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Holistisk Forbunds medlemsavis – En livssynsorganisasjon
Alle innlegg står for forfatterens egen regning.

Leder april 2009
”Det gikk en kjempe igjennom landet
og hæin var ydmyk og hæin var stor.
Hæin trådte varsomt på væg og vidde
og hæin for itte med store ord”
Erik Byes minnesang over Alf Prøysen har svirret i hodet
mitt de siste dagene, og akkurat disse ordene beskriver
mine følelser i forhold til det som nettopp har skjedd.
Grunnen til at det er nestlederen som skriver lederen
denne gangen er både trist og litt uvanlig; Bjørn Jansen
har etter nøye overveielse og av personlige grunner
besluttet å trekke seg som styreleder av Holistisk forbund
med umiddelbar virkning. Jeg vil benytte denne
anledningen til å takke Bjørn for det enorme arbeidet han
har nedlagt for Holistisk forbund gjennom flere år. Bjørn
har med sin solide organisasjonserfaring og aldri
sviktende engasjement gjort det til en glede å samarbeide
med ham. Og den gleden håper jeg at både jeg og andre
vil få mulighet til å oppleve flere ganger – for jeg tror ikke
at dette er det siste vi i Holistisk forbund ser til Bjørn
Jansen.
Nå er stafettpinnen gitt videre, og jeg og resten av styret
har tatt den imot. For det gode arbeidet skal vi jo fortsette.
Både Oslo og Stavanger holder konfirmasjon i år, og
tilbakemeldingene vi har fått fra konfirmanter og foresatte
så langt forteller oss at dette både kan og bør bli et årvisst
arrangement. Vi håper å kunne tilby holistisk konfirmasjon
også andre steder i 2010, og her er vi avhengige av at
lokallagene gjør mye av jobben. Ta gjerne kontakt med
din lokallagsleder eller med sekretariatet dersom du har
lyst til å engasjere deg i lokallagsarbeidet.
Tidligere i år kunne vi feire at vi som organisasjon har fått
vigselsrett, og forespørsler om både navneseremonier og

vielser kommer stadig. Flere har hørt om oss, og de liker
det de hører. I denne styreperioden har det vært avholdt
to seminarer om seremoniledelse, og begge har vært godt
besøkt. Holistisk forbund er i ferd med å gjøre seg klar til
den etterspørselen vi vet vil komme, for det er et behov
for en livssynsorganisasjon som bringer ritualene fra
forsteinede former og tilbake til dem det egentlig gjelder.
Vi går virkelig en spennende tid i møte.
Årets landsmøte skal avholdes på Sørmarka utenfor Oslo,
og jeg håper at så mange som mulig har mulighet til å
delta. Alle medlemmer som har betalt kontingenten har
som kjent rett til å delta. Samtidig vil jeg oppfordre også
dere som ikke har tenkt dere på landsmøtet til å betale
kontingenten, for vi er fortsatt en liten organisasjon, og vi
trenger penger for å kunne gi et godt tilbud til våre
medlemmer. Fjorårets landsmøte i Stavanger vedtok en
ambisiøs handlingsplan, og den har styret fulgt etter beste
evne til tross for at vi har hatt et relativt stramt budsjett å
forholde oss til. Det er all grunn til å fastholde den
ambisiøse linjen – for vi har fortsatt en jobb å gjøre med å
lage ritualer og tilby dem til alle som ønsker det, til å være
den samfunnsinstitusjonen som vektlegger helhet,
åpenhet og spirituell undring sterkere enn å bevise at vårt
syn er det eneste rette. For når vi konkluderer for siste
gang, setter vi samtidig kroken på døra for videre
utvikling. Det finnes flere veier til sannheten, og
sannsynligvis er det vi lærer underveis viktigere enn å vite
svaret.

Anne K. Ramberg-Mohn
Fungerende Hovedstyreleder i Holistisk forbund
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Holistisk Forbund har fått Vigselsrett
Ved Stian M. Eriksen

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUF-dir.)
innvilget søknaden 16. mars 2009 og i brevet fra dem står
det blant annet:
"I medhold av lov av 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap § 12
bokstav a godkjenner Barne-, ungdoms- og
familiedirektoratet (Bufdir) med virkning fra dags dato den
foreslåtte formen for vigsel etter felles ekteskapslov for
Holistisk Forbund. Vigselsritualet omfatter brudepar av
samme og motsatt kjønn"
Dette er en sak Holistisk Forbund har jobbet lenge med, vi
begynte det formelle arbeidet med å få Vigselsrett
allerede høsten 2007, og nå er det altså blitt en realitet!
Vi utgjør derfor det nyeste alternativet for de som ønsker
vigsel;
I tillegg til Den Norske Kirke (ikke samkjønnede ektepar),
Humanetisk Forbund, Unitarforbundet,
Sosialhumanistene og domsstolene er det nå mulig å bli
viet i Holistisk Forbund!
Det som skiller vår vigselsrett fra de andre ritualene vi
har, er at dette ikke bare er et ritual, men også en juridisk
handling.
Så langt har vi fem vigslere som er klare til innsats.
Vi må sende inn individuell søknad på hver person vi
ønsker godkjent som vigsler, og dersom Fylkesmannen i
Oslo og Akershus godtar vedkommende, vil han/hun få
tilsendt sertifisering som vigsler derfra.

