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1. Det 33. årsmøtet ble avholdt på  Unity senteret den 8.2.2012. 

Følgende er i vervene pr. 31.12.12: 

Leder: Hilde Tandberg  Diesen    v.periode 1 år 

Nesteleder: Atle Skretting           v.periode 1 år 

Sekretær: Monika  Tveterhagen      v.periode 2 år ny 

Kasserer: Gry Bruce-Cassidy  ekstern, avtalt v.periode 1 år 

Medlemskoord.: Gunn-Irene Nicolaisen  v.periode 1 år  

Informasjonskoord.: Gro Merete Rue       v.periode 2 år  ny 

Arrangementskoord.: Giuliano Zorza       v.periode  1 år  

Astrologisk Forum : Redaktør: John Eric Wold , de neste 3nr.: Bjørn Rune 

Nøkleberg. 

I redaksjonen: Atle Skretting, Lars Sunnanå, Monika Tveterhagen,  

Bidragsytere ellers: 

Ombrekker og layout samt webbetjening: Ivar Abusdal  

Varamedlemmer valgperiode 1 år: Jardar Lunde og Kaisa Ytterhaug 

Valgkomite foreslått: Gro Ralle, Gro Elisabeth Johnsen, Knut Arvid Johnsen. 

 

2. Styremøter og diverse 

Det har blitt avholdt 6 styremøter iløpet av 2012: 8.2., 7.3., 11.4., 9.5., 20.6. 

26.9.samt ett i januar 2013. Møtene ble holdt på Unity, Vega, Cafè Skansen  

og Politikern.  

Øvrige møter:  

14.11 Åpent for medlemmene og andre interesserte vedr. framtidig opprettelse 

av Oslo-gruppe, på Unity. 

26.11. Arbeids og oppfølgingsmøte vedr. samme sak og med fokus på vervene i 

foreningen, på Kaffistova. 

 

Medlemsantallet: Ved utgang året i desember 2012 var det registrert ---271 

medlemmer.  

 

3. Astrologisk Forum  



 

 

Redaksjon 

Nr. 1/12: Redaktør John Eric Wold med redaksjonsmedlemmer Atle Skretting, 

Gunn-Irene Nicolaisen, Lars Sunnanå og Monika Tveterhagen. 

Nr. 2/12, 3/12 og 4/12: Redaktør Bjørn Rune Nøkleberg med 

redaksjonsmedlemmer Atle Skretting, Gunn-Irene Nicolaisen, Lars Sunnanå og 

Monika Tveterhagen.  

  

Astrologisk forum har som vanlig kommet ut 4 ganger i løpet av året. Bladet har 

32 sider i farger og et opplag på 600, men ble redusert til 400 de siste utgavene. 

Dette pga at det blir et ganske stort antall overskytende samt en mulighet for å 

spare inn vel kr 1000 pr utgave. Utsalgspris har vært kr 59 som før.  

Løssalgssteder: Lille Arkana og Norli med snittsalg på vel 15 blader til sammen 

pr. utgave.  

Utsalgsinntekter ble som vanlig delt 50 % dvs kr 29.50.-  til foreningen pr solgte 

blad. Astrologisk Forum har også blitt benyttet som en handout til astrologi -

interesserte ved enkelte anledninger.  

 

5. Møter og debattkvelder. 

Oslo 

Møter i Oslo i vår/høsthalvåret. Møtene har blitt holdt på UNITY-senteret i 

Møllergaten ved Youngstorget. Antallet frammøtte har variert og med lavere 

antall i år, fra 3 til 18 betalende. Inngang kr 50/70. Honorar til foredragsholder 

har blitt droppet for å spare inn utgifter, til gjengjeld har de fått en mindre 

påskjønnelse. 

Salg av te, kaffe og vin med snacks ble innført som hyggetilbud.   

 

Med tanke på mulig opprettelse av Oslo lokallag/gruppe er vårsesongen 2013 

møter lagt opp til et enklere opplegg hvor møtedeltakerne betaler kr 50 direkte 

til Unity, og entré ellers opphevet. Salg av te/kaffe med snacks opprettholdes om 

mulig.  

Våren: 

01.02. Gisle Henden:  Esoterisk  astrologisk tolkning i praksis. 

15.02. Anne Britt Lund: Om Juno, 

29.03. Hanne Lousie Hougen:  Fengh Shui innredning med astrologisk     

                    tilsnitt.  

14.03. Roar Krogshus: Karmahoroskopet som kilde til forståelse av  

                    særtrekk ved tidligere liv og behov for utvikling i dette livet. 

21.03. Debattkveld på en kafe i nærheten,vi drøfter astrologisk tema i  

                    fellesskap. 

28.03. Lajla Lind: Tolkning, fødselsdata til tolkningspersonen ble oppgitt i  

                    forkant. 

11.04. John Eric Wold gikk ut, og Giuliano Zorza steppet inn med horoskoper.  

25.04. Gunn-Irene Nicolaisen, fellestolkning, fødselsdata til tolknings-  



 

 

                    personen ble oppgitt i forkant. 

28.-29.4. Vårseminar med Wendy Stacey.  

09.05. Debattkveld på en kafe i nærheten, vi drøfter astrologisk tema i  

                    fellesskap. 

Høsten: 

29.08. Per Henrik Gullfoss: Astrologi –reisehåndbok for utvikling av bevisst     

            kjærlighet og kjærlig bevissthet. 

