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Hver dag er en glede! 
Av leder André Kirsebom 

Hver dag er en Glede. Jeg gleder meg til 

hver dag, - fordi jeg vet at den bringer 

meg fremover.  

Alt vi opplever gir oss læring. Vi lærer av 

det gode som skjer oss og vi lærere av det 

som er vanskelig. Ja, det er spesielt når 

det er vanskelig at vi utvikler mest. Så 

denne tiden med Covid-19 er en riktig fin tid til vekst. 

Vanskelig tid sier mange, ja det stemmer, de har rett. Men, 

tenk på hvordan det er om en er ute og seiler. Når det er lite 

vind, er alt enkelt. Det er når det blåser opp at du virkelig får 

vist hva du er god for. Det er da det er utfordrende og 

morsomt. Det er da kan du vise at du mestrer båten, havet og 

livet. (Og liker du ikke seile kan det like godt være om du 

spiller håndball og skal møte et bedre lag en det du spiller på.) 

Mestring er det magiske ordet. Dette er en tid der du kan vise 

at du er en som mestrer livet. At du er tilpassingsdyktig og 

fungerer godt i et litt annerledes samfunn. Hvordan vi tar 

utfordringer er opp til oss. Hver enkelt av oss må velge 

hvordan vi møter det som er nytt og kanskje skremmende. 

Dyrene har tre grunnleggende strategier når de møter farer. 

Kjemp, flykt eller spill død.  

Når samfunnet er mer eller mindre stengt kan vi velge å spille 

død eller flykte inn i vår trygge hule, vårt hjem. På kort sikt 

kan det være lurt å trekke seg litt tilbake, men dette er ikke 

http://spiritualist.no/nst/481-det-spirituelle-hjem
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en langsiktig strategi. Passivitet kan fort bli negativt for vår 

psyke. Det beste er derfor å kjempe. Å se på denne krisetiden 

som en god læring der du kan finne nye måter å gjøre saker 

på. Der du fremdeles kan være sosial og være en viktig del av 

samfunnet. Kan hende du må kommuniserer litt annerledes, 

men kommuniser. Kan hende du treffer litt færre mennesker, 

men du kan gjøre hvert møte til noen vakkert og unikt. 

Menneskelighet, kjærlighet og gode verdier må stå i fokus, nå 

mer enn noensinne. Du er den som velger hvordan du vil 

mestre og leve ditt liv, - så lev det på best mulig måte for 

både deg selv og alle dine kjære. Fatt mot, og Stå på!  

Hilsen Spirituell Prest og Leder NST/NSF 

André Kirsebom  
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Portrettintervju av Maria Bugge 
Skrevet av Hilde Hindøy Lystad 

Maria er vokst opp i Finnsnes, i Troms. Etternavnet Bugge har 

sitt eget våpenskjold opprinnelig fra Jylland i Danmark. Hun 

hadde sine besteforeldre på Røst, som Maria elsket høyt. Når 

hun forteller om besteforeldrene, Levie og Edvin, blir blikket 

drømmende og jeg skjønner at der er hennes paradis på jord 

fra barndommen. Maria elsket livet på landet blant 

bondegårder, fisketurer, skiturer og naturen. Stor var gleden 

da hun fikk lov å styre bestefar Edvin’s båt full av turister i en 

alder av 9 år.  

Et av Marias tidligste minner 

fra barndommen var ved 3 

års alder da hun var med 

foreldrene til en moltemyr. 

Mens Maria tok en liten 

blund på bakken hang moren 

en jakke opp i et tre slik at de 

fant ungen når det var på 

tide å gå hjem. Maria har 

gode minner fra Røst. Hun 

forteller at folket der er 

varme og inkluderende. Det er et lite samfunn med ca 600 

innbyggere. Det er en historie på Røst som går om Pietro 

Quirini og båtforliset i Biscaya. I 1432 fant lokalbefolkningen 

en strandet livbåt på en sandbanke og reddet besetningen. 

De ble ikke boende. Med et lite flir forteller Maria at noen 
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etterkommere ble det jo før de reiste hjem da anledningen 

bød seg til våren.  

Maria valgte Handelsskolen. Etter endt skole fikk man 

handelsbrev som var nødvendig for salg av tobakk. Familien 

startet kiosk og kolonial. Senere ble det reiselederutdannelse.  

I ungdomstiden tok det 2 år før moten i Oslo kom til Troms. 