I samme øyeblikk er vigsleren å anse som en offentlig
tjenestemann som utfører en juridisk handling som har
lovmessige konsekvenser for en lang rekke personer.
Vedkommende vil i samarbeid med brudeparet sørge for
å utforme selve vielsen slik at både det lovmessige og
den rammen rundt dagen paret ønsker, er oppfylt.
I tillegg er det jo en del andre momenter som også skal
være oppfylt og på plass;
Prøvingsattest (utstett av Skattemyndighetene) skal være
gyldig, blankett Q-0309B må være utfylt. Dersom en av
partene ikke er norsk statsborger, må oppholdstillatelsen
være i orden. Begge må kunne vise gyldig legitimasjon,
slik at vigsler ser at det er de samme personene som har
foretatt prøvingen, som skal vies. Dette er et særdeles
strengt krav, og dersom det unnlates å gjøre dette, kan
vigsler fratas retten til å vie.
Ellers må våre vigslere også sette seg inn i de ulike
punktene i Ekteskapsloven og de ulike forskriftene, som
bl.a. omhandler ting som kontroll/skifte ved tidligere
ekteskap, rettslig handleevne hos partene, internasjonale
privatrettslige regler, forkynning til utlandet og en helt
masse annet…
Så det er mye juridisk og administrativt å sette seg inn i
for den som skal gjøre jobben. Men for de som vil vies i
regi av HoF, tror jeg nok det viktigste er at de har
muligheten til å være med å utforme store deler av ritualet
selv, og at vi på den måten kan skreddersy hver enkelt
vigsel til å passe perfekt til hvert enkelt par.

Ritualseminarene i Holistisk Forbund
Ved Dagmar Mildes

HoF har organisert to ritualseminarer. Det første var 25. + 26. Oktober 2008, det andre var 28. + 29. Mars 2009. Begge
gangene har vi vært så heldig å få Mette Sofie Moe som seminarleder.
Mette Sofie har vært prest i den norske kirken i elleve år. 1.juli 2007 sluttet hun som prest, hennes kontakt med engler og
fornemmelser av energier var ikke lenger å forene med prestegjerningen. Nå holder hun i all hovedsak kurs i intuitiv maling.
På første seminaret i oktober snakket vi om ritualer generelt og begravelser spesielt. Temaet på andre seminaret i mars
2009 var ritualet vi vil lage for å hilse et barn velkommen til verden.
Vi jobbet både med store spørsmål som: ”Hva er de viktigste ting med å være ritualleder?” og med spørsmål om detaljer
som symboler i selve ritualet, og personlige synspunkter om ritualarbeid.
Det var fint med mange forskjellige deltakere på seminaret. Noen hadde jobbet med ritualer allerede i flere år andre var helt
fersk på området. Jeg tror alle har fått mye ut av seminarene, både konkrete tips til videre arbeidet og inspirasjon til
personlig indre arbeid.
Hvis du er interessert i referatene, ta kontakt med sekretariatet, du kan få dem tilsendt via e-post ved henvendelse til
sekretaer@holisme.no
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Holistisk forbunds første bryllupsseremoni
Ved Irene Marøy og Tor Aleksandersen

HoF fikk vigselsrett den 16. mars i år, men det forhindret
ikke at det ble holdt en holistisk bryllupsseremoni allerede
i august i fjor. Det arbeides i HoF med å skape alternative
ritualer for å markere alle overgangene i et menneskes liv,
fra ”vugge til grav”. Holisten var interessert i å høre
historien til Irene Bjøkne Grønset og Robert Friberg, og
hva som førte frem til at de valgte en holistisk markering.
De ble derfor invitert til en uformell samtale med Irene og
Tor i HoF. Tor var seremonimester i bryllupet.
Irene M: Vi er spente på å få høre hvordan dere ble
oppmerksomme på Holistisk Forbund og hvordan denne
spesielle seremonien ble til. Vi vet jo at den juridiske
avtalen ble ordnet på Tinghuset, men kan dere fortelle litt
om bryllupsseremonien som ble holdt dagen etterpå?

hadde ikke vært aktuelt for meg å gifte meg i kirken, så
jeg synes dette var et veldig bra alternativ. Det var viktig
for meg å føle at dette var noe jeg kunne stå inne for.
Hun: Vi laget åpningen selv, noe som vi ikke kunne fått
noe annet sted.
Tor: Dette er mye av poenget med de seremoniene vi
lager, at du skal kjenne deg igjen i den, at det blir god
energi, at du deltar selv, kjenner at dette er mitt, at dette
er meg. Det er ikke det samme som å få et fikst ferdig
ritual fra kirken eller tinghuset.
Irene: Kan du beskrive for leserne hvordan ritualet ble til i
samspillet mellom HoF og dere?

Hun: Jeg oppdaget HoF på Alternativ messa for 5 år
siden og tenkte at dette er interessant for meg. Jeg tenkte
allerede da at jeg skulle melde meg ut av statskirken og
inn i HoF, men du kommer jo ikke i gang med dette før
det skjer noe viktig i livet ditt, som for eksempel en
livsovergang. Det er ofte slike situasjoner som initierer at
en tar aksjon, og det skjedde med meg også. Vi ønsket
en seremoni som vi kunne stå for. Kirken føltes ikke riktig,
og Human-Etisk Forbund utelukker så mye av det jeg tror
på. Vi følte oss begge hjemme i Holistisk Forbunds
plattform. Vi leste informasjonsbrosjyren som beskriver
veldig mye av det vi står for. Vi er opptatte av miljøvern, vi
er jo orientert litt til venstre. Man skal kanskje ikke si at
HoF har noe politisk ståsted, men det handler jo om at
man skal ta vare på hverandre og jordkloden.

Hun: Jeg kom til HoF først på et seminar om seremonier.
Da var det egentlig ikke for å bestille en seremoni for eget
bryllup. Men dette seminaret ble avlyst og så traff jeg Tor
der, som jeg synes var så grom. Vi spurte han direkte om
han kunne tenke seg å ha seremonien for oss, og det
svarte han heldigvis ja til. Etter det har vi hatt flere møter
og sendt e-post til hverandre med forslag. Det har på en
måte vært et felles prosjekt.

Irene M: Når du sier det, så tror jeg også at holisme har
noe med solidaritet å gjøre, helheten består blant annet i
å ta vare på hverandre og på jorden og ikke være så
individualistisk i ett og alt.

Hun: Vi hadde en ganske grei, grov skisse. Det var så
godt å ha en samtalepartner for å få finslipt dette. Det
hadde ikke blitt så bra hvis vi hadde funnet på alt selv.
Så det å ha noen å spille ball med og få på plass ting,
det hadde jo alt å si.

