritualist Forening, samt at de fleste avdelinger har sin 

egen Facebookside.  

Sertifiseringer 
Norsk Spiritualist Forening tilbyr deg sertifiseringer som medium og healer. 

Hos oss kan du bli: 

 

Godkjent og Registret Healer som gir deg mulighet til å registrere deg i 

alternativregisteret i Brønnøysund. Dette gir og retten til fritak av MVA. 

Sertifisert medium, som viser at du er god nok til å kunne jobbe 

profesjonelt som medium.  

Sertifisert Husrenser, som viser at du er god nok til å kunne jobbe 

profesjonelt som medium.  

http://www.spiritualist.no/
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Kurs 2019 
Vi har kurs rundt i hele Norge. Vi har kurs på alle nivåer fra 

nybegynnere, videregående og avansert.  

Se vår nettside og finn kurs innen mediumskap, transe, healing, 

husrens, filosofi og spirituell presteutdannelse og mye mer. Det 

kommer flere etter hvert så det er viktig at du sjekker vår 

kurskalender på www.spiritualist.no 

Kurs i fokus! (kun noen få eksempler av det vi tilbyr) 

Klarsyn og kanalisering: Weekend kurs 

Mediumskapskurs for nye og de som kan litt  

Fredag kveld den 11.01.2019 til søndag 13.01.2019  

 

Kurs i mediumskap, klarsyn og kanalisering i Oslo 

Tre forskjellige trinn, begynner, videregående og avansert. 

Starter uke 3, fra 14, 15 og 17 Januar og varer i 15 uker. 

Holistisk healing- VEKS -Weekendkurs 

Lær deg spirituell og holistisk healing. Bli godkjent healer i 

Norge.   

18.01.2019 18:00 - 03.02.2019 18:00 

 

Mediumskap mot perfeksjonisme 

Kurs med Tim Abbott fra England. Gjennom mange år har han 

hjulpet oss til å bli bedre. Benytt sjansen til et fint kurs.  

12.04.19 kl. 18.00 – 14.04.19 kl. 17.00 

Spirituelt seminar og seremonier for spirituelle 

prester  
Ønsker du å bli Spirituell prest hos oss i NST, ta kontakt.  

15.03.2018 18:00 - 17.03.2018 17:00 

http://www.spiritualist.no/
http://spiritualist.no/kurs/hendelse/40-spirituell-seminar-og-seremonier
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Spirituelle prest. 

I dag er vi fire spirituelle prester i Norge, og vi har en god 

del under utdanning. Per dags dato har vi spirituelle 

prester i Oslo, Trondheim og i Frankrike. Snart vil vi også 

ha det i Stavanger, Østfold og flere steder i landet.  

Vi har et stort behov i Bergen, og vil spesielt oppfordre folk 

fra Hordaland til å vurdere en slik utdannelse.  

Er du interessert ta kontakt med André Kirsebom som 

leder utdannelsen. Mer info er på nettsiden vår. 

 

 

 

Generalforsamlinger i 2019: 

Vi vil informere om at det blir  

 

- Generalforsamling NST tirsdag den 19. Februar på kl. 20.00 

- Generalforsamling NSF og så NSH vil være tirsdag 5. Mars. Kl. 

20.00 og 20.15 

 

Begge vil være i vårt lokale Hoff Terrasse 6, 0275 Oslo 

 

Hjertelig velkommen!  
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Avs: Norsk 
Spiritualist 
Forening 
Sørkedalsveien 74 A, 0377 Oslo 

 
Healingkvelder! 
Samlinger hver tirsdag 
 
"Det Spirituelle Hjem" har den glede av å meddele at det blir 

gratis healingkvelder hver tirsdag vinter og vår i 2019. 
Tidspunktet vil være kl. 18.30 og stedet er vårt nye Spirituelle 
Hjem i Hoff Terrasse 6. På nettsiden finnes mer informasjon om 
hvordan du kommer deg dit.  
 
Kveldene vil være litt forskjellige, men alle vil få 
healing på kveldene. Vi håper at dette også vil bli 
til hyggelig sosiale treff.   
 
I det nye hjemmet vårt vil du og finne healere og medium som 
jobber på dagtid, og det er et spirituelt bokatek på stedet.  
 
Norsk Spiritualistisk Healerforbund, NSH 
NSH er et forbund som både jobber for 
det beste for sine healere og for sine 
klienter. Forbundet har eksistert siden 
2007 og er godkjent av Helsedirektoratet som utøverorganisasjon 
for utøvere av alternativ behandling. 

 