Slengbukser, miniskjørt og platåsko. Diskotek, dans og 

kjøreturer med bil. Når været tillater det er de daglig på 2-

hjul.  Etter hvert har det også blitt mange turer bak på 

mannen Runes motorsykkel rundt om i Europa. Alpene, Italia 

og Frankrike er store favoritter. 

 

Maria er ingen hvem som helst fra det kalde nord. Hun er 

konstant i bevegelse, med et smil om munnen og kjappe 

replikker som nordlendinger flest gjerne har. Maria er en 
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omsorgsperson. Alltid klar til å hjelpe til der hun kan.  Hun er 

besøksvenn i Røde Kors, og Sanitetskvinne. Gjennom 4 år har 

hun hjulpet Norsk Spiritualist Forening med å koke litervis av 

kaffe og ellers gjøre klart for onsdagenes mediumkvelder. 

Innimellom gir hun også en hjelpende hånd på tirsdagenes 

healingkvelder. Maria er med i healer teamet som tilbyr 

healing og samtale på dagtid tirsdager hos Det Spirituelle 

Hjem i Hoff Terrasse 6.  Rett som det er finner man Maria 

også på kveldstid tirsdager som en av healerene. 

Når jeg spør om det er noe spesielt som står hennes hjerte 

nært, så må vi også nevne Brasil turene og krystallsenga som 

hun kjøpte på besøk hos John of God. Den er designet av 

entietetene som er John of God’s guider og velsignet 2 

ganger. Det er det ingen hvem som helst som får. Maria er 

glitrende stolt av behandlingsrommet som hun har fått hjelp 

til med å innvie av 2 medium/healere for å bygge opp god 

energi. Når man trer inn i dette rommet, kommer en sterk 

følelse av ærbødighet. 

Hun fikk på sin siste reise til Brasil en spesiell kontakt med 

Jose de Freitas, også kalt Ze Arigo. Reisene til Brasil har 

forandret henne for alltid sier hun.  Maria har sjenerøst åpnet 

sitt hjem slik at folk kan komme å få behandling. Det spesielle 

er også hennes intuisjon. Hun har en egen evne til å velge 

riktig musikk til behandlingen. 

Det nyeste for henne nå er at hun også har hatt filosofien på 

2 mediumkvelder. Jeg tenker vi kommer til å både se og høre 

mer til denne damens mediumistiske evner fremover. 
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LESVOS OG BÅTFLYKTNINGENE. 
Skrevet av: Andrea Sollie 

Det var en rolig kveld og jeg var inne på FB, der skrev en 

venninne, jeg reiser til Lesvos for å hjelpe båtflyktningene en 

uke. Så flink du er skrev jeg, bli med svarte hun. Så sagt som 

gjort, i løpet av en uke var vi på vei til Athen i regi av Dråpen i 

havet. (En norsk organisasjon) Vi ankom Athen og måtte 

overnatte, da ble det en tur på byen med to norske som 

jobbet der nede, og i oppvasken på et suppekjøkken 

formiddagen etter, som ga gratis mat til alle som kom. 

Så gikk turen videre til Lesvos og innkvartering i en tre oms 

leilighet, ut for å kjøpe mat, pluss leiebil for en uke. Tidlig 

neste morgen stilte vi på informasjonskontoret og fikk all info 

vi trengte, hilste på mange andre, rundtur på lageret, for så ut 

patruljere veien The dirty road, inspisere og holde vakt, slik at 

vi var beredt når båtene kom inn. 
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EN BÅT MED FLYKNINGER KOMMER. 

Vi jobbet forskjellig steder på veien, hadde også nattvakt hvor 

vi brukte nattkikkert, for en kunne aldri vite når en båt dukket 

opp. 

De siste dagene jobbet vi med å ta imot og gi ut klær til de 

som kom inn med båtene. 

Vi kunne se båtene langt der ute og følge dem på vei inn til 

stranden, hvor vi sto og ventet. Det var så vidt ripa var over 

vannet, det kunne være mer enn 25 stykker i disse båtene, så 

mang en båt sto i fare for å kantre og noen fikk vi vite gjorde 

det også. 