Hun: Vi følte oss veldig hjemme i HoFs program, det er jo
så åpent at vi selv kan bestemme hva vi legger i det
åndelige. Begge kunne stå for det HoF representerer, og
når vi i tillegg kom i dialog med Tor og fikk høre at vi
kunne legge opp seremonien individuelt, så ble det helt
perfekt for oss.

Tor: Dere hadde jo når dere kom til første møte en del
klare forutsetninger om hvordan dere ville ha det.
At det skulle gås opp trappa, at det skulle spilles
brudemarsj, hvor det skulle skje hen, hvor vi skulle stå og
vente. Og så hadde dere vel med litt om det som skulle
sies.

Tor: Jeg føler at jeg har bidratt med litt kunnskap om
opplegget, vi gikk gjennom de forskjellige momentene
også, vi prøvde ut og tok tiden og jeg leste fra skriftene

Han: Jeg var jo litt skeptisk til å begynne med, var vel
kanskje litt redd for at det ville være litt for åndelig. Det
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Irene M: Vi har jo to norske kvinnelige forfattere som har
skrevet mye fint og nyttig om å skape ritualer, Jone
Salomonsen med ”Riter. Religiøse overgangsriter i vår tid”
og Linde Borgen med ”Levende Ritualer”. Vi har også
flere utenlandske forfattere som beskriver flotte ritualer,
personlig finner jeg mye oppløftende i ”The native way” av
Gabriel Horn. HoF har hentet mye inspirasjon fra denne
litteraturen.

Han: Seremonien satte stemningen for resten av kvelden,
spesielt når seremonien ble så tankevekkende, høytidelig
og bra. Resten av kvelden ble en veldig bra fest også.
Hun: Det er innmari viktig at seremonileder og par finner
tonen og passer sammen. Det kan være en utfordring og
by på motsetninger hvis en ikke er fleksible.

Irene M: Ritualet ble til mellom dere og HoF, og når det
kom til dagen som skulle feires, så var Tor
seremonimester. Svarte selve seremonien til
forventningene, ble det slik som dere hadde tenkt? Robert
var jo i utgangspunktet litt skeptisk?

Tor: Det er nok viktig at en passer sammen, at de som
utfører seremonien er på bølgelengde med paret. Det er
et veldig ansvar du har når du tar på deg en sånn rolle.
Du blir jo bedt inn i den innerste sfæren til folk. Jeg følte
et veldig ansvar og ville gjøre mitt beste.

Hun: Jeg vet ikke egentlig om vi var helt bevisste på
hvordan sluttresultatet ville bli som helhet.

Irene: Kan dere anbefale denne type seremoni til andre
par?

Han: Skepsisen varte ikke lenge, da jeg traff Tor og vi
gikk gjennom opplegget, så ble skepsisen ganske fort
borte.

Hun: Ja, absolutt, særlig fordi det var så individuelt
tilpasset, det tror jeg vil kunne passe bra for mange.
Vi fikk i hvert fall veldig fine tilbakemeldinger fra gjestene.
Noen av våre forslag var bra og noen ikke fullt så bra. Det
var veldig fint å få tilbakemeldinger og veiledning.

Irene M: Jeg tror HoF har anledning til å legge litt mer i
forarbeidet enn en prest som skal komme og si noe
forutbestemt, eller en annen institusjon som har et helt
fastsnekret opplegg. Jeg tror kanskje det føles litt mer
personlig når dere var med på å lage ritualet selv.
Tor: Du kan kanskje ikke tenke deg på forhånd hvor bra
det blir. Det blir noe eget når det blir så direkte og
personlig, og når en leser tekster som en kan stå for. HoF
har jo også en fin samling med tekster som en kan velge
fra, vakre formuleringer som skaper høytidsstemning.

Irene M: Formatet til HoF er å ha kunnskaper og å
rettlede. Det er også viktig for HoF å ha mange fine
valgmuligheter og presentere hvordan en seremoni kan
bygges opp. Noen vil ha en overvekt av egne elementer,
andre vil kunne velge blant presenterte forslag. Det er
viktig å samarbeide om et resultat som alle er fornøyde
med og kan stå inne for.
Hun: Jeg unner alle å få et like fint bryllup!

Irene M: Har dere noe spesielt dere vil fortelle fra denne
inngangen, om den ferdige seremonien og bryllupet?

Fra seremonien med brudeparet Irene Bjøkne Grønset og Robert Friberg. Tor Aleksandersen fra HoF er seremonimester.
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Første offisielle navneseremoni i Holistisk Forbund
Ved Dagmar Mildes

I begynnelsen av mars kom det en formell henvendelse til
sekretariatet om navneseremoni i Tromsø.
Forespørselen ble videresendt til lederen i lokallaget i
Tromsø, Beate Kvarmo.
Beate tok kontakt med Dagmar Mildes. Begge to hadde
deltatt på forbundets ritualseminar og fant ut at det var på
tide å gå i gang med praktisk arbeid.

ønsker og behov, noe de var svært fornøyde med. Det ble
en seremoni, der de følte at de fikk gitt uttrykk for det som
var viktig for dem, når de skulle ha en fest til ære for sin
datter.
Seremonien besto i store trekk av: sirkeldannelse,
lystenningsritual, tekstlesing, allsang, navneritual, joik,
lykkeønskningsritual, diktlesing, sirkeloppløsning.
Seremonien varte totalt i 40 minutter.

