
Nyt fra Marina     Ställdalen, april 2017 

 

Kære Regnskovsvenner                               

Situationen i Brasilien er, som I måske allerede har erfaret gennem medierne, helt forfærdelig. Som altid rammer det 

jo de fattige og dem nord for Brasilia mest. Det vil sige, at den nye borgmester ingen penge har i kassen og ikke er til 

at træffe. Sekretæren siger, vent til maj eller juni, når de skal have ambulancebåds-transporterne betalt. Så sender 

de jo regningen til Elson og det vil sige os. 

 

Et andet scenarie er, på grund af den tomme statskasse og fordi alle har raget til sig, at der er mange lærere i 

junglen, der har mistet deres job. Dem der stadig har jobbet får ingen løn. Nogen af dem der har mistet deres job er 

på fakultets-uddannelse, som de tager i deres fritid. De mangler lidt af de 5 år, det tager at uddanne sig, så Elson har 

taget dem ind i huset i Maues, så de kan få mad og husly, indtil de bliver færdige. Vi har jo en pige under uddannelse 

boende, den anden pige vi skulle have haft, blev sendt til Manaus. Så vi har nu 4 boende pt. På grund af denne 

misere, har Elson været nødt til at sælge sin motorcykel. På grund af stor arbejdsløshed har folk jo ikke råd til at 

handle mad i hans butik. Vi håber snarligt på en regerings-ændring, så dette vanvid får en ende. 

 

WRO sender penge til at hjælpe de studerende, som har mistet deres job, men har samtidig meddelt Paracuni, at vi 

ikke kan hjælpe både ambulance-transporter og de studerende. Det har vi ikke penge til. Landsbyerne i Paracuni er 

blevet enige om at lave en ambulance-kasse, som alle kan betale til. Det synes vi er et rigtigt godt initiativ. 

 

På grund af klimaændringerne regner det kolossalt meget. Vi kan også forvente en pludselig opstået El Nino i 

Sydamerika, der foreløbig har lagt det halve Peru under vand. 

 

WRO beder alle der føler, at de fortsat skal hjælpe vores projekt indtrængende om støtte, så vi fortsat kan hjælpe og 

fortsætte vores arbejde, der nu har eksisteret i 26 år. 

 

Hjertelig tak til alle der har støttet med store og små gaver. I denne verden hvor det ofte gælder liv og død, glæder 

det os, at folk stadig vil støtte vores projekt, som hjælper folk, der er kommet i håbløse situationer på grund af 

overmagtens gerrighed.  

 

Rejsen til Assisi og Rom 
 
D. 28. marts landede vi 15 personer i Rom. Næste morgen tog vi toget til Assisi. Vi boede på hotel Sole, som lå midt i 
byen. Denne by er fra middelalderen og før, så det var et stort eventyr at gå på opdagelse i kirker og grotter og grave 
(uden skeletter). Vejret var dejligt varmt og alt sprang ud på en nat. Vