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Kontoret på Det Spirituelle Hjem har et eget 

telefonnummer som er 46770220 

Kontoret er normalt åpent fra kl. 11.00 til 15.00 
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Hvem er vi? 
 

 

 

 

 

Enkelte ganger er det viktig å gå tilbake til start. Det å minne 

oss selv på hvem vi er, og hva vi skal gjøre. Dette både for oss 

selv og for alle andre. Så hva er målet med NST, NSF og NSH? 

La oss starte med NST, Norsk Spiritualistisk Trossamfunn har 

om lag 76 % av våre medlemmer. Norsk Spiritualistisk 

Trossamfunn er der for å kunne hjelpe mennesker til å ha et 

godt og åndelig liv som gir verdi og mening for den enkelte. Vi 

er der for de som tror at vi kan kommunisere med guider og 

de som har gått over til den andre siden. En kommunikasjon 

som kan hjelpe mange som er i sorg, savn og føler at det er 

noe mer mellom himmel og jord. Som forstår at døden ikke er 

slutten, men bare nok en del av vår reise.  

NST har åndelige kvelder der du kan få kontakt med dine 

kjære og healingkvelder der du kan få gratis healing. Vi har og 

seremonier som navnedag, konfirmasjon, vielse og 

gravferder. Våre seremonier er meget vakre, og vi setter vår 

ære i at de skal gi gode minner. Seremoniene holdes i hele 

landet av våre prester som har en 4 års utdannelse.  

NSF - Norsk Spiritualist Forening er en forening for alle de 

som er interessert i det åndelige, både utøvere og brukere. 
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De som vil være spirituelle, men ikke nødvendigvis ha det 

som sin tro. NSF har to hovedmål. 

1. Vi utdanner og sertifiserer medium i vår mediumskole slik 

at de som vil kan ha det som jobb. Dette gjennom en helhetlig 

utdannelse og påbyggings-seminarer. For de som ønsker å 

jobbe med dette har vi et mediumforbund – NSFM.  

2. NSF skal opplyse publikum om hva godt mediumskap er, og 

hjelpe dem til å finne frem til gode og seriøse medium. 

Noe av det som er sentralt i alt vi gjør er at vi skal fremme 

kvalitet og ærlighet. Vi ønsker at de som jobber som medium 

har en høy standard og jobbe etisk. Den høye standarden 

kommer når vi kan gi mottakeren av beskjeden gode bevis. Vi 

må kunne beviser hvilken ånd det er som kommer gjennom 

og vi må kunne gi gode bevis i beskjeden. Som medium skal vi 

ikke synse eller komme med egne meninger, men formidle 

det som kommer fra åndene som vi har kontakt med. Og er 

det noe vi ikke forstår, så må vi være ærlige å si fra om dette. 

Mennesker skal sitte igjen med en god følelse og trygghet når 

de har vært hos et medium, ikke lure på om det som kom 

frem stemte eller ikke. Så vårt mål er skape riktige holdninger 

og være med på å utdanne gode og gjerne sertifiserte 

medium.  
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NSH – Norsk Spiritualistisk Healerforbund er der både for å 

hjelpe healere og klienter.  

Vi jobber for at våre healere kan utvikle seg til å bli enda 

bedre i sin gjerning. En healer må hele tiden arbeide for at 

hver healing skal bli den beste vi har gitt. For å kunne gjøre 

dette må vi som healere spørre oss selv om hvordan kan jeg 

bli bedre, hvordan kan jeg utvikle meg og min healing slik at 

den blir enda bedre.  

NSH er med på å utdanne medium og healere med henblikk 

på å nå dette målet og har derfor seminarer på flere nivåer. Vi 

tilbyr også våre godkjente healere å jobbe på åndelige healing 

kvelden slik at vi kan hjelpe hverandre til å bli bedre og ha et 

sosialt treffsted for healere.   

Når det gjelder klientene er det viktig for oss i NSH å jobbe så 

godt og etisk som mulig. Vi etterstreber å kunne gi våre 

klienter den beste behandling som mulig til enhver tid. Man 

kan aldri love bedring for sine klienter, men når vi jobber 

ønsker vi å kunne gi en healing som skaper resultater. Vi er 

derfor opptatt av at våre klienter skal få best mulig utbytte av 

behandlingen, og at bedringen skal komme så raskt som 

mulig. Noen ganger vil det kunne holde med en time, mens 

det andre ganger vil klienten trenge flere behandlinger. Alle 

healere innen NSH er bundet til å jobbe etter våre etiske 

retningslinjer for healere.  