Vi hadde to møter med foreldrene samt mye e-post
kontakt. Seremonien ble utarbeidet i tråd med foreldrenes

Bildet er en illustrasjon
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Holistiske refleksjoner
Stephan H. Koll

Kosmisk hukommelse
Følgende dikt av Hans Børli, hentet fra samlingen På
harmonikk (1991) inneholder tanker jeg forbinder med
eldgammel visdom og nyere vitenskaplige teorier.
På evighetens tavler
Ingenting forsvinner. Alt
blir uutslettelig risset inn
på evighetens tavler.
Om bare en fugl flyr gjennom solefallet,
to mennesker veksler noen vennlige ord
ved postkassa en morgen, eller
et spor snør langsomt igjen innpå skogen,
så vil disse små tingene
bli bevart i den universelle bevissthet
så lenge dagene gryr, i øst,
nettene senker sin nåde over Jorden.
Det finnes en hukommelse i rommet
en altfavnende kosmisk hukommelse
som opphever Tiden
og forener alle ting
i et eneste stjernehvitt Nå
Overgangsritualer
Vi hadde i Oslo lokallag et åpent møte 22.05.08 om
perioder av livet der vi står overfor endringer, kriser
og utfordringer og om hvordan vi kan møte disse
forandringene med ritualer, terapi og
selvhjelpsteknikker. Holistisk Forbund er allerede i
gang med ritualer for navnefest, konfirmasjon og
gravferd. Under møtet snakket vi også om andre
overganger i livet: arbeidsledighet, tap av person(er)
som står en nær, å bli pensjonist osv.
Jeg synes det hadde vært artig om HoF kunne være
den første organisasjon som tilbyr ritualer i
forbindelse med f. eks. skilsmisse og arbeidsledighet.
Det er vel naturlig at deltagerne møtes regelmessig
over en periode, slik at gruppen også kan fungere
terapeutisk. Et slikt opplegg kunne være i tillegg til
eller i stedet for allerede eksisterende tilbud om
sorgbearbeiding og jobbsøking.

Holistisk parti
Ja, det eksisterer et sådant, i Tyskland. Die Violetten
stiller for første gang ved et valg i år, nemlig valget til
delstatsforsamlingen i Bayern. På sin internettside:
die-violetten. skriver de blant annet:
”Vi etterstreber en samfunnsordning der man
vektlegger selverkjennelse gjennom åndelig utvikling,
medfølelse, vilje til å hjelpe, kreativitet, åpen
kommunikasjon, økologisk tenkning, ikke-vold,
åndelig frihet, toleranse, menneskelighet i
næringslivet og likerett og likeverd mellom mann og
kvinne.”
Her er det mye å kjenne seg igjen i for en norsk holist!
Interessant er også partiets definisjon av spiritualitet:
”Spiritualitet betyr å være forpliktet til å gjøre godt mot
alle skapninger, fremheve det som samler fremfor det
som skiller, handle med kjærlighet, toleranse og
ansvar og å se det guddommelige i alt som
eksisterer.”
Er det noen av Holistens lesere som vet om flere
utenlandske organisasjoner og partier som vi har et
åndelig felleskap med?
HoF-debattanten
Jeg mener HoF kan bringe noe nytt inn i
samfunnsdebatten, ikke bare på grunn av
standpunkter i ulike saker men også måten vi
debatterer på. Det kan skje ved å bruke dialogiske
prinsipper og å bryte med den gammeldagse
innstillingen om å ”vinne” debatten. Flere av de
prinsippene/idealene jeg nevner nedenfor er allerede i
bruk, men vi kan gjøre oss bemerket ved å bruke dem
konsekvent og i alle sammenhenger. Vi kan forbedre
samfunnsdebatten bl.a. ved å:
• dele noe personlig
• innrømme feil og misforståelser
• kun diskutere sak og ikke person
• invitere til dialog
• søke sannhet
• rose/kreditere motpart når det er naturlig
• være presis i sine formuleringer
• klargjøre forutsetninger
• være bevisst på eget behov for å ha rett, ønsket
om å være klok og kunnskapsrik, og tendensen til
å skille mellom oss og de andre.

Prayer of the Seven Galactic Directions
(an old Mayan prayer)

FROM the south, house of the eternal sun, may right
action reap the harvest so we may enjoy the fruits of
planetary being.

FROM the east, house of light, may wisdom dawn in us
so we may know all things in clarity.

FROM above, house of Heaven, where star people and
ancestors gather, may their blessing come to us now.

FROM the north, house of night, may wisdom ripen in us
so we may know all from within.

FROM below, house of Earth, may the heartbeat of her
crystal core bless us with harmonies to end all war.

FROM the west, house of transformation, may wisdom be
transformed into right action so we may do what must be
done.

AND FROM the centre for the Galatic Source, which is
everywhere at once, may everything be known as the light
of mutual love.
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Aktiviteter i lokallagene
Holistisk Forbund Haugesund
Bente Kvilhaugsvik

Vi i Haugesund lokallag har etter noen lange runder med oss selv kommet fram til at lokallaget må bestå.
Det var en liten gruppe, med Kristbjørg Rasmussen i spissen, som tok initiativ til at det ble startet et lokallag i Haugesund
samtidig med at Holistisk forbund ble stiftet. Siden har det gått litt opp og litt ned. Vi har snakket mye om hvorvidt Holistisk
forbund og Haugesund er liv laga. Det skal jo mye tillit til for at mennesker skal ha tro på at vi er en dugende
livssynsorganisasjon, og for at man skal ville ha viktige arrangement som navngiving, vigsel, konfirmasjon og begravelse i
vår regi. Det skal både tillit og stabilitet til for at vi skal våge å anbefale Holistisk forbund til mennesker omkring oss. Vi har
opplevd at det er et stort ansvar.
Holistisk forbund har hatt sine "barnesykdommer". Det er vår klare oppfatning at de prosessene som har kommet i
kjølvannet av disse har vært helt nødvendige, og at de har båret frukt. Det har blitt gjort utrolig mye godt arbeid i
organisasjonen i de årene den har eksistert. I det siste har jeg inntrykk av at det har blitt gjort masse godt arbeid i
hovedstyre og fagutvalg. Den innsatsen som har blitt gjort i forhold til overgangsritualer betyr svært mye! Hva vi som
livssynsorganisasjon får til på dette området blir veldig synlig utad, samtidig som det betyr mye for de det gjelder i hver
enkelt situasjon. Takk til alle som har gjort en innsats!
Årsmøtet i Haugesund bestemte at vi vil registrere lokallaget i Brønnøysundregistrene, og bli mer selvstendige som
organisasjon. Vi har fått hjelp av Marianne Westby, og har fått se hvordan Oslo lokallag formulerte sine vedtekter da de
hadde sitt stiftelsesmøte. I løpet av våren kommer vi til å ha vårt stiftelsesmøte.
Hva gjelder saker som kan være spesifikke for Haugesund lokallag tror jeg at brobygging kan være et stikkord. Jeg har
jobbet en del med organisasjonene "Terapeuter Bygger Bro" (TBB) og "Pasientorganisasjon for Alternativ Medisin" (PAM).
TBB arbeider for samarbeid mellom offentlig godkjente helseinstitusjoner, pedagogiske institusjoner og utøvere av alternativ
og komplementær medisin. PAM arbeider for å gjøre komplementær og alternativ medisin (KAM) mer tilgjengelig for brukere
av slike tjenester. Det finnes mer å lese om dette på www.terapeuterbyggerbro.no