Var det mange barn med, sto vi på en rekke og tok imot, vi 

måtte alltid passe på at de kom tilbake til foreldrene med 

engang de var i land. Gleden over å være på gresk jord var 

stor. En far holdt et barn i hver arm, gikk ned på kne, kysset 

jorden og takket Allah. Det var en sterk opplevelse. En jente 

gikk sammen med meg tilbake til teltet, hvor vi hadde klær og 

vann. Jeg holdt rundt henne mens tårene mine rant, jeg 

takket for mørke, slik at ingen kunne se at jeg gråt.  I teltet 

fikk de tørre klær og vann, så gikk turen videre med buss til 

Moria leiren. 

En dag i Moria Leiren. 

Da vi ankom leiren ble vi møtt av en stor gruppe glade 

mennesker, de skulle reise med buss til Athen den dagen, for 

dem var neste etappe til et bedre liv begynt. En av dem tok et 

bilde sammen med meg som jeg fikk lov å legge ut på FB.   
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Vi ble vist til en liten bygning hvor vi sto i flere timer og 

sorterte klær, som lå hulter i bulter, før vi fikk levert ut klær til 

de som hadde ventet i flere dager på å et nytt skift. Da vi dro i 

kveldingen var alle takknemlig for det lille vi hadde gjort, eller 

kanskje bedre å si at vi brydde oss.  

Ingen ønsker å være i Moria leiren, et sted hvor du er stengt 

inne, minner om netting gjerde på alle kanter, du kan se ut, 

men ikke gå ut, total mangel på frihet. 

 

 

En ny dag på Lesvos. 

En ettermiddag gikk det anrop, to båter var observert på feil 

sted, alle fryktet at de skulle gå i klippene. Vi kastet oss i 

bilene og raste av sted, da kom kontra ordren, de var funnet 

og alle var i god behold.  

I tiden mellom båtene kom inn, hadde vi opprydding langs 

stranden, vi samlet alle redningsvestene i hauger, det kom 
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noen og hentet de, og de gikk til gjenbruk. Vi hadde og noen 

greske kvinner som hentet klær som hadde blitt liggende 

igjen. Noen dager etter kom de tilbake, da var de vasket og 

tørket klar til neste som trengte klær. Sko skyllet vi i vann og 

tørket på stedet. Sko var ofte en mangelvare. Mesteparten av 

klær og div. fikk vi fra et lager, disse var ankommet med 

trailere fra hele verden.  

Vi var fra flere land, alt gjorde vi sammen og var aldri alene.  

Noen ganger gikk vi ut for å spise sammen, i den gruppen jeg 

var, var vi 12-15 stykker, som jobbet på skift. De dagene som 

vi jobbet i teltet og tok imot båtflyktningene, ble ofte en av 

guttene sendt for å kjøpe pissa og drikke, slik at vi kunne spise 

på stedet, mens vi jobbet. Vanligvis var vi ikke tilbake i 

leiligheten før mellom kl. 19-23. 

Da ble som regel en dusj, litt mat og senga. Mer enn engang 

ble vi vekket midt på natten eller grytidlig morgen, en båt er 

på vei. Da var det bare å hoppe i klærne og kjøre av sted. 

Viktig å alltid være parat. 

 

Snart på vei hjem. 

Som alt annet kom denne uken også til ende. Farvel til alle vi 

ble kjent med, noen nye FB venner før vi fløy til Athen. Der 

fikk vi noen timers sightseeing, som vi gledet oss over, så fly 

fra Athen med mellomlanding før vi landet på Gardemoen. 
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En uforglemmelig uke hvor vi fikk treffe og hjelpe 

båtflyktningene. Hvordan vi på nært hold kunne se og føle 

hva de gikk igjennom. Å se en verden som andre kun leser om 

i avisen og nettet, gjør noe med en. Dråpen i havet jobber 

fortsatt både på Lesvos og i Athen, hvor de og følger opp de 

som må bli der over tid. Mange har ikke kommet videre, noen 

pga. Corona, andre fordi mottaket i andre land er begrenset.  

Der er mange som jobber for at båtflyktningene skal få et 

bedre liv. Mange donerer penger, klær og mye mer. Andre 

gjør som oss, jobber som frivillig en uke eller mer på Lesvos 

eller Athen for å hjelpe.  

 

 

 

 

Generalforsamlinger i 2021: 

Vi vil informere om at det blir 

- Generalforsamling NST tirsdag den 17. Februar på kl. 20.00 

- Generalforsamling NSF og så NSH vil være onsdag 10. Mars. Kl. 

20.00 og 20.15 

Begge vil være i vårt lokale etter vår vanlige kveld. 

