
 
 

 
 
Fredagen den 11  februari kl 18.00 i kammaren 
Årsmöte 
Gäller endast medlemmar för 2010. Glöm inte att anmäla dig till denna 
kväll, till Siv Nilsson på tel. 044-229240 senast den 4 februari. Vi bjuder 
på enklare förtäring. 
 
Tisdagen den 22  februari kl 19.00 i stallet 
Storseans med Monica Nyander, Göteborg 
I februari 2006 erhöll Monica sitt mediumcertifikat. Hon har gästat oss ett 
flertal gånger och är ett uppskattat medium. Monica har förmågan att ge 
klara budskap från andevärlden på ett lättsamt sätt. Sedan flera år tillbaka 
arbetar Monica även som massör och håller kurser i Göteborg. 
 
Tisdagen den 15  mars kl 19.00 i stallet 
Föredrag med Paul Paulsen, Smålandsstenar 
Naturterapeut Paul Paulsen är född i Köpenhamn. Paul är en van 
föredragshållare i ämnen som rör hälsa, alternativa behandlingsformer, 
parapsykologiska ämnen såsom astrologi, numerologi och healing. Han 
håller även kurser i personlig utveckling för både enskilda och företag. 
Denna kväll ska Paul hålla föredrag om Parförhållanden - ska det vara 
lätt eller svårt?  
 
Tisdagen den 29  mars kl 19.00 i stallet 
Föredrag med Laura Engholm, Simrishamn 
Laura kommer från Sydamerika och har arbetat med Mayakalendern i 
många år. Ikväll ska hon berätta om Mayakalendern och dess budskap. 
Enligt denna kännetecknas varje dag av en kombination av olika energier 
för just den dagen. Det omtalade ”2012” beskriver avslutet på den cykel vi 
lever i just nu. Mer om detta får vi höra denna kväll. För att gå på 
privatsittning hos Laura den 30 mars förutsätts att du varit på 
föredraget. 
 
 
 

  
 
Tisdagen den 12  april kl 19.00 i stallet 
Storseans med Carina Jeppsson, Malmö 
Carina är verksam som medium och andlig rådgivare sedan många år. Hon 
är också meditationslärare och erbjuder medial, andlig vägledning i form 
av konsultationer, meditationer, storseanser, änglakvällar, kurser och 
magiska aftnar. Carina tar emot budskap från våra nära och kära från den 
andra sidan. Carina är en återkommande gäst hos oss. 
 
Tisdagen den 3  maj kl 19.00 i stallet 
Storseans med Christel Dahlin, Staffanstorp 
När Christel var liten, runt 6 -7 år, började hon förstå att det fanns andra 
runt omkring oss människor som inte alla kunde se och känna av. Vid 30 
års ålder gick hon en utvecklingskurs i tarotkort och startade 1999 upp sitt 
företag. I maj 2005 blev hon ett certifierat medium efter en 3,5 års 
utbildning. Christel tar emot budskap från andevärlden och förmedlar dem 
till oss under kvällen. Hon har besökt oss ett flertal gånger. 
 
OBS!  Dörrarna stängs 19.00 på våra föredrag och seanser 
 

 



 
 
 
 
Torsdagen den 24/3 kl.18.00 i kammaren 
Magisk Afton med Carina Jeppsson  
Pris: 300:- för medlem och 350:- för icke medlem. Kaffe ingår. 
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 28/4 kl.18.00 i kammaren 
Ängla Afton med Carina Jeppsson  
Pris: 350:- för medlem och 400:- för icke medlem. Kaffe ingår. Under en 
Ängla afton får du budskap från dina guider, vägledare eller änglar.  
5 deltagare per kväll. Måste bokas. OBS! Bokningen är bindande.  
 
 
 
Måndagarna  den 28/2, 7/3, 21/3, 4/4, 18/4 
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 meditationskurs. 
Drop in i mån av plats. 200 kr medl. 250 kr icke medl. 
Kursledare: Anki Hästesko och Marie-Louise Ridderhav 
Plats: Föreningarnas Hus, kammaren. 
Tid: 18.30 – 21.00 
Sista anmälningsdag: 14 februari 
 
Som medlem får du: 
 

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

 

Spiritualisterna 

 
i Kristianstad 

 
Program våren 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. 

 


