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1. Informasjon om Nordkisa grendeutvalget 
 
Leder Bent Arne Holter leste opp grendeutvalgets formål og sammensetning. Og 
foretok deretter en presentasjon av grendeutvalgets medlemmer. 
 
Han leste deretter opp mandatet som grendeutvalget har gitt prosjektgruppa. 
Presenterte medlemmene i prosjektgruppa, samt innleid konsulent i religionshistorie 
Knut Axel Jacobsen. 
 

2. Prosessen med kommuneplan 
 
Johan Weydahl, Ullensaker kommune 
Kommunen har leid inn flere konsulenter for å gi bidrag til en arealplan blant annet for 
Nordkisa. Det er flere innspill på Nordkisa. Mahareshi er et av dem, ett annet er 
forslag om utbygging fra Stensbymoen og opp i Kopperudåsen. 
Vår kommune er den kommunen som vokser mest. Kommunen ønsker å legge til rette 
for næringsutvikling fra E6 mot flyplassen. 
Nordkisa ligger rett øst for flyplassen, og er derfor meget interessant for utbyggere. 
Kommunen er glad for at grendeutvalget. Kontaktperson i kommunen er ”Anita Veie”. 
 
Leder leste opp kommunens mål og visjon. 
Leder viste deretter kart over Nordkisa, og det som kommunen mener er en normal 
utvikling av Nordkisa. (sett inn fra presentasjon) 
 
Willy Kvilten, prosjektgruppa 
Presenterte MVU Nordic (Mahareshi Vedic University). 
Videre gikk han inn på bakgrunn, ideologi, målsetting, strategi for bevegelsen. 
Applaus 
 
Bent Arne Holter: Presenterte grendeutvalgets innstilling.  
Målsetting 
- Erstatte demokrati 
- Utvide det globale land for verdensfred 
Rekruttering skal skje gjennom skoler og utdanningsinstitusjoner. 
 
Skjulte agendaer og usannheter: 
- ”Har ervervet grunn til MVU, Nordkisa” 
- ” Det er bestemt at det skal bygges” 
- ”Håper oppstart 2007” 
- ”Andre kommuner er interessert” 
 
 
 



Tilnærming og prosess: 
- Kontakt via grunneier > møte onsdag 15. november 
- Forsøkes fremskyndet før kommuneplan 
- Personlige henvendelser/invitasjon 
- Nye elementer underveis (idrettshall, kulturtilbud…) 
- Fremstiller saken som irreversibel 
 
Konsekvenser for Nordkisa: 
- Utvikling over normal vekst 
- For tettstedsplan/arealanalyse av Nordkisa 
- Store inngrep i LNF 
- Liten integrering 
- Blir en betydelig del av bygda (størrelse ca 340 mål) 
 
Grendeutvalgets innstilling: 
- En summering av alle de ovennevnte er grendeutvalg mot en etablering av Mahareshi 
Vedic University på Nordkisa. 
 
Knut Axel Jacobsen, Religionshistoriker 
Mahareshi Yogi, var en disippel av en guru i India. Da Mahareshi var ferdig med sin 
utdannelse, kom han til guruen. Dette klosterbevegelsen er en av de  
Munker i denne bevegelsen har avsluttet sitt vanlige liv, men mediterer. 
Maharashi var fra handelsstanden, og kunne derfor ikke bli leder i dette kloster. Derfor 
fikk han en ambisjon om å spre klosterbevegelsens lære til vesten. 
Indisk religion til vesten, vestens vitenskap til India. 
1958 bestemte han seg for å spre dette til Vesten. I 1970 sluttet han å bruke ordet 
religion. Han har drevet opplæring av lærere for å rekruttere videre. 
Dette er en hindu guru med internasjonal suksess. 
 
Spørsmål fra Lars Steen: Hvorfor nekter de for at de er en religion? 
- Viktig for rekrutteringen. Det han realiserte var mer i tråd med vitenskap. Mahareshi 
har sett sannheten, og vitenskapen brukes (på lavere nivå). Den sannheten han har sett 
mener han kan bevises med vitenskap (Vedic science). Neo-hinduisme preger 
bevegelsen. 
 
 

3. Debatt 
 
Svein Grøndalen er ordstyrer for debatten. 
Det ble bedt om at innlegg skal være korte. 
 
Hans Petter Grindalen 
Interessert i å vite hva politikerne i salen mener.  
 
Petter Stensby (frp) 
Glad for engasjementet og initiativet fra grendeutvalget. Er ikke spesielt positiv til 
dette prosjektet.  
 
 
 
 
 



Ola Nafstad (Ap) 
Bor på Borgen. Har møtt initiativtakerne til MVU. Er ikke spesielt positive til 
prosjektet. Har tidligere møtt disse om et boligprosjekt på samme område. Hvis man 
skal etablere en skoleinstitusjon med så mange elever, er det naturlig at det er 
gangavstand til kollektive knutepunkt. Politikerne har ikke tatt stilling til bevegelsen. 
Den eneste som er positiv til å la dette behandles før kommuneplanen er ordføreren. 
 
