
 
 

Program Våren 2010 
 
 
Meditationskurs med inriktning på medial utveckling 
Vi träffas vid 5 tillfällen varannan vecka med början den 1 mars.  
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.  
Kursavgift: 650 kr medl. 750 kr icke medl. Måste bokas.  
Bankgiro: 5837-2616 ange namn och meditationskurs. 
Drop in i mån av plats. 150 kr medl. 175 kr icke medl. 
Kursledare: Anki Hästesko, hypnosterapeut. www.acca.nu 
Plats: Föreningarnas Hus, kammaren. 
Tid: 18.30 – 21.00

 
 
Fredagen den 12 februari kl 18:00 Kammaren 
Årsmöte 
Gäller endast medlemmarna för 2009. Glöm inte att anmäla dig till denna 
kväll, till Siv Nilsson tel.044-229240. Vi bjuder på mat. 
 
Tisdagen den 16 februari kl 19:00 Stallet. 70 kr medl. 100 kr icke medl. 
Storseans med Monica Nyander, Göteborg 
Monika beskriver anden som kommer med budskap, så att vi utan tvekan 
vet vem det är. www.hassenyander.com 
 
Tisdagen den 2 mars kl 19:00 Stallet. 70 kr medl. 100 kr icke medl. 
Föredrag med Lisa Larsson, Nöbbelöv 
Traditionell Kinesisk medicin-filosofin 
Denna kväll kommer Lisa att göra sin tolkning av kinesisk medicin - 
ingenting är svart eller vitt allt behöver inte vara varmt eller kallt. 
Anatomiskt ser vi alla likadana ut men tanken på hur vi ser på våra 
kroppsfunktioner behöver inte vara densamma. www.wingsofharmony.se 
 

  
Tisdagen den 16 mars kl 19:00 Stallet. 70 kr medl. 100 kr icke medl. 
Storseans med Hasse Nyander, Göteborg 
Hasse kommer med budskap från Andra Sidan., det kanske är din tur att få 
ett meddelande från någon viktig person/ande ikväll? 
www.hassenyander.com 
 
Tisdagen den 30 mars kl 19:00 Stallet. 70 kr medl. 100 kr icke medl. 
Föredrag med Lena Solca Hanell  
Helande klanger. Lena håller ett föredrag om klangmassage samt ger en 
demonstration i hur det går till. www.varandra.se 
 
Tisdagen den 20 april kl 19:00 Stallet, 70 kr medl. 100 kr icke medl. 
Storseans med Fiona & Keith Surtees 
Denna kväll ger Fiona och Keith Surtees en demonstration av medialitet 
och psychic art. De fungerar som kanaler för andra dimensioner i 
universum, som ger information om Dig, Din familj och vänner som står 
dig nära. Fiona är en av Sveriges ledande "psychic artist" genom att hon 
tecknar personer från andra sidan och lämnar deras budskap till dig.  
www.skogsljuset.se 
 
Tisdagen den 4 maj kl 19:00 Stallet 
Medlemsmöte  
Medlemskväll där vi har trevligt tillsammans, lär känna varandra och 
fikar. Du som medlem har möjlighet att önska föredragshållare och 
medium till våra seanser framöver. Vi avslutar med meditation med Anki 
Hästesko för de som önskar, anmäl dig till Siv Nilsson, tel. 044-229240 
senast den 30 april. Vi bjuder på fikat. 
 
Tisdagen den 18 maj kl 19:00 Stallet, 70 kr medl. 100 kr icke medl 
Storseans med Carina Jeppsson 
Carina tar emot budskap från våra Nära och Kära på den Andra Sidan. 
www.carinajeppsson.com 
 
OBS!  Dörrarna stängs 19.00 på våra föredrag och seanser 



 
 
Torsdagen den 11/3 kl. 18:00 Kammaren. 300 kr medl. 350 kr icke medl.
Magisk Afton med Christel Dahlin 
I en Magiskafton får du budskap från en bortgången anhörig och kan ställa 
en fråga till den anhöriga som kommer. 6 deltagare/kväll. Måste bokas. 
OBS! bokning är bindande. Hemsida: www.christeldahlin.com 
 
Torsdagen den 15/4 kl. 18:00 Kammaren. 350 kr medl. 400 kr icke medl. 
Ängla Afton med Carina Jeppsson 
Under en Änglaafton får du höra budskap från dina guider, vägledare och 
änglar. 5 deltagare/kväll. Måste bokas. OBS! bokning är bindande. 
Hemsida: www.christeldahlin.com 
 

 
 
 

 Som medlem i föreningen får du reducerat pris på alla våra aktiviteter. 
 Vi har ett bibliotek för medlemmar.  
 Titta gärna in på vår hemsida; www.spiritualisterna.se där finns mer information 

om våra sammankomster.  Där hittar du även länkar till våra gäster. 
 Vi är tacksamma för tips och idéer vi på aktiviteter i vår förening och vill gärna 

ha respons efter våra sammankomster så vi kan bli ännu bättre. Skicka gärna in 
era synpunkter till oss via e-mail eller ring vår mottagningstelefon. 

 

Spiritualisterna 
 

 
 

i Kristianstad 

 
 
 

Information finns i Kristianstadsbladet under Det händer idag 
den aktuella kvällen. Var uppmärksam på ändringar. 

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

Telefon: 0708-349556 Endast söndagar 18.00-20.00 
 

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

Alla är Hjärtligt Välkomna att besöka oss, 
medlemmar som icke medlemmar! 

 