Det er viktig at vi hele tiden har disse målene i våre tanker og 

i den ånd som vi jobber. Vi er her for å hjelpe andre 

mennesker. Hjelpe dem til å få kontakt med sine kjære på den 
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andre siden. Vi er her for å gi de som trenger det healing. Vi 

kan hjelpe mennesker til å finne sin tro, - en tro som føles 

riktig og i samsvar med deres egen forståelse av livet som 

menneske og fra et åndelig perspektiv. Vi er her for å hjelpe 

og vi er her for hverandre.  

 

Hilsen Spirituell Prest og Leder NST/NSF 

 

André Kirsebom  

 

 

 

 

Generalforsamlinger i 2022: 

Vi vil informere om at det blir 

- Generalforsamling NST onsdag den 16. Februar kl. 20.10 

- Generalforsamling NSF og så NSH vil være onsdag 9. Mars. Kl. 

20.00 og 20.15 

Begge vil være i vårt lokale Det Spirituelle Hjem etter vår vanlige kveld. 

Adressen er: Hoff Terrasse 6, 0275 Oslo 
 

Hjertelig velkommen!  
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Portrettintervju av Vigdis Bøhn Sunde                        
Leder av avd. Vestfold  

Skrevet av: Jorun Løndal 

Det er en regnfull dag her i Oslo når jeg 

tar kontakt med Vigdis på telefonen. 

Men så fort hun begynner å prate er 

det som om sola står opp, energien 

bare bobler igjennom telefonen og vi 

får en god prat med mye latter. 

Vigdis ble født i Vågsbygd men familien 

flyttet tidlig til Sandefjord hvor hun 

vokste opp. Hun er gift og har ei datter. 

Hun ble leder for avd. Vestfold – Sandefjord i november 2019 

da var det ingen som meldte seg til ledervervet og for å 

opprettholde tilbudet tok hun på seg ansvaret. Sammen med 

Trine Katheleen Torp som er kasserer og assisten driver hun 

avd. med fantastisk energi. På dagens møter kan de ha 

gjennomsnittlig 20 til 30 gjester og er den avdeling i landet 

som øker med flest innmeldinger av medlemmer i 

trossamfunnet. Vigdis har selv et kurs i filosofi. Men som hun 

sier det er viktig å påpeke, ikke alle trenger å jobbe som 

medium eller healere for å være med i trossamfunnet og på 

møter.  

Man kan komme som den en er og være seg selv, ofte er det 

mennesker som er interessert og søkende i forhold til det 

spirituelle og en tro som kommer på møtene. 
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Tidligere har Vigdis jobbet på Color Line sine båter i 31 år 

blant annet som kundekonsulent. Der kom hun i kontakt med 

mange mennesker og kan fortelle at hun hadde noen 

opplevelser med kjente medium som fortalte om hennes 

avdøde nære og kjære.  

- Det er fint å vite at sine nære og kjære som har gått over på 

den andre siden kommer til et godt sted, sier hun. 

Dette gjorde Vigdis interessert i det spirituelle og etter hvert 

fant hun nettsiden til Norsk Spiritualistisk Trossamfunn. Det 

var annonsert møter i Sandefjord, hun reiste dit i januar 2019 

og meldte seg med en gang inn i trossamfunnet. De 7 

prinsippene ble viktig for henne, de relaterer til det hun selv 

står for og mener hun fant en tilhørighet og følte at dette var 

riktig. 

I dag jobber Vigdis som miljøarbeider. Det ble en forandring 

når pandemien kom kan hun fortelle. Nå kan hun jobbe med 

mennesker å føle at smilet er 

ekte og ikke bare for å selge. 

Dette var litt om ei fantastisk 

dame med mye driv og 

pågangsmot. Så takk Vigdis får at 

du er deg, den jobben du gjør og 

for dette intervjuet.  

Vi ønsker deg alt vel både privat 

og som leder av NST avd. 

Vestfold – Sandefjord. 
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Spørrespalte  
 

I enkelte nummer vil vi svare på spørsmål vi har fått fra våre 

lesere eller på kurs. Svarene denne gangen er av André 

Kirsebom.   