Holistisk Forbund Oslo og Akershus lokallag
Ved Marianne Westby

Aktiviteter:
Foredrag og seminar 8-10 mai med pedagog og forsker Br. Gunter Gebhard på Unity Senter i Møllergata i Oslo. Her
belyses sammenhenger mellom kosmos, menneske og naturen, Mayakalenderen, året 2012. Forelesningene er tilpassert
spørsmål og dialog med deltakerne.
Kontakt Tor tel 413 06 190 for nærmere info. Program på vår hjemmeside: www.holisme.no.
Årsmøte i lokallaget er 12. mai 2009, kl 18.00 hos studieforbundet til Holistisk forbund, SO,
i Motzfeldts gate 1, Oslo.
Laget har arbeidet med utvikling av og gjennomføring av åpne medlemsmøter med innledninger innen tema fra vår
plattform:
- Børge Eliassen, fra Fritt Helsevalg innledet om deres arbeid for at vi skal få rett til å gjøre egne, selvstendige valg om
egen helse. Dette forutsetter fri og fullstendig informasjon om ulike behandlingsformer. Fritt Helsevalg ønsker også å
likestille skole- og alternativ medisin, blant annet ved å gi lik rett til trygderefusjon og skattefradrag. EU ønsker å forby
økologisk mat og alternativ medisin, og flere underskriftsaksjoner har opplyst om det i høst. www.frithelsevalg.no
- Synnøve Bakke, er dyretolk og hun innledet om dyrekommunikasjon. Hun ønsker at både dyr og eier skal få en bedre
tilværelse. Det oppnås best ved å gi dyrene mulighet til å uttrykke det de har på hjertet. Da formidler de ofte en dyp innsikt
både om seg selv og menneskene de har rundt seg. Plakat om møtet ble satt opp på Veterinærhøyskolen og flere studenter
kom til oss. Dyrekommunikasjonen foregår telepatisk. www.humanship.no
- Overgangsritualer og familiekonstellasjoner. Vårt styremedlem Jørn Liebezeit holdt de faglige innledninger og gjorde en
flott innsats med øvelse i erfaringsbaserte metoder. Vi fikk positive tilbakemeldinger og god deltakelse fra de fremmøtte.
Videre fortalte Jørn fra Unesco sin dialogkonferanse, som han deltok på. Kvelden ga oss mange gode opplevelser og
tilbakemeldinger, samt nye medlemmer i laget.
I Oslo holdes det også Holistisk konfirmasjon, som et alternativ eller supplement til annen konfirmasjon. Tilbakemeldingene
fra de unge er flott og det er lagt ut mer info på vår hjemmeside www.holisme.no
Laget vårt deltar på alternativmessene i Oslo med stand og foredrag, på Blaker med stand, samt med stand på Eid Mela i
Oslo.
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Vi har mottatt henvendelse fra antroposofene i Norden med oppfordring om underskriftsaksjon mot EU-direktivet som forbyr
økologisk produksjon, mat og alternativmedisin. Vi i lokallaget har vedtatt å støtte oppfordringen som er i tråd med vår
plattform om alternativ medisin og økologi. Vi oppfordrer også fagutvalget og andre lokallag om å opplyse om
ringvirkningene av EU-direktivet, se mer på www.oikos.no og www.frithelsevalg.no
Vi har invitert Tor Aleksandersen til møte for å referere fra arbeidet om Bistand til rammede, arrangert av STL og Politiet, der
han deltok fra Hovedstyret. Det er et mål at arbeidet kan føre til at de som søker bistand i vanskelige situasjoner, kan få
tilbud om hjelp fra en Holist på linje med prest, i fremtiden.
Ellers har vi blitt kjent med en ny bok fra Fritz Holte, ”En fjerde vei”, alternativer til internasjonal markedsliberalisme. Utgitt på
Unipub. Vi er blitt kjent med Kvinneakademiet.no som har kurs hos SO og de har gitt ut ny bok i forbindelse med
vårsemester. På hjemmesiden www.holisme.no , under Lokallag finner du mer om oss og hva som skjer fremover.
Studieforbundet vårt har www.studieforbundetso.no
Kontaktinformasjon: Marianne Westby, leder i lokallaget. Tlf 99707301, e-post: ohof@gmail.com