Adressen er: Hoff Terrasse 6, 0275 Oslo 
 

Hjertelig velkommen!  
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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 i 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 vinter 2021 

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 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 markedsfører våre 

medlemmene via Medium, Visjon, Alternativ.no, Det skjer i Oslo 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,-  

Det Spirituelle Hjem 
Vi har et eget hjem for våre medlemmer i Oslo. Dette kalles Det Spirituelle 

Hjem og er det stedet vi møtes i Oslo. Her kan du også leie rom for healing 

eller mediumskap.  

http://www.spiritualist.no/nsfh


Spiritualisten vinter 2021 

15 
 

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: ………………………………….. 

 

Telefon: ……………………………… 

 

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, Hoff Terrasse 6, 0275 Oslo 

 

 

mailto:post@nsts.no
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Pioneren – Frederick Joseph Jones  
Skrevet av: André Kirsebom 

 

Frederick Jones (1885 – 1933) var den første engelske healeren 

som healte et større antall mennesker. Han startet når han var 

34 år gammel og jobbet i 14 år. Da hadde han allerede vært et 

transemedium i 12 år. Før han startet sitt arbeid som healer 

jobbet han som bygningsarbeider og dekoratør. Han døde i 

1933, bare 48 år gammel. Gjennom disse årene healet han 

mange mennesker. På det beste var det opp til 23.000 klienter 

årlig. De aller fleste ble 

healet ved direkte 

kontakthealing. Han tok aldri 

betalt, men kunne noen 

ganger akseptere gaver gitt 

til ham og hans team av 

healere. Hans dedikasjon til 

jobben som healer regnes 

som mye av årsaken til hans 

suksess.   

Hans healing startet etter at han som 34 åring besøkte en 

åndelig utviklingssirkel. Mens han satt i denne ble han besøkt av 

en ånd som ba ham starte og jobbe som et helbredende 

medium. Han begynte med en gruppe på seks pasienter i 

Wimbledon. Han lyktes og etter dette viet han sitt liv til 

healingen. En av de første healingene han gjorde var på epilepsi.  

Etter hvert som han arbeidet tok han til seg flere healende 

medium som jobbet sammen med ham. Totalt sett kunne de 

komme opp i 16 stykker som jobbet sammen. Selv var han i 
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transe mens han jobbet. I denne transen jobbet guidene 

gjennom han. De to mest kjente guidene er en indianer med 

navnet Quiverfoot og en Zulu som ble kalt «Medicine Man». 

Quiverfoot var den guiden som han hadde kontakt med de to 

første årene. Så fortalte Quiverfoot at han jobbet under en 

annen guide som var mer avansert og dette var «Medicine 

Man».  Når han nå hadde lært seg engelsk tok han over som 

Frederick sin hovedkontakt. Meidicine Man forklarer selv at han 

er støttet av et team av andre ånder som er leger, 

vitenskapsmenn og kjemikere.  

Frederik var også god i å sette diagnoser. En dag sendte en lege 

ham 12 pasienter og ba om diagnoser. Åndene som jobber 

gjennom ham gir diagnosene. Det viser seg at 10 av diagnosene 

var korrekt i forhold til det legen selv hadde gitt. Når legen 

sjekket ut de to siste som var feil, fant han ut at det var ham som 

lege som hadde gitt feil diagnose. Ergo viste det seg at Frederiks 

guider var bedre enn legen og at alt stemte.  

Et eksempel på hans healing kan vi finne om vi går tilbake til 20. 

mai 1932. Doreen på fire år fikk meslinger som etter hvert 

utviklet seg til å bli en hjernehinnebetennelse. Legen fortalte 

foreldrene at det var lite de kunne gjøre og at hun kunne dø når 

som helst. Legen kalte inn en spesialist som bekreftet diagnosen 

og fortalte at hun maksimalt ville leve noen dager til. Foreldrene 

prøvde også en tredje doktor som bekreftet det samme som de 

to tidligere.  

Bestemoren tok kontakt med F.J. Jones og ba han hjelpe. Han 

kunne ikke komme til henne denne dagen, men gav energi i et 

lommetørkle som han sendt med bestemoren. Hver gang de la 

det på jentas hode sluttet hun å skrike. Neste dag var feberen 

gått litt ned og de neste dagene blir hun litt bedre. Den 28. har 
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Jones tid til å komme. Han gikk i transe og ånden Medicine Man 

fortalte at de skulle ta ut sykdommen og mye puss fra baksiden 

av hennes hode. Ånden ba om at baksiden av hodet skulle bli 

barbert. Den kvelden kom det puss fra atten steder som hadde 

blitt behandlet av Jones. Legen kom den 3. juni og sa at det var 

et mirakel at Doreen var i live. Den 8. og 9. var Jones der igjen og 

gav behandling. Den 17. Juni var første gangen Doreen igjen 

klarte å prate og den 23. stod hun opp av sengen og startet å gå 

igjen.   