 

Hei 

Lene 26 

Hva skjer når vi dør, og kommer vi alle over til den andre 

siden? 

Det som skjer når vi dør er at sjelen forlater kroppen vår. 

Kroppen blir igjen, siden den tilhører jorden. Sjelen går over 

til den andre siden, tilbake der den kom fra. Den vil få hjelp til 

overgangen av din familie og venner som har gått over før 

deg. Du vil og få hjelp av din hoved guide, som noen kaller sin 

skytsengel.. Det vil derfor alltid være trygt og godt, og alle vil 

få hjelp til overgangen. Trenger du healing når du kommer 

fram, vi du få det.  

En hoved guide er en ånd som passer på deg gjennom hele 

livet. Deres kontakt starter før du ble født, fortsetter gjennom 

hele livet og videre etter at du har gått over. Han eller hun vil 

passe på at du kommer deg trygt og godt over til den andre 

siden. Når du er over vil du møte ham eller henne og gå 

igjennom hvordan livet ditt har vært, og hva du har lært av 

det.  

Det er ingen som blir igjen eller hengende igjen i noe 

mellomstadium. Denne misforståelsen, som noen tror på, er 



Spiritualisten vinter 2022 

9 
 

gamle overlevninger fra den kristne skjærsilden. Men dette er 

ikke logisk og helt unødvendig da vi alle vil få den hjelpen vi 

trenger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegningen over er en tegning av healing-guiden til Isa 

Northage som het Dr. Reynolds. Isa er en av de mest berømte 

healere som jobbet i England på 1900 tallet.  
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Hei 

Pilar 34 

Har vært på en kanalisering med et medium. Hvorfor kan et 

medium forstå min far som snakker spansk. Han snakket ikke 

norsk.  

Årsaken er at all kommunikasjon som skjer med åndeverden 

skjer via en slags telepati. Dette er en slags tankebølger som 

går fra ånd til ånd. Tenk deg en mobiltelefon. Som mobilen 

kan vi sende usynlig informasjon fra ånd til ånd. Dette 

fungerer siden vi er en ånd som er inkarnert i et menneske. 

Kommunikasjonen går på et språk som er likt for alle sjeler og 

som alle forstår. Når vi mottar denne informasjonen ledes 

den via underbevisstheten vår og frem til vår bevissthet. I 

underbevisstheten er alt det vi har lært, - hvordan vi skal gå, 

lese, regne og snakke. Hele vår språkforståelse er der. På 

grunn av dette vil kommunikasjonen som kom til din ånd, 

tydes i underbevisstheten, og vil da bli forståelig når den 

kommer opp i bevisstheten din.  
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Hei 

Peder 27 år  

Det skjer rare saker hjemme i huset der jeg bor. TV’en skur seg 

av og på og kan av og til skifte kanaler. Det hender også at 

lyset blinker og at ting bare blir borte. Hva kan dette være? 

 

Dette er ganske vanlig og skjer i mange hus som jeg har vært 

og renset. Det kan skje både med TV, radioer, mobiler og det 

elektriske lyset. Det er ikke noe farlig, for det de ønsker er 

bare å skape oppmerksomhet og si at de er der for å besøke 

deg. Sannsynligvis noen fra din familie eller venner som har 

gått over til den andre siden. De gjør slike saker for å få 

kontakt med deg. Det de ønsker er å prate med deg. De har 

helt sikkert noe viktig som de vil fortelle deg. Det du trenger 

er det vi kaller en husrens med et medium. Pass på at du får 

et medium som kan snakke med åndene og høre hva de sier, 

når du bestiller dette. Til dette må du ha et godt medium, 

gjerne et som er sertifisert. Når ånden har fått sagt det som 

han eller hun har behov for å si, faller de normalt sett til ro og 

du vil ikke plages lengre.  

Men det er fint å ha dem der til hjelp. På grunn av det gjør vi 

gjerne, avtaler med dem. Avtaler om at de skal være rolige og 

ikke ta kontakt med mindre det er noe viktig de vil formidle. 

Det er fint å bli passet på fra åndenes verden. De får ofte med  

seg mer enn det vi mennesker gjør.                                         
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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/
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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 medmennesker, 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. 

 

Vielse 

Vi arrangerer vakre bryllup både inne og ute. 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 

medlemmer via Medium, 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. 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 530,-  

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
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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: ………………………………….. 