Nytt fra Fagutvalget
Ved Marianne Westby

Fagutvalget i Holistisk forbund har følgende sammensetting:
Leder:
Marianne Westby
Medlemmer:
Håvard H. Schjong
Anne Kristine Ramberg-Mohn
Asbjørn Førland
Tor Aleksandersen
Varamedlemmer:
Jan Olav Mjøs
Bente Kvilhaugsvik
Dagmar Mildes
Mandat for fagutvalget i Holistisk forbund er:
Utvalget har følgende oppgaver og mandat:
Kvalitetssikre utadvendte tiltak i Holistisk Forbund innen de tre fagområdene, slik at disse også er i tråd med Holistisk
Forbunds formålsparagraf og plattform.
Veilede innen de tre fagområdene i forhold til virksomhet som settes i gang ellers i organisasjonen.
Komme med forslag til Hovedstyret og lokallag om aktiviteter innen fagområdene.
Komme med bidrag til Holisten innen fagområdene.
Formidle kontakt mellom ulike grupper i Holistisk Forbund som arbeider med ett eller flere av fagområdene.
Ha et skoleringsansvar i forhold til andre som skal arbeide med disse temaene i Holistisk Forbund.
Være behjelpelig med å lage seminarer og lignende innen de tre fagområdene
Starte arbeidet med å utvikle en informasjonsbase innen fagområdene, dit man kan henvende seg for å bli informert eller
inspirert.
Rapportere om sitt arbeid til Hovedstyret minst to ganger i året, og ellers når Hovedstyret ber om det.
Rapportere om sitt arbeid til Landsmøtet.
Utvalget kan knytte til seg andre ressurspersoner når de selv ønsker det.
Utvalget kan delegere arbeidsoppgaver til andre personer eller miljøer når de mener at dette bør gjøres.
Så langt det er mulig, delta på Hovedstyrets møter når Hovedstyret ber om det, og behandler saker innen de tre
fagområdene, eller saker som kan ha betydning for utvalgets arbeid.
Fagutvalget kan komme med forslag til endringer eller tillegg i sitt mandat. Dette skal i så fall behandles og vedtas av
Hovedstyret.
Fagutvalget har så langt i år behandlet 14 saker deriblant:
Holistisk konfirmasjon:
- Erfaringer fra Holistisk konfirmasjon 2008.
- Planlegging og tilrettelegging av Holistisk konfirmasjon i Oslo og Stavanger i 2009.
- Fagutvalget har på oppfordring fra Hovedstyret utnevnt følgende to personer fra fagutvalget
til styringsgruppen for Holistisk konfirmasjon: Håvard H. Schjong og Marianne Westby
Vara: Jan Olav Mjøs og Anne Kristine Ramberg-Mohn. I tillegg utnevner hvert av de to lokallaga der konfirmasjonen skal
gjennomføres èn representant hver i tillegg til styrets representant.
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Utviklet aktivitetskalender for Holistisk forbund med informasjon om:
Globaliseringskonferansen 6-9.11 med stand, se www.globalisering.no
Seminar og stand med Holistisk forbund på Den store alternativmessen i Oslo 21-23.11.08 www.altnett.no
Dialogseminar med NVL, VOFO og SO, se www.vofo.no
STÅL møter og arrangement bl.a. om dialogarbeid, se www.stl.no
Vigselsrett: Planlegging og tilrettelegging av arbeidet med å få vigselsrett.
Tilrettelegging av ritualarbeidet generelt. Organisasjonsform og prosessarbeide med målgruppen er viktig, slik at ritualet gis
en personlig tilpassning. Det metodiske i arbeidsprosessen vektlegges i opplæringen av rituallederne.
Skattefrie gaver til livssynsorganisasjoner: Utredet og startet arbeidet med å tilrettelegge for å søke om at Holistisk forbund
får motta gaver, på lik linje som andre livssynsorganisasjoner, som er skattefrie for giverne. www.skatteetaten.no
Ritualseminar: Utvikling og tilrettelegging av ritualseminar på Sørmarka med oppfølging av tiltak.
Høringsuttalelser:
Forslag til ny forskrift om medmorskap.
Fagutvalget bistår ellers innen alle feltene i mandatet, så langt vi har ressurser. Forslag sendes oss.
Fagutvalget har mottatt rapporten: Samarbeide og helse; Hvordan kan økt samarbeid mellom alternative behandlingsformer
og det etablerte helsevesen stimulere pasienter til å være aktører i forhold til sin helse? Av Bente Kvilhaugsvik. Fagutvalget
takker for tilsendingen og ser frem til å sette seg inn i materialet.

Holistisk Forbund avholder Landsmøte 13. og 14. juni 2009 i Sørmarka utenfor Oslo
Forslag som ønskes behandlet på Landsmøtet må være styret skriftlig i hende senest 2 mnd. før Landsmøtet
Fristen for innsending av forslag er derfor: 15. april 2009.
I forkant av Landsmøtet blir det arrangert en Fagkonferanse fredag ettermiddag den 12. juni 2009.
Kun medlemmer over 15 år som har betalt kontingent for inneværende år før landsmøtet holdes, har stemmerett
på Landsmøtet.
Utdrag fra HoF’s Vedtekter:
Landsmøtet skal avholdes i forskjellige deler av landet.
Landsmøtet avholdes innen 15. juni hvert år og kunngjøres til det enkelte medlem minst 3 måneder før Landsmøtet.
Forslag som ønskes behandlet på Landsmøtet må være styret i skriftlig i hende senest 2 mnd. før Landsmøtet.
Forslagsrett til Landsmøtet har alle medlemmer av HoF.
Innkalling og sakspapirer til Landsmøtet sendes senest ut 1 måned før møtet finner sted.
På ordinært Landsmøte behandles:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av møteleder, protokollfører og tellekorps
3. Valg av to personer til å underskrive protokollen
4. Årsberetning
5. Regnskap for perioden
6. Innkomne forslag
7. Handlingsprogram/Aktivitetsprogram
• Fastsettelse av kontingent og brøk for overføring til lokallagene.
• Budsjett.
• Valg.
A. Hovedstyret:
a. Leder
b. Nestleder
c. 5 styremedlemmer
d. 4 varamedlemmer
B. Valgkomite:
a. Leder
b. 2 komitémedlemmer
c. 2 varamedlemmer
C. Revisor:
Statsautorisert revisor.
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Holistisk Forbund holder foredrag på Alternativ messa I Oslo 24-26.04.09
Foredrag ved Anne K. Ramberg-Mohn: Holistisk Forbund, holisme, holistisk konfirmasjon og vigsel.
Holisme er en helhetlig tankegang og et helhetlig livssyn, som bygger på forståelsen av at alt henger sammen og at vi alle
har et felles individuelt og kollektivt ansvar for helheten og jorden vi er en del av. Vårt utgangspunkt er også at det finnes en
åndelig virkelighet som det er mulig for den menneskelige bevissthet å både erfare og utvide sin forståelse av.
Holistisk Forbund mener at mennesket har potensialer som langt overskrider det utviklingstrinn vi står på i dag. Holistisk
Forbund skiller mellom åndelighet og religion. Vi ser på religion som trossystemer definert av ytre rammer som dogmer og
læresetninger, mens åndelighet er ubundet av dette. Holistisk Forbund ønsker å styrke det enkelte individs rett og frihet til
stadig dypere forståelse og erkjennelse av helheten, uten at vi sier noe om hva som er det eneste og sanne riktige. Nå har
Holistisk Forbund blitt seks år, er et godkjent livssynssamfunn, og fått over 800 medlemmer. Vi ønsker å bli mer aktive å
jobbe for våre saker overfor myndigheter og offentligheten.
For øyeblikket tilbyr vi holistisk konfirmasjon i Oslo og Stavanger, og har nå nylig også fått vigselsrett, slik at vi kan tilby
holistiske vielser. Holistisk Forbund har lokallag i en rekke byer rundt i landet, og arrangerer mange åpne møter av ulike
slag. Bli med og gi ditt bidrag til å skape en bedre verden – og få inspirasjon selv samtidig!