Marcello er med oss! 
Skrevet av: Hilde Hindøy Lystad 

I starten av august 2020 la tre venner i vei med bil fra Oslo til 

Lillehammer. Været var noe overskyet, men vi trodde fullt og 

fast på at det ville ordne seg. Og jammen fikk vi rett! Sol, skyer 

og blå himmel. En stopp underveis med medbragt niste hadde vi 

også.  

Vel fremme fant vi parkering ved den staselige vakre 

Lillehammer kirke bygget i 1882. Fra denne parkeringsplassen er 

det en bratt bakke opp til Storgata som er Lillehammers 

handlegate. Her er det koselige lave trehus og masse butikker. Så 

da ble det ett og annet plagg i farta. Det er som om Lillehammer 

er bygget i trappeform. Jeg kunne lett forestille meg hvor glatt 

det kan bli vinterstid.  

Lillehammer er kjent for sine aktiviteter både sommer som 

vinter. Maihaugen, Hunderfossen og selvsagt vinter OL i -1994 
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som med alle medaljene plasserte Norge på kartet for å nevne 

noe. 

Healingen 

Et godt stykke inn i handlegata fant de 3 gode venner en trivelig 

gjennomgang i en bakgård. På den andre siden åpenbarte det 

seg en elv, Mesnaelva som ålet seg gjennom byen. Der fant vi 

oss en koselig uteservering hvor vi nøt deilig Caffe Latté og 

Cappuchino. Imidlertid ble idyllen litt ødelagt for Hilde idet hun 

snublet i trappa og slo hånden så hardt at huden revnet under et 

fingerledd.  Kuttet var dypt, det blødde og det pulserte med 

smerter som om noe hadde røket. Det kjentes godt langt opp i 

armen. Heldige Hilde som hadde Maria i nærheten. Hun ba 

åndeverden om hjelp og healet hånden. Straks roet smertene 

seg. Det dype kuttet hadde sluttet å blø og i tillegg lukket seg! 

Skaden kjentes vond i mange dager. Smertene var akkurat som 

fra en annen hendelse hvor jeg brakk en finger. I dag er hånden 

fin igjen. 

Så var det på tide å komme seg dit vi hadde som mål for turen. 

Det var hverken Ivo Caprinos Eventyrpark eller skianlegg. Vi 

håpet å få komme inn i selveste Marcello Haugens Kapell! 

Marcello Haugens Kapell 

Marcello Haugen, en stor legende, arbeidet som helbredende 

naturlege og synsk.  Han har satt opp flere bygninger, blant 

annet et kapell han navnga Mystica Eterna, den evige mystikk. 

Der pleide han sitte å meditere og filosofere. Det lille Kapellet 

ligger for seg selv i enden av tomta Svarga,i skogkanten. Selv 

kalte Marcello kapellet for Sjelens Katedral. 
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Etter litt leting på nettet fant jeg frem til en person og et 

telefonnummer. Jeg ringte og spurte pent om han kunne låse 

opp for oss? Vi skulle bare vente utenfor kapellet var beskjeden. 

Været var deilig, og vi satte oss på noen steiner og kjente en god 

ro sige inn i kroppen. Vi tok noen bilder av kapellet. Det gikk en 

time. Så enda en halvtime. Sulten gnagde i magen. Vi forstod at 

her kommer vi ikke inn. Så gikk vi derfra. Skuffet var vi. Uten tvil. 

Fyren jeg ringte kunne vel bare sagt nei til å låse oss inn.   

Fikk senere vite at mannens mangel på hjelpsomhet er godt 

kjent, av flere besøkende.   

Vi tok en rask spisepause stående med åpent bagasjelokk ved 

skianlegget like ved. Jeg tenkte smilende for meg selv at vi så nok 

ganske sultne ut som ikke tok oss tid til å sitte ned. 
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Det ble også en liten kaffestopp inne i byens park med 

tilhørende restaurant. Maken til blid betjening! De smilte fra øre 

til øre og riktig god service.  