12.09. Siri Hall: om de framtidige tegn for 2012, hvor går vi? 

26.09. Birgit Lurås: Astrologisk prognose, eks politikere ved valget 2013.                       

29.09. Høstseminar med Darby Costello 

10.10. Lajla Lind: Tolkning, fødselsdata til tolkningspersonen ble oppgitt i     

           forkant. 

24.10. Terje Tveit: Astrologiske Symbolonkort 

21.11. Jardar Lunde: Tolkning, fødselsdata til tolkningspersonen ble oppgitt i  

            forkant.   

05.12. Sosialt samvær med ost og vin, kikk på horoskoper, spleising på leide  

            av et mindre rom på Unity.  

  

Andre lokallag   

Bergen har hatt jevnlige treff/ møter i privat regi i løpet av året. 

Buskerud: Ikke rapportert. 

Trondheim: Ved Gerhard Schønning skole 

Våren: 

25.01. Halldor Michaelsen: Synastri. 

21.02. Sol W Jonassen: Evolusjonær astrologi. 

29.03. Tolkning i plenum  

Høsten: 

12.09. Sol W. Jonassen: Neptun 

09.10. Trond Erik Svanevik: Aspekter 

15.11. Roar Krogshus: Karmisk astrologi 

 

Internettaktiviteter 

Foreningens hjemmeside og sosiale medier, som Facebook, har blitt brukt som 

kanaler ut medlemmene og andre astrologiinteresserte med info om kommende 

aktiviteter osv. Mer utstrakt bruk her for framtiden bør styrkes for å stimulere til 

større astrologisk interesse og muligheten til å komme i kontakt med potensielle 

medlemmer.  

 

6. Vår-og høstseminar samt Englandskonferanse. 

 

Vårseminar 28.-29.april med Wendy Stacey på Unity-senteret. 14 deltakere.  



 

 

Vellykket opplegg med interessante temaer og engasjert og dyktig 

foredragsholder. Felles lunsj i senterets kantine og middag i etterkant på indisk 

restaurant hvor også deltakere fra Herkules astrologiskole var til stede.   

Temaer: Lørdag: Synastri, korrigeringer. Søndag: Uaspekterte planeter, Solen. 

Pris for begge dager var kr 1400 medlemmer/1900 ikke-medlemmer.   

 

Høstseminar 28.september med Darby Costello ble holdt i samme form som 

vårseminaret. Nok en gang en dyktig og erfaren foredragsholder som burde ha 

lokket enda flere deltakere til denne dagen. Frammøtte hadde omtrent samme 

antall som vårens seminar, hvilket ser ut til å være relativt stabilt for dette året. 

Temaer: Uranus i Væren, hva gjør vi med mars? Pluto i Steinbukken, hvordan 

kan vi selv jobbe med Saturn i transitt. 

Pris for dagsseminaret var kr 900. 

 

Englandstur til Astrological Association (AA) sin årlige konferanse helgen 8.-

9.september. Til en total sum pr. person på vel kr 5000 fikk deltakerne et stort 

faglig løft og påfyll, og ikke minst en sosialt topp tur.  

6 deltakere på grupperabatten dro også i år til AAs konferanse ved Wyboston 

Lakes Conference Centre. Oppholdet bød på to og en halv dag med parallelt 

gående foredrag fra morgen til kveld. Vel 30 anerkjente astrologer holdt sine 

foredrag med god spredning i temaer. En hyggelig reise med høy faglig faktor, 

som foreningen ønsker å kunne opprettholde som tilbud for framtiden. 

Obligatorisk medlemskap i tillegg til deltakelse har gitt avkastning i form av 

jevnlig tilsending av AAs medlemsblad og turen ellers som bød på nye kontakter 

og bekjentskap som ble knyttet.  

  

6. Økonomi. 2012 

I 2012 har det også blitt lagt ytterligere vekt på å redusere utgifter og øke 

inntektene. Opprettholdelse av et avsatt beløp til fjorårets renteavtale hos DNB 

på vel 3, 05 % med bindingstid på ett år denne gang, år løper videre med utløp  

Medio september 2013 for eventuell fornying. Inntekt her ga 4010. 

 

Årets regnskap viser et mindre minusbeløp på ca 2600. En nedgang i medlems-

inntekter virker inn her. En reduksjon av Forum-opplaget fra 600 til 400 de tre 

siste numrene har gitt en liten reduksjon i utgifter, samtidig som 

produksjonsprisen har steget dette året. Økningen av annonseinntekter fra 2011 

til 2012 kom nesten opp imot de budsjetterte 10000.             

 

Både vår- og høstseminar bød på overskudd, på vel kr 6700 for våren og kr 3914 

for høsten. Begge seminarene ble holdt på stort sett i samme rammer - på 

helgebasis med Unitysenteret som åsted.  

Englandsturen kom ut med et lett minus på kr 205, da det i etterkant ble fanget 

opp at en av deltakerne ikke hadde fått refundert for sitt engelske medlemskap.  



 

 

Budsjettet viser en sterk forenkling, det vil ved ny struktur av foreningens drift 

og styresett bli flere poster som faller bort. Målsettingen er å forenkle 

foreningsvirksomheten i sin helhet. Vår- og høstseminarene samt Englandstur er 

ikke tatt med, da de er tiltenkt å kunne føres som egne regnskap når de blir holdt 

og resultatet legges til regnskapet. Her kalkuleres det beskjedent med break 

even. Vårens kongress Polaris  vil i år fungere som tilbud i stedet for 

foreningens vårseminar.   

Neste års budsjett viser et overskudd på ca kr 3600. 

                                            

                                                                                         

Oslo 26. januar 2013 Hilde Tandberg Diesen, leder 

  