Terje Enger (SV) 
Dette blir for stort for Nordkisa, og ikke en naturlig vekst. Dette må behandles 
sammen med hele kommuneplanen, og ikke tas i forkant. 
 
Lars Egil Berg (Sp) 
Det er overraskende hvor lite informasjon som ligger ute om dette. Sp har havna på 
samme standpunkt som grendeutvalget. 
 
Harald Harung (MVU) 
Formålet med bevegelsen er verdensfred. Presentasjonen til grendeutvalget var fin og 
nøytral, men det er noe dere har glemt. Vi driver også med forskning.  
Legebesøk 50-70 % av det normale. 
essensen: Ønsker å etablere en gruppe som vil få ned trafikkulykkene med XX %. Vi 
skal betale alt selv, og kommer ikke til å be staten eller kommunen om en krone. 
 
Harald Espelund (ordfører) 
Ingen har sagt at dette skal gå foran kommuneplanen. Hvis det ikke hadde vært 
innsigelser, hadde dette kunne gått i gang allerede nå. Men siden det er mange som har 
innvendinger må vi nok vurdere dette på nytt. 
 
Stenseth (gårdbruker) 
Forsiktig positiv til bevegelsen. Har sett kommunen vokse ut over alle støvleskaft. Her 
har vi mulighet til å få noe nytt inn i kommunen. Når folkehøgskolen på Jessheim 
kom, var det stor skepsis, men i dag er den skolen en av kommunens stoltheter. 
Ikke vær sidrompa! Reksjoner fra publikum. 
 
Ola Vestengen 
Er politisk nøytral, men sitter i HOP. Har satt mange tegninger. All uvitenhet skaper 
frykt, derfor bør bevegelsen invitere 5 personer fra Nordkisa som kan komme å se på 
universitetet i IOWA.  
 
Hanne Austad 
Spørsmål til Harald Harung. Forskning viser at kriminaliteten synker med 50 %. Jeg 
har prøvd å finne ut om denne forskningen. All denne forskning kommer fra 
bevegelsen selv, og er derfor skeptisk til  
 
Roy Sætherdal 
Synes denne debatten har fått litt rar start. Blir litt ensidig negativ. Vi bør høre noe 
positivt også. 
 
Harald Harung 
Det er viktig at når dere møter besøkende og meningsytringer at dere ikke bu’er til de 
uttalelser dere ikke liker. 
 
 



Lars Rasmussen (Lege på Mesnali-senteret) 
Det er naturlig at forskere som ser på dette området kommer fra organisasjon.  
All den datamateriale som kommer er offentlig og ligger tilgjengelig. I Midt-Østen har 
man forsket på sammenheng med voldeligheter og utøvelsen av TM (transcental 
meditasjon). 
 
Harald Harung 
Kartet som ble brukt er feil. Hvis bygda bare vil ha 250 studenter så er vi villig til det. 
Vi er villig til å diskutere det meste. 
 
Steinar  
Austad var inne på spørsmålet om økonomi. Vil gjerne vite hvordan bevegelsen 
finansierer virksomheten. Hvis det skal  
 
Marit Haugset 
Er skeptisk til at Nordkisa skal forandre seg så mye. Kan heller ikke sett så mye 
positivt i denne organisasjonene. Har vært i USA i 24 år og ikke sett så mye positivt 
der. Folkehøgskolen på Jessheim var basert på  
 
Stenset 
Dette prosjektet kan gi et positivt  
 
Harald Harung 
Skal finansieres gjennom sponsorship. Hvis vi får bygge har vi tenkt å bygge både 
sykkelvei til Hauerseter og gymsal som vil komme lokalbefolkningen til gode. 
Hvem har en skjult agenda? Lars Steen har skrevet i e-post til Harald Harung, der han 
sier at han vil gjøre alt for å forhindre at MVU får etablere seg i Norge. 
 
Lars Egil Berg (Sp) 
Vi bør også diskutere bruken av friarealer i Nordkisa i stedet for å diskutere 
Mahareshi-bevegelsen. Det er jo arealbruken som er interessant. 
 
Inngjerdingen  
Vi er litt skremt over hva som kanskje skal komme hit til bygda. Jeg vil gjerne høre 
hva dette vil ha av positive ting for Nordkisa, og ikke hva dette vil ha å si for verden. 
 
Lars Steen 
Hvordan kan dere være så i mot demokrati som vi er glade i. 
 
Remy Lyng 
Er skeptisk til hvordan man har planlagt bebyggelsen slik at alle fellesbygninger på 
campus er plassert lengst vekk fra stadion. Vil dette ha nytte for beboere? 
 
Konsulent for Campus Nordkisa 
Vi vet at området ikke er regulert og har respekt for kommuneplanen. Planen for 
området er ikke endelig og vil bli revidert hele tiden.  
 
Svein Grøndal 
Enig med Lars Egil Berg, vi bør diskutere litt mer arealbruk på Nordkisa. 340 mål 
natur går bort. Hva taper Nordkisa på at MVU ikke etableres på Nordkisa? 
 