Vel hjemme i Oslo igjen satt jeg og la ut bilder fra mobilen til 

Facebook. Jeg tenkte at bildet av kapellet holder jeg for meg 

selv. Vi kom jo ikke inn! Parkbildet skulle med. Ganske raskt kom 

en melding; har du fått bilder oppå hverandre? Jeg tittet, og stor 

ble gleden. Der, var en hilsen fra selveste Marcello Haugen. 

Bildet av Kapellet hadde kommet oppå parkbildet. Jeg sjekket 

bildefilene, og disse to bildene ligger ikke ved siden av 

hverandre. Takk til Marcello for hyggelig hilsen til 3 eventyrere 

som bare kom til kapelldøra. Hilde Lystad - forfatter, Rune 

Paulsen sjåfør og Maria Bugge – nisteansvarlig 

 

Konfirmasjon - å bekrefte sin tro 
Skrevet av: Anne-Grethe Bergseth 

Ungdommen nærmer seg konfirmasjonsalder. Hvordan skal 
dagen feires? Skal det være en seremoni? Verken 
ungdommen eller foreldrene er kristne, og borgerlig kjennes 
heller ikke rett... Finnes det alternativ? 
Ja, det gjør det. Norsk Spiritualistisk Trossamfunn tilbyr 
konfirmasjon. 
 
Hva er konfirmasjon?  
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Søker man opp ordet konfirmasjon på nett, kommer det opp 
som en opprinnelig kristen tradisjon, for å markere 
overgangen mellom barn og voksen. Bortsett fra forklaringen 
på ordet fra Store 
Norske Leksikon og 
Wikipedia, kommer 
det flere linker til 
Den Norske Kirke. 
Videre kommer det 
funn fra Human-
etisk Forbund, som 
siden 1951 har 
tilbudt sin borgerlige 
konfirmasjon med 
fokus på selvstendig 
tenkning og etisk 
handling, som et 
alternativ til den 
kristne 
konfirmasjonen. 
 
 
Vår spiritualistiske konfirmasjon kommer ikke opp blant 
topptreffene på Google, men den er ikke mindre reel som et 
alternativ av den grunn. 
 
 
Norsk Spiritualistisk Trossamfunn 
Norsk Spiritualistisk Trossamfunn (forkortet NST videre) ble 
grunnlagt i Norge 4. januar 2007, av Andrè Kirsebom. NST er 
på mange måter en «fornorsket» variant av engelske 
Spiritualist National Union (SNU), hvorav filosofien bygger på 
de samme grunnprinsipper. Noe er imidlertid preget av 
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Spiritismen i Frankrike, sånn som troen på reinkarnasjon, som 
ikke er en del av den offentlige troen i England, - dog mange 
tror på det allikevel. I tillegg ble det skrevet en 
Trosbekjennelse, som er unik for det norske trossamfunnet. 
NST har som andre trossamfunn, seremonier for de store 
begivenheter i livet; navneseremoni, konfirmasjon, bryllup og 
gravferd. Alle seremonier tilpasses individuelt til de ønsker og 
behov hver enkelt har, men med et spiritualistisk preg – troen 
på en gudommelig kraft, troen på en åndeverden og på vår 
personlig utvikling og lære som mennesker inkarnert her på 
jorden. 
 
Hvordan foregår konfirmasjon i NST? 
I forkant av seremonien vil konfirmanten bli invitert til å delta 
på en helgesamling sammen med andre konfirmanter. I løpet 
av denne helgen vil det foregå undervisning, samtaler og 
gruppearbeid knyttet opp mot spiritualitet, healing, og 
mediumskap, men også mer generelle temaer som 
gruppeidentitet, kommunikasjon og fellesskap. 
Selve konfirmasjonen vil foregå hjemme hos konfirmanten, 
eller på et sted de ønsker å holde seremonien. Vi er opptatte 
av deltakelse fra konfirmanten selv, da det er vedkommende 
som er hovedpersonen denne dagen. Dette innebærer at det 
er konfirmanten som velger musikken som spilles underveis, 
og at konfirmanten selv deltar ved å f.eks lese et dikt eller 
spille et musikkstykke. 
Seremonien holdes av en spirituell prest/prestestudent. 
 
