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 med indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 

Kære WRO-medlemmer 

Her følger Newsletter nr. 3 – 2019 samt indkaldelse til ekstraordinær 
generalforsamling: 

Nyt fra Marina August 2019 

Kære ærede regnskovsvenner 

I år har vi skullet manifestere paradisiske energier på jorden, for at alle dem 

der vil forandre deres liv, kan få hjælp af disse 

energier, til at komme videre i fred og kærlighed og komme igennem de store 

portal-åbninger til næste år. Desværre rækker denne 

paradisiske tilstand ikke over det hele. Sidste nyhedsbrev appellerede jeg til 

medlemmerne, at vi manglede penge til at fortsætte 
projektet, men det hjalp ikke. Det viser sig at vi har ca. 200 medlemmer, men 

kun 40 har betalt årskontingent. Nu er kassen næsten 

tom og WRO er ude af stand til at fortsætte, og derfor ser vi ingen anden udvej 

end at afslutte WRO. Det er med sorg for os alle, at 

vi er nået dertil, men på den anden side kan vi være stolte af at have overlevet 

i 28 år, og stolte af alt det vi har opnået, med de få 
midler vi har haft til rådighed. 

 

Men vi ved også, at ingenting varer ved, vi ved også at ingen udenlandsk 

hjælpeorganisation har 

kunnet gøre det vi har gjort. Vi har været totalt beskyttet i alle disse år, som vi 

har arbejdet derude. Amazonas og dens befolkning 

går en hård tid i møde. Det er ligesom om, den er dømt til undergang. 
Præsidenten, som viser sig ikke at være helt normal, har 

dømt regnskoven til døden og derved befolkningen og alt levende i regnskoven. 

Alle protester fra befolkningen har åbenbart ingen 

effekt. Det er en grusom fremtid for dette folk, men de skal åbenbart ofre 

deres liv, for at få ændringer i landet. 

Ekstraordinær generalforsamling 

Da lovene her i Skandinavien også er imod hjælp til nødstedte, har det været 

umuligt de sidste par år, at sende penge fra en 
forening. Vi har så gjort det privat, og det kunne jo ikke blive ved i fremtiden i 

disse terrortider. Desværre mangler vi 30.000 kr. for 

at færdiggøre projektet i år. Elson har ingen mulighed for at skaffe de penge på 



nogen måde. Så på nuværende tidspunkt ser vi 

ingen løsning på dette. Jeg håber, at mange vil møde op til vores 

ekstraordinære generalforsamling den 10. oktober, så vi kan 

afslutte WRO med værdighed. Jeg har ikke overbragt Elson denne sørgelige 

besked, da han lige har mistet sin søster i cancer. Det 

bliver et hårdt slag for ham, men han er en overlever og meget intelligent og 

med et stort hjerte, så jeg håber, han kan bidrage med 
sin person for at hjælpe befolkningen i Amazonas. 

Nyhedsbreve 

Med hensyn til Nyhedsbreve, vil det sidste blive sendt ud i oktober måned. 

Angående mine åndelige rejser må man gå ind på: 

Kasper@over alle bjerge.dk for at blive informeret om rejserne. Med hensyn til 

Intergalaktiske møder, kommer der nærmere 

besked i oktober, hvor man kan læse om dette. 

Donationer 

Hvis nogen fra Norge og Sverige tænker på at hjælpe, må de sætte penge ind 
på den danske WRO konto (Dansk Nordea Bank: 

2104 8473957680), da kontoerne i Norge og Sverige allerede er lukkede, på 

grund af Nordea i begge lande tager 850 kr. pr. 

måned for at en forening kan have en konto. 

Rejser i 2020 

Nepal og Bhutan ca. 20. marts og 14 dage frem. Pris ca. 27.000 d.kr. 
Tilmelding til Marina eller Kasper. 

Den store rejse til Mongoliet den 3. juli og 14 dage frem. Pris ca. 25.000 d.kr. 
Tilmelding til Marina eller Kasper. 

Intergalaktiske møder 2019 

Ställdalen: 
 
  

20. - 22. september fra fredag kl 16 til søndag efter lunch og kaffe. 

Tilmelding til Marina eller Ivo. 

4. - 6. oktober fra fredag kl. 16 til søndag efter lunch og kaffe. 

Tilmelding til Marina eller Ivo. 

28. - 30. december fra lørdag kl. 10 til mandag efter lunch og kaffe. 

Man er velkommen til at deltage nytårsaften. 

Tilmelding til Marina eller Ivo. 

Jervssjö: 

Lørdag den 2. november kl. 16 til søndag d. 3. november kl. 16. 



Tilmelding til Jenny på tlf. +46 070353530004 eller Camilla på tlf. +46 
702488680. 

Ålborg: 

Søndag den 1. december fra kl 10 - 17. 

Tilmelding til Lis: tlf. +45 98166052 eller mobil +45 20870505. 

København: 

Onsdag den 27. november kl. 19 - 21.30: Jule-foredrag i Unitarernes kirke, 
Dag Hammerskjølds Allé. Ingen tilmelding. 

På kærligt gensyn Marina 

Til medlemmer af 

World Rainforest Organization 

Skandinavien 

Hermed indkaldes til den ekstraordinære generalforsamling 

torsdag den 10. oktober 2019 kl. 19.00 

i Kosmos Centret, Bjelkes Allé 17 A, 2. sal, 2200 København N 

Generalforsamlingen afholdes i henhold til dagsorden. 

Dagsorden: 

1) Valg af dirigent. 

2) Valg af referent. 

3) Foreningens ophør 

4) Eventuelt. 

P.b.v. 
 

Med venlig hilsen, Anette Ravnsdal 



 
 
WRO bestyrelse 2019 

Formand: Anette Ravnsdal, Edvard Griegs Gade 5, 3.th., 2100 

Kbh. Ø, tlf. 50 98 81 18, anette@ravnsdal.dk 

Næstformand: Benny de Molade, Nyrupvej 15, 4296 Nyrup, 

tlf. 60 60 62 08, wro@paradis.dk 

Kasserer: Juanita Albæk, Vibekegade 13, 1.tv., 2100 Kbh. Ø, 

tlf. 60 61 34 19, juanita@webspeed.dk 

Medlem: Ileana Schrøder, Vestavej 4, 2770 Kastrup, 

tlf. 32 51 31 16, ileana.schroder@mail.dk 

Medlem: Patrik Sandström, Lillåkersvägen 40, 18159 Lidingö, 

tlf. 87 31 73 31, 86 72 60 54, patrik.sandstrom@iogt.se 

Medlem: Randi Lindsay, Sorgenfrigata 5, 0367 Oslo, 

tlf. 0047 93 02 10 37. 

Medlem: Lene Christensen, Skolvägen 6, 71472 Ställdalen, 

tlf. 22 52 39 82, christensen.lene@yahoo.dk 

Revisorer: Karin Nikolajsen, karinnikolajsen@yahoo.dk 

Suppleant: Anne Marie Blumensaadt. 

Præsident for WRO: Marina Munk 

Kærlig hilsen 

WRO-bestyrelsen 

 

 


