
 
 

 
 
Tisdagen den 7 februari  kl. 19.00 i stallet 
Årsmöte 
Gäller endast medlemmar. 
 
Tisdagen den 28 februari  kl. 19.00 i stallet 
Storseans med träningsmedierna Annika Eklind, Blentarp 
och Jonny Jönsson, Ystad  
Jonny och Annika utför denna kväll en medial demonstration. De är under 
utbildning och därför är inträdet reducerat till 50 kr. 
 
Tisdagen den 13 mars kl. 19.00 i stallet  
Storseans med Monika Nyander, Göteborg  
I februari 2006 erhöll Monika sitt mediumcertifikat. Hon har gästat oss ett 
flertal gånger och är ett uppskattat medium. Monika har förmågan att ge 
klara budskap från andevärlden på ett lättsamt sätt. Sedan flera år tillbaka 
arbetar Monika även som massör och håller kurser i Göteborg. 
 
Tisdagen den 27 mars kl. 19.00 i stallet  
Storseans med Agneta Ståhl, Blentarp 
Agneta är ett certifierat medium och healer. Mariel och Bengt Månfalk, 
Malmö är två av hennes mentorer. Hon har även meditationskurser i andlig 
utveckling och healing. Under kvällen kommer Agneta att ta emot budskap 
från andra sidan. 
 
Tisdagen den 17 april kl. 19.00 i stallet  
Storseans med Lars Rydström, Öland  
Lars har gästat oss tidigare vid ett flertal tillfällen och är ett erfaret medium 
som varit verksam i 15 år. Under seansen kommer han att rita något 
porträtt från andevärlden. Lars jobbar även med djurkommunikation och 
”rensar” hemsökta hus.  
 
 
 

  
 
Tisdagen den 8 maj kl. 19.00 i stallet  
År 2012 och Mayakalendern….. det är bara början! 
Föredrag av Laura Engholm, Ystad (tidigare Simrishamn) 
De mångtusenåriga insikter och kunskaper som Mayafolket förmedlar 
genom sin kalender är högaktuella för oss moderna människor i dag. 
Mayakalendern ger oss möjlighet att få insikt i vad som sker med oss 
själva och världen när vi nu går mot fullbordan av denna 
utvecklingsspiral, samt vilka redskap vi behöver för att lättare kunna följa 
med i den utvecklingsprocess vi oundvikligt är en del av.  
 
 
OBS!  Dörrarna stängs kl. 19.00 på våra föredrag och seanser 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
Torsdagen den 8 mars kl. 18.00 i kammaren 
Änglaafton 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. 
 
Torsdagen den 19 april 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. 
 
Måndagarna den 5/3, 19/3, 2/4, 23/4, 14/5, 21/5 i kammaren 
Meditationskurs med inriktning på medial utveckling 
Mer info kommer på hemsidan. 
Kursavgift: 900 kr medl. 1000 kr icke medl. Måste bokas. 
Bankgiro: 5837-2616 ange namn och adress samt märk med 
meditationskurs. 
Kursledare: Anki Silvenus 
 
Personligt horoskop enligt mayakalendern med Laura Engholm  
den 2 och 3 mars. Anmälan och mer info på vår hemsida. 
Privatsittning med Carina Jeppsson den 31 mars.  
Anmälan och mer info på vår hemsida. 
Privatsittning med Christel Dahlin den 26 maj.  
Anmälan och mer info på vår hemsida. 
 
Som medlem får du: 
•  Programbladet hemskickat. 
•  Billigare inträde på aktiviteterna. 
•  Tillgång till vårt bibliotek med många bra böcker. 

  
 

Spiritualisterna 

 
i Kristianstad 

 
Program våren 2012 

 
 
 

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

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

Bg-nr. 5837-2616, glöm ej ange namn och adress. 
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.
 