 



Hanne Austad 
Hvorfor vil man bygge kino og bibliotek når man i utgangspunktet ikke vil ha 
”distractions”.  
 
Lars Grøndalen 
Hvor Mahareshi er i forhold til hva vi har av friarealer her på Nordkisa. Det er nesten 
som den naturen vi har igjen er skulle vært fredet. Plasseringen av MVU vil stenger alt 
av faunapassasje mellom nord og syd. 
 
Ukjent 
Jeg lærte TM (transcental meditasjon) i 1980, men er medlem av statskirka og speller 
trekkspell. Målet med dette er verdensfred. 
 
Stenseth 
Vi kommer ikke utenom vekst. Det er en bulldoser som er på vei hitover fra Nordkisa. 
Vi har her muligheter til å få et positivt prosjekt som er utelukkende økologisk. Jeg 
lærte TM for 30 år siden. 
 
Konsulent 
Ikke riktig at nord-sør passasjen blir stengt. Vegvesenet sier at 50 meter passasje er 
nok for at dyrene vil fortsette å passere, uten at nye  
 
Johnny Madsen 
Skal dette bli en studentby, er det plass til det? 
 
Ingvill Holmestrand 
Uansett når man får en studentby vil det få enorm innvirkning på lokalbefolkningen. 
Når man får en så stor masse som kommer og reiser igjen vil dette bety mye. Jeg tror 
det kan være sunt at mennesker renser seg med meditasjon. Men jeg vil bare ha 
mulighet til å gå en tur. 
 
Harald Harung 
Er det mange som har sett på forskningsarbeidet vi har gjort? 
 
Lars Steen 
Når den amerikanske legeforeningen kontrollerte forskningen Mahareshibevegelsen 
har stått for. Det viste seg at forskere som skulle kontrollere forskningen hadde studert 
med MVU og hadde gjeld til Mahareshi. 
 
Harald Harung 
Studietilbud; økonomi og forskning,  
Iowa ble kåret til great places, og ble senere entrepenørby. Har blitt en turistattraksjon 
pga økende kultur. Kan øke livskvaliteten til beboere, da vi bedriver positiv. 
 
 
 
Knut Axel Jacobsen, Religionshistoriker 
Viktig å ha respekt for andre religioner. Man kan meditere med mahareshi uten å være 
hinduist. Hvis man mediterer så blir man roligere, på samme måte som bønn, selv om 
kirken ikke har forsket spesielt på dette. 
 
 



Petter Stensby 
Noen av dere leste kanskje leserinnlegget mitt i avisen på lørdag. Vi trenger friarealer. 
Det er greit at det kommer en bulldoser fra Jessheim, men ett sted må den stoppe. Jeg 
vil ikke at lysløypa skal bli en lyktestolpe i et boligområde. 
 
Siw Steen 
Vil heller ha en balansert folkevekst over tid, i stedet for en stor skole. 
 
Bent Arne Holter 
Det er viktig at vi har fokus på kommuneplanen, og ikke bevegelsen. Vi i 
grendeutvalget må vite hva vi går glipp av dersom MVU ikke bygger på Nordkisa. 
 
Ukjent, beboer Stensbymoen 
Det var sikkert problematisk for Nordkisa å ta i mot 200 beboere når Stensbymoen og 
–kroken ble bygd. Usikker på om Nordkisa er i stand til å ta i mot mange studenter. 
Vil ikke ha mediterende folk flyvendes utenfor stuedøra. 
 
Hilde Inngjeringen 
Jeg vil gjerne være sidrompa, for Harung har overbesvist meg om at vi ikke trenger 
dette på Nordkisa. 
 
Anne Grethe Betten  
Vi må ta vare på grøntanleggene våre. Nå får vi snart en ny motorvei. Hvis vi hadde 
redusert bilbruken så hadde kanskje ikke så mye veiutbygging vært nødvendig.  
 
Konsulent 
Vi har opsjon på 340 mål, 170 mål vil fremdeles være dyrkbar mark. 
 
Svein Olsen 
Jeg bor i området bak der MVU er planlagt å være. Nordkisa begynner å bli skrapa for 
friarealer. De friarealer som er tenkt i MVU-området er myrområde og der får du ikke 
viltet til å gå. 
 
Knut Hansen 
Vi er vel ikke så opptatt av hvem som kommer, men arealbruken. Jeg har tillit til at 
politikerne ikke bare hoster opp et universitet. Det er viktig at vi forholder oss til 
kommuneplanen, og ikke begynner noe godkjenning før behandling av den. 
 
Bent Arne Holter 
Det var ikke meningen at det skulle bli så ensidig her i kveld, men det ble det altså.  
Grendeutvalget ønsker å jobbe videre med: 
- Flere allmannamøter 
- Underskriftskampanje 
- Informasjon til de politiske partiene 
- Følge med på høringsfrister til kommunen 
 
Gå inn på nordkisa.no, der vil dere finne mer informasjon samt referat fra i kveld.  
Vel hjem! 