Holistisk konfirmasjon 2010 – Meld interesse!
Holistisk Forbund satser på å ha konfirmasjoner også i 2010. Lokallag som ønsker konfirmasjon i sitt område neste år bes
kontakte HoF sentralt.

Utdeling av diplom til konfirmantene i Oslo 2008 ved Bjørn Jansen

New Spirituality and Religion
The New Spirituality will never condemn traditional religion, but seek always to include it in the process by which divine truth
continues to be revealed.
There are far too many treasures in your religious traditions to abandon them. The future of humanity with regard to religion
is not about desertion, but dissection, not about rejection, but rejuvenation.
What humans will do in the years just immediately ahead is begin to dissect their religions, looking at them closely, exploring
them piece by piece, examining them doctrine by doctrine, to see what makes sense and what doesn't make sense, what is
functional and what is dysfunctional, what works and what doesn't work in tomorrow's world.
Then they will rejuvenate those traditions, gently releasing what is no longer beneficial, and adding new insights, new ideas,
and new truths, born of the new awareness and the expanded consciousness that will be the basis of the New Spirituality.
NDW: So religion will not disappear from the face of the earth.
On the contrary, it will be more ubiquitous than ever. But gone will be the teachings of an angry, jealous, punishing Deity.
Gone will be the moral justifications for vengeance and retribution. Gone will be the doctrines of exclusivity and "betterness"
that have cast their shadow across the face of many religions in the past.
And alongside religion will stand a new form of human expression of the impulse toward the Divine, an expression that will
not be rooted in codified texts and teachings, but in the moment-to-moment experience of each person sincerely seeking
God.
Tomorrow's God
Neale Donald Walsch
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Holistisk Forbund Oslo Lokallag
Arrangerer i samarbeide med flere helgeseminar med Dr. Gunter Gebhard, 8-10. mai 2009 på
Unity Senter, Oslo.
Hovedtema vil være året 2012.
Et skjæringspunkt mellom omveltninger og kosmiske rytmer. Skjulte sammenhenger mellom kosmos, mennesket og
naturen.
Av innholdet:
Mayakalenderen – Myter, fortolkninger og fenomener.
Planetmetamorfoser siden årtusenskiftet - Utviklingen av den planetariske organismen etter solformørkelsen 11. august
1999. Hvor er vi nå og hva vil vi se fram mot 2012. Feminine og maskuline krefter i verden og oppgavene gitt av det
”planetariske språket”.
2012 som møtepunkt for mange ulike sykluser - Kristendommen og Europas astrologiske skole m.m.
Fra Dualisme til Holisme - En betraktning av hva som ser ut til å bli veldig viktig for menneskene i vår tid; å våkne opp til den
spirituelle virkeligheten og så å handle deretter. Direkte forbundet til oppvåkningen er nødvendigheten av å finne nået. Å
være i nået er på samme tid overgangen fra normal ”dualisme” til en holistisk forståelse av menneskeheten og verden.
Ved anledning ”Vesak” (Buddhistisk høytid, fullmåne i Tyren- lørdag 9. mai!) Stjernevisdom i den indiske og tibetanske
tradisjon.
Antroposofien i denne sammenhengen – Som en inngang for forståelse av livsoppgavene og hva den har hatt å si i
Gebhards liv.
Gebhard forsøker alltid å tilpasse forelesningen etter spørsmål og dialog med deltagerne.
Tider – Priser:
Foredrag:

Fredag kl. 19.00 – 21.00

Seminar:

Lørdag kl. 10.00 – 16.00*
Søndag kl. 10.00 – 16.00*

Inngang:

Foredrag fredag: kr. 100; seminar pr. dag: kr. 400; hele seminaret: kr. 800
(pensjonister, studenter og medlemmer av Holistisk Forbund: halv pris)

