
 
 

 
 
Tisdagen den 13 september kl.19.00 i stallet 
Storseans med Hasse Nyander, Göteborg 
Hasse är medial sedan barnsben. Han arbetar som medium och vägledare 
inom medial och personlig utveckling. Idag kommer han till oss med 
budskap från Andra sidan. 
 
Tisdagen den 27 september  kl. 19.00 i stallet 
Storseans med Fiona & Keith Surtees, Skogsljusets kursgård 
Trensum 
Denna kväll ger Fiona och Keith en demonstration av medialitet. De 
fungerar som kanaler för andra dimensioner i universum. Paret Surtees 
kommer ursprungligen från England, men seansen tolkas till svenska. 
 
Tisdagen den 11 oktober kl. 19.00 i stallet 
Psykometrikväll med Gunilla Hjalmarsson, Arkelstorp 
Gunilla är ett medium som arbetar med kropp, själ och andlighet. Under 
kvällen kommer Gunilla att arbeta med psykometri där hon känner av 
energi från föremål och berättar om ägaren. Ta med ett föremål (inte 
pengar eller nycklar). Om du tar med något arvegods tänk då på att 
föremålet kan vara laddat med energier från både dig och tidigare ägare. 
 
Tisdagen den 25 oktober kl. 19.00 i stallet 
Storseans med Mariel Månfalk, Malmö 
Mariel är ett välkänt medium som även arbetar med bl.a. taktilmassage och 
energibalansering. Hon förmedlar klara och tydliga budskap från 
andevärlden.  
 
Tisdagen den 8 november  kl. 19.00 i stallet 
Storseans med Per Ola Thornell, Ystad 
Per Ola har gästat oss som träningsmedium under sin utbildning. Han är 
även diplomerad Tidigare-liv-terapeut. I kväll kommer han tillsammans 
med mediet Dennis Axelsson att ta kontakt med andevärlden. 
 
 

  
 
Tisdagen den 15 november kl. 19.00 i stallet 
Storseans med Thomas Wallenberg, Malmö 
Thomas är ett spirituellt medium vilket innebär att han både kan se, höra 
och känna andevärlden. Han förmedlar budskapen med stor entusiasm och 
kvällen kommer att gå i glädjens tecken. 
 
OBS!  Dörrarna stängs 19.00 på våra föredrag och seanser 
 
 

 
 
 
Som medlem får du: 
 

 Programbladet hemskickat. 
 Billigare inträde på aktiviteterna. 
 Tillgång till vårt bibliotek med många bra böcker. 



 
 
Torsdagen den 15 september kl.18.00 i kammaren 
Magisk Afton med Christel Dahlin 
Pris: 300:- för medlem och 350:- för icke medlem. Kvällen avslutas med 
kaffe och smörgås (ingår i priset). I en Magisk afton får du budskap från en 
bortgången anhörig eller vän och kan ställa en fråga till den som kommer.  
6 deltagare per kväll. Måste bokas. OBS! Bokningen är bindande. 
 
Torsdagen den 6 oktober kl.18.00 i kammaren 
Ängla Afton med Carina Jeppsson 
Pris: 350:- för medlem och 400:- för icke medlem. Kvällen avslutas med 
kaffe och smörgås (ingår i priset). Under en Änglaafton får du budskap från 
dina guider, vägledare eller änglar.  
5 deltagare per kväll. Måste bokas. OBS! Bokningen är bindande. 
 
Måndagarna den 19/9,  3/10,  17/10,  31/10,  14/11, kl. 19.00 i kammaren 
Meditationskurs med inriktning på medial utveckling 
Du kommer då att arbeta med att öppna upp för din inre vägledning och 
visdom med hjälp av meditationer och övningar som ökar din mediala 
förmåga och kontakt med ditt inre ljus. 
Kursavgift: 700 kr medl. 800 kr icke medl. Måste bokas. 
Bankgiro: 5837-2616 ange namn och adress samt märk med 
meditationskurs. 
Kursledare: Anki Slvenus & Marie-Louise Ridderhav 
Plats: Föreningarnas Hus, kammaren 
Sista anmälningsdag: 29 augusti 2011 och kursavgiften oss till handa 
senast den 5 september 2011. 
 
Personligt horoskop enligt mayakalendern med Laura Engholm den 21 
september. Anmälan och mer info på vår hemsida. 
 
Privatsittning med Christel Dahlin den  22 oktober. Anmälan och mer 
info på vår hemsida. 
 
Privatsittning med Carina Jeppsson den 12 november. Anmälan och mer 
info på vår hemsida. 

  
 

Spiritualisterna 

 
i Kristianstad 

 
Program hösten 2011 

 
Information finns i Kristianstadsbladet under rubriken "Det händer idag" 

den aktuella dagen. Var uppmärksam på ändringar. 
 

Hemsida: www.spiritualisterna.se 
E-post: info@ spiritualisterna.se 

Telefon: 0767-840630 Endast söndagar 18.00-20.00 
Medlemsavgift: 200:-/år 

Inträde för medlem: 70:-, icke medlem 100:- 
Kaffe och smörgås: 20:- 

 
Vi är en ideell förening och vi vänder oss till allmänheten. 

Alla är hjärtligt välkomna att besöka oss. 
 

Vi finns på Föreningarnas Hus (Hemgården), Norretullsvägen 9.  
Karta finns på hemsidan. 

 