 

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


Spiritualisten vinter 2022 

16 
 

Einer Nielsen - Nordens mest kjente 

fysiske medium. 
Av Rita Fauske Kildahl 

 

Einer Nielsen ble født i København, 

Danmark i 1894. Han merket tidlig 

at han hadde evner for å drive med 

fysiske mediumskap. Når Einer var 

15 år ble han syk, og legene klarte 

ikke å finne ut hva som feilte han. 

Han hadde feber hele tiden og var 

konstant sliten. Einer ble tatt ut av 

læren grunnet sykdommen og når 

sommeren kom ble han sent ut på 

landet. Det viste seg fort at det var bra for Einer å være på 

landet, for der fikk han igjen kreftene sine og hans psykiske og 

fysiske mediumskap ble enda klarerere og sterkere enn før, 

noe som gjorde at han hadde kontakt med sine åndelige 

venner daglig under oppholdet. Når han hadde fri fra 

kontoret spilte han fotball og gikk for å svømme, Einer likte 

veldig godt å svømme. Han var bare 16 år når han for første 

gang gikk inn i transe, etter dette tok det ikke lang tid før han 

ble kjent i større kretser i Danmark. Dette førte til at han traff 

mange interessante mennesker innen vitenskapen deriblant 

leger. Allerede som 17 år gammel holdt han sin første seanse. 

Han var en meget åndelig mann og levde livet med å utføre 

psykisk og fysisk mediumskap. Han reiste mye rundt i Norden 
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for å demonstrer sitt arbeid med åndeverden. For å utvikle 

medium skapet sitt enda mere satt Einer i fysiske sirkler 

jevnlig.  Einer hadde en guide med navn Mica, som 

kontrollerte Einer under hans seanser og i de fleste kretsene 

kunne han demonstrerte full materialisering, uavhengig 

stemme og transe.  Einer jobbet like godt i dagslys som i 

mørket.  Einer spesialiserte seg på eksoplasma og han utviklet 

åndelig materialisering i svakt lys. Einer var aldri redd for å 

demonstrere sitt arbeid eller å bli testet av jury. Han levde 

ikke bare av å fremvise mediumskap og for å bevise at 

åndeverden finnes, han tok seg også en utdannelse slik at han 

hadde noe å leve av. Han utdannet seg som fysioterapeut et 

yrke han trivdes godt med og jobbet med dette hele livet.  

 

Einer ble beskyldt for bedrageri etter en demonstrasjon av 

fysisk mediumskap. Hendelsen skyldtes at en mann fikk et 

stykke materiale som apport. Mannen ble sint og krevde Einer 

til å gå ned på kne og be gud om å tilgi han for å demonstrere 

de intelligente kreftene fra sin eteriske verden.  Einer ble 

brått hentet tilbake fra transetilstanden da mannen ble sint. 

Mannen var veldig religiøs og mente Einer hadde brakt en 

falsk ånd gjennom. Han mente også at Einer ikke var kristen, 

og derfor måtte denne mannen gjøre Guds arbeid med å 

beskylde Einer for hendelsen.  Han kontaktet politiet og fikk 

Einer arrestert på grunnlag av at Einer skulle ha materialisert 

en falsk ånd. Einer ble løslatt kort tid etter da det ikke fantes 

bevis på at han hadde gjort noe galt.  
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Dessverre kom Einer ut for 

angrep igjen i 1922 fra 

medlemmer i den Norske 

kirke i Christiania (Oslo). De 

mente Einer drev med 

svindel.  

Bilde til høyre er fra seansen i 

Oslo.  

Einer ble veldig opprørt over 

anklagene og ønsket etter 

dette å sitte i testpanel i 

mange land. I 1924 ble han 

med på en grundig testing på i 

Reykjavik. Han ble testet av 

forsker fra Physical Research 

Society of Iceland. I testpanelet satt fremtredende, 

høytstående mennesker og forskere som tilhørte samfunnet. 

Alle testene ble filmet av Einar H. Kvaran og ble brukt som 

bevismaterialet for Einers evner. Her kom det tydelig frem 

levitasjoner og telekinetiske fenomener, og materialiseringer, 

noen ganger dukket det opp to materialiseringer på en gang i 

nærheten av Einer. Alle til stede kunne se alt dette godt og 

bekrefte mediumskapet.  Baron Schrenck Notzing gjorde også 

mediumet oppmerksom hos allmennheten. Einer satt ofte 

som tester rundt om i de nordiske landene med stor suksess. 