Nærmere informasjon: Holistisk Forbund v/Tor Aleksandersen 41306190 toraleks@c2i.net
Presentasjon Gunter Gebhard.
Gunter Gebhard er en sjelden blanding av naturforsker og pedagogisk pioner, en ettertraktet
foredragsholder i spirituell naturvitenskap og stjernevisdom, men like kompetent som naturlege
og homøopat. Denne unike kombinasjonen har blitt nedfelt ikke bare i anerkjente artikler om
stoffenes kjemi (se boken „Chemie verstehen”, utgitt i 2005), men også i oppsiktsvekkende
praktiske forsøk med forvandlingen av radioaktiv forurenset jord i Tsjernobyl – området, i
samarbeid med universitetet for landbruksøkologi i Zhytomir / Ukraina.
På en helt særegen måte har Gunter klart å oppspore hvordan kosmos virker i substanser, i dyr, i
planter,… og i menneskesjelen. Med sitt beskjedne vesen er han i stand til å lede kursdeltagerne
på en vei inn i dybden av tilværelsen, en vei som samtidig går innover i sjelen og utover i
naturens hemmeligheter. Tillater du deg å være på denne spennende ferden, så kan du finne
deg selv på en helt ny måte – i speilet av alle vesener som står rundt deg. Horoskopet leser han ikke ut ifra abstrakte
skjemaer, men ut ifra en grundig oppøvet intuitiv iakttakelse som gjør at stjernebilder og planetbevegelser blir
”gjennomsiktige” for de bakenforliggende usynlige kreftene
Det er alltid mennesket som står i midtpunktet for Gunters forskning. For over 20 år siden forlot han stillingen sin ved
Geologisk - Paleontologisk Institutt ved Universitetet i Hamburg for å utdanne seg til steinerskolelærer. Siden har han virket i
mange år som faglærer og terapeut, alltid med en spesiell interesse for barn som ”ikke passer inn i skjemaet”, ungdom med
diagnoser som dysleksi, ADHD mm. Siden årtusenskiftet tilbringer han mesteparten av livet i Russland og jobber innenfor
friskole-bevegelsen, i ”det ambulerende lærerseminaret” og i pionerprosjektet ”Skole uten klasserom” i Kaukasus. Sammen
med sine russiske venner jobber han for å utvikle et spirituelt levende initiativ i dialog med barna og foreldrene – og naturen.
Mer informasjon om Holistisk forbund: www.holisme.no og Gunters virke hos Jordsamvirke www.freearth.org
Holisten nr 1 2009

Side 11 av 12

HOLISTEN
HOLISTISK FORBUND
Stian M. Eriksen, sekretær
E-post: sekretaer@holisme.no
http://www.holisme.no/
Postadresse: Postboks 8925 Youngstorget, 0028 Oslo
Besøksadresse: Motzfeldtsgt. 1, 0187 Oslo
Tlf. 22 17 31 00, mandag, tirsdag og onsdag
Adresseliste over lokallagsledere/-kontaktpersoner
Pr. 01.04.2009
E-mailadresse:
hjgrini@online.no

Mobiltelefon:
400 08 120

Leder: Jon Olav Mjøs, Hjelmsvei 15, 5063 Bergen

jomsound@start.no

958 38 004

Buskerud:

Kontakt: Egil Trohaug, Kleivene 10, 3041 Drammen

etrohaug@yahoo.no

938 93 781

Haugesund:

Leder: Bente Kvihaugsvik, Gamle Sandhålandvei 67,
4272 Sandve

bkvihaugsvik@gmail.com

480 24 340

Hitra:

Kontakt: Roman D Lund, Haugen Gård, 7247 Hestvika

Lillehammer:

Kontakt: Bente Martini, Fåbergsgata 27, 2615 Lillehammer

Mo i Rana:

Kontakt: Jonny Bårdvik, Kveldsolgt. 42, 8618 Andfiskå

Arendal:

Kontakt: Henning J Grini, Flademoen, 4818 Færvik

Bergen:

Nesodden/Frogn: Leder: Runar Todok, Blåbærstien 16b, 1450 Nesodden

Privattelefon:
37 06 00 44

72 44 37 96

romanlun@online.no
bente_privat@gmail.com

472 30 670

75 14 06 00,

jonny.bardvik@monet.no

971 11 463

66 91 16 33

rtodok@online.no

909 12 510

Oslo og
Akershus:

Leder: Marianne Westby
Lokallagets postadresse: Oslo Hof, SO, Motzfeldtsgate 1
0187 Oslo

ohof@gmail.com

997 07 301

Stavanger:

Leder: Håvard H, Schjong, Breibakken 28, 4012 Stavanger 51 91 96 88

haavard.h.schjong@gmail.com

95852431

Tromsø:

Leder: Beate Kvarmo, Gimelveg 56a, 9019 Tromsø

tromsohof@gmail.com

901 26 520

Trondheim:

Kontakt: Dagfinn Aune, Marcus Thranes vei 15A,
7072 Heimdal

dagfaune@gmail.com

458 50 200

Ålesund:

Kontakt: Anne-Grete Pettersen, Olsvollen 43, 6019 Ålesund 70 14 48 96

agr-pett@online.no

77 67 37 51

Lokallagsaktiviteter
HoF oppfordrer medlemmer til å aktivisere seg i sitt lokallag, og gjennom deltagelse ta opp saker av interesse.
Oslo lokallag av Holistisk Forbund
12 mai 2009 kl 18.00: Årsmøte. Sted: Studieforbundet til Holistisk forbund, SO i Motzfeldts gate 1, Oslo.
08-10. mai: Helgeseminar med Dr. Gunter Gebhard. Mer informasjon finnes på http://www.holisme.no/
Et skjæringspunkt mellom omveltninger og kosmiske rytmer. Skjulte sammenhenger mellom kosmos, mennesket og naturen.
Sted: Unity-senteret, Møllergata 23, Oslo
30. mai: Konfirmasjonsavslutning i Oslo
Stavanger lokallag av Holistisk Forbund
23. mai: Konfirmasjonsavslutning i Stavanger
Følg med på http://www.holisme.no/ for informasjon om møtevirksomheten.

Holistisk Forbund på Alternativmessa i Oslo 24-26.04.09
HoF har bemannet stand med brosjyrer og informasjon. I tillegg holdes foredrag på følgende tidspunkter:
Fredag 24.04:
Klokken 16.00 i rom 3
Lørdag 25.04:
Klokken 17.00 i rom 5
Søndag 26.04:
Klokken 17.00 i rom 5
Foredraget er det samme alle tre dagene:
Holistisk Forbund, holisme, holistisk konfirmasjon og vigsel. Ved Anne K. Ramberg-Mohn.
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