Seremonien inneholder vår trosbekjennelse og de 7 
prinsippene vår tro er bygget på, og konfirmanten må 
bekrefte sin tro når disse har blitt lest opp. 
Ellers i seremonien så vil det bli tent et lys som symboliserer 
lyset/sjelen inne i deg, og seremonileder vil holde en tale 
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både til konfirmanten og foreldrene, som er inspirert fra 
åndeverden. 
Vi vet at det ofte er mye familie og venner som deltar i de 
forskjellige seremoniene, og at neppe alle har den 
spiritualistiske tro. Vi respekterer og forstår dette, og er derfor 
opptatt av å gjøre seremoniene «spiselige» for alle – i tett 
samarbeid med den/de seremonien skal holdes for. 
 
Tilbakemelding 
Sommeren 2020 ble Irian konfirmert hos oss, og han ble i 
etterkant spurt om hvordan denne dagen var. Hans 
tilbakemelding går på at det var en koselig stemning den 
dagen, en flink prest, og at det var veldig bra å kunne velge 
sanger selv. 
Under seremonien valgte han å bidra med å lese Fredsbønnen 
til Frank av Assissi. 
Irian sier han valgte denne typen konfirmasjon fordi det var 
noe annerledes, spennende og personlig. Han ønsker å 
anbefale dette videre til andre. 
 
Mer informasjon 
Det jobbes for tiden spesielt med å spre informasjon om vårt 
tilbud om konfirmasjon. Det er skrevet mer utfyllende om 
seremonien på våre nettsider (spiritualist.no), det er 
opprettet en egen nettside med info til konfirmanten 
(nstkonfirmant.no), og det er laget egne 
informasjonsbrosjyrer som kan fås ved kontakt med oss. 
Tanken er også at vi skal få til undervisning/informasjon om 
oss på ungdomsskolene, for å nå fram til den aldersgruppen 
hvor konfirmasjon er aktuelt. 
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Program 2021 

Til vinter / vår kommer vi til å ha programmer i alle avdelinger.  

I Oslo vil vi ha healing og mediumkvelder hver uke fra januar og 

fem til starten av juni. Så langt koronatiden tillater det.  

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, da 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 Facebook side. 

Sertifiseringer 
Norsk Spiritualist Forening tilbyr deg sertifiseringer som medium 

og healer. Hos oss kan du bli: 

 

Godkjent og Registrert 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 og husrenser.  

 

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 2021 
 

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, 

klarsyn, 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) 

Mediumskap og kanalisering: Weekendkurs 

Mediumskapskurs for nye og de som kan litt  

Fredag 15.01.21 til søndag 17.01.21.  

 

Kurs i mediumskap, klarsyn og kanalisering i Oslo 

Tre forskjellige trinn, begynner, videregående og avansert. Lær deg 

mediumskap og klarsyn på en seriøs god og strukturert måte. Vi har 

meget gode lærer på alle trinn. Starter uke 3, fra 18, 19 og 21 Januar 

og varer i 15 uker. 

Holistisk healing- VEKS -Weekendkurs 

Lær deg spirituell og holistisk healing. Bli Godkjent Registrert Healer 

i Norge. 22.01.2021 - 30.01.2021  

Få MVA fritak på din healing. 

 

 

 

 

http://www.spiritualist.no/
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Avs: Norsk 
Spiritualist 
Forening 
Sørkedalsveien 74 A, 0377 Oslo 

 
 
 
Gratis healing og andre aktiviteter! 
 
Det Spirituelle Hjem har den glede av å tilby gratis 
healing hver tirsdag vinter og vår i 2021, så snart 
koronarestriksjonene tillater dette igjen. Følg med.   
På dagtid har vi gratis individuell healing med frammøte 
fra kl. 11.00 til kl. 14.00. Det er ikke noen booking.  
På kvelden har vi gratis healingkvelder fra kl. 18.30. 
 
På onsdags kveld har vi mediumskap 
eller foredrag og meditasjon.  Kveldene 
vil være litt forskjellige. For å se hva 
som er den enkelte kveld, se vår 
nettside.  
 
I Det Spirituelle Hjem vil du og finne healere og medium 
som jobber på dagtid, og det er et spirituelt bokatek på 
stedet. Vi har og mange spennende kurs.  
 
Vår adresse er:  
Det Spirituelle Hjem, Hoff Terrasse 6, 0275 Oslo.  
På nettsiden finnes mer informasjon om hvordan du 
kommer deg dit og oppdatert informasjon om våre 
aktiviteter og tilbud.   
 