Dette gjorde at han utviklet sitt fysiske mediumskap enda 

mer. 
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I 1930 startet Einer Daniel kirken på Nørrebro i København. 

Den ble i 1932 spiritistisk, og er i dag en av to spiritistiske 

kirker i Danmark. 

Einer ble i 1932 igjen anklaget for juks. Johs Carstensen 

publiserte en brosjyre der han baksnakket Einer Nielsen. Einer 

tok Johs Carstensen for retten og vant, men mistet saken 

samme år.  

Etter dette fortsatte Einer å jobbe for åndeverden og holdt 

seanser, men aldri for publikum, kun for pålitelige venner. 

I 1965 var han æresgjest i International Spiritualist Federation 

i London, der han mottok heder og ære og for sitt arbeid med 

åndeverden, spirit og mennesker rundt i verden. 

Einer elsket musikk og ballett, og tilbringe mye tid på Royal 

Copenhagen Teater.  Den 26. februar 1965 ble stykket 

Tchaikovsky`s Swan Lake fremført av Royal Danish Ballett. 

Einer satt glad og fornøyd på balkongen og så på showet. Han 

lyttet til musikken og så på balletten han elsket, under andre 

akt sovnet Einer stile og rolig inn, og gikk over til den andre 

siden.  Han viste ingen ting om når han selv skulle gå over, 

men hans guide Mica hadde fortalt Einer en gang at når hans 

tid var inne ville han gå raskt over, noe han gjorde denne 

kvelden i 1965. 
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Vi leder NSF avdeling Østfold! 

 
Skrevet av Anne-Grethe Bergseth 
 
 
   Mange av dere kjenner 
sikkert litt til oss fra før, men 
tenker det er på sin plass 
med en presentasjon av oss 
som ny ledelse i Østfold. 
Jeg fikk forespørsel i 
sommer om jeg kunne tenke 
med å være en del av en ny 
ledelse i avd Østfold, og 
gjerne sammen med min 
kjære Monika Hamre. Vi to 
drøftet det litt frem og 
tilbake, og la det litt vekk igjen, før Monika en dag sa; 
hvorfor ikke? Har vi noe å tape på det? - Og det hadde vi 
jo absolutt ikke. Så i august ble det formelt, at vi to, 
sammen med med Nathalie Stensland leder denne 
avdelingen. Og så, hvem er vi? 
 
Jeg heter Anne-Grethe Bergseth og står som leder av 
avdelingen. Jeg er 39 år, bosatt i Ås sammen med 
Monika (som 3. oktober sa ja til å bli min ektefelle og 
fru), min eldstedatter Karoline på 17 år og hunden 
Benny. Jeg har også en datter til, Nora på 11 år, som bor 
fast hos sin far i Askim. 
Jeg jobber fulltid som sykepleier på en korttidsavdeling i 
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Drøbak, så enn så lenge er alt det spirituelle arbeidet en 
hobby, og livsstil. Jeg ble godkjent healer for ni år siden, 
og tenker snart tiden er inne for å gjøre noe mer ut av 
dette og starte en egen praksis sammen med Monika. 
Jeg har gått flere kurs i regi av NSF, men det viktigste er 
nok mine prestestudier i NST. Jeg håper snart å kunne bli 
ferdig med denne, og kanskje kommer ordineringen 
neste år, i 2022? Jeg har også begynt på utdannelsen for 
å bli healinglærer, noe jeg gleder meg stort til å jobbe 
videre med. 
Fram til overtakelsen av Østfoldavdelingen, har jeg vært 
mest aktiv og synlig på Det Spirituelle Hjem i Oslo, hvor 
jeg har holdt filosofier, vært med på healinger og hatt 
undervisningskvelder. Jeg håper fortsatt å kunne være 
deltakende der, og kanskje også noen gjesteopptredener 
andre steder? 
 
Sammen med meg ved roret har jeg min frue, Monika 
Hamre. Hun er 48 år, opprinnelig fra Moi og Flekkefjord, 
nå bosatt med meg i Ås. Hun har en voksen sønn som 
bor i Kristiansand. Som Monika selv sier, har hun 
gjennom hele livet hatt spirituelle opplevelser, men ikke 
tatt kurs eller deltatt på noen spirituelle kvelder før hun 
traff meg. Allerede den første uka vi hadde sammen 
(høsten 2019), ble hun dratt med på Åndelig aften i 
Drøbak. Dette var nok litt overveldende, med både selve 
energien, gleden og ikke minst besøket av farfaren fra 
åndeverden som ble kanalisert den kvelden. Men 
absolutt noe hun ville oppleve mer av! Så i tillegg til å 
være min støttespiller og høyre hånd på kvelder her og 
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der, har hun tatt flere kurs hun også og holder i disse 
dager på å skrive oppgave for å kunne bli godkjent 
healer. 
Det undres i tillegg på om hun har evner for fysisk 
mediumskap, så jeg gleder meg stort til å følge hennes 
utvikling videre. Monika maler og tegner, og jobber også 
med å videreutvikle dette sammen med det spirituelle, 
slik at bildene vil kunne ha åndelig innhold eller være 
inspirert av åndeverden, i større grad enn hva de er i 
dag. 
 
I tillegg til oss to, har vi med oss Nathalie Stensland på 
laget i ledergruppa. Nathalie har vært min gode 
venninne siden vi møttes første gang på en spirituell 
kveld i Østfold (utrolig nok), den gang i Sarpsborg. Vi har 
holdt kontakten jevnt og trutt over disse årene, til tross 
for at Nathalie har bodd og studert noen år i Sverige, 
halvt svensk som hun er. Hun er nå tilbake i Sarpsborg, 
og bor sammen med hunden Tessa. Nathalie jobber med 
elever på en barnevernsinstitusjon som miljøterapeut. Er 
i tillegg utdannet sosionom og regnskapsfører, og 
godkjent healer. Så hun har rukket litt i løpet av sitt 31-
årige liv. Og mer kommer det sikkert til å bli... 
Nathalie kommer primært sett til å ta seg av den 
økonomiske biten (takk og lov), og vil pr nå ikke være så 
synlig på kveldene i Råde, men kommer kanskje etter 
hvert til å være mer deltakende der også, som hun selv 
sier – tiden vil vise. Uansett så er jeg veldig glad for å ha 
henne med på laget. 
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Som nevnt over, så holdes kveldene våre i Østfold i Råde, 
på Bøndenes Hus. Vi holder minimum èn kveld i 
måneden, med unntak av juni, juli og desember. Dette er 
kvelder med musikk, filosofi og mediumskap eller 
healing. Målet er at det skal være et møtepunkt for våre 
medlemmer og andre interesserte, hvor også det sosiale 
vil bli prioritert, at det blir et sted å møte likesinnede. Vi 
jobber nå med vårens program, og tenker at det kanskje 
vil bli noen flere kvelder med også litt andre temaer 
også. Men ingenting er landet ennå, så følg med på fb-
siden og spiritualist.no. 
Det blir i tillegg til kveldene også holdt et mediumkurs og 
et healingkurs på nyåret, info om dette legges også ut 
fortløpende. 
 
Vi håper å se mange av dere på både kvelder og kurs, vel 
møtt! 
 
 
Med hilsen fra 
Ledergruppa i Østfold 
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Program 2022 
 

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

I Oslo vil vi ha healing og mediumkvelder hver uke fra starten av 

januar og fem til slutten av juni. 

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 

medier.  

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. 

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/


Spiritualisten vinter 2022 

25 
 

Undervisning vår 2022 
 

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 

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

Mediumskap med klarsyn og kanalisering:  

Weekendseminar - Oslo 

For nye og de som kan litt  

Fredag 14.01.22 til søndag 16.01.22.  

 

Mediumskole, 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 17, 18 og 19. 

januar og varer i 15 uker. Trinn 1 og 2 tilbyr dag og kveldsskole. 

Holistisk healing- VEKS -Weekendstudie - Oslo 

Lær deg spirituell og holistisk healing. Bli Godkjent Registrert Healer 

i Norge. 21.01.2022 – 06.02.2022 

 

 

 

http://www.spiritualist.no/
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Avs:  
Norsk Spiritualist Forening 
Hoff Terrasse 6, 0275 Oslo 

 
 
Gratis healing og andre aktiviteter! 
 
Det Spirituelle Hjem har den glede av å tilby gratis healing. 
Hver tirsdag på har vi gratis individuell healing med frammøte 
fra kl. 11.00 til kl. 14.00. Det er ikke noen booking.  
 
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.   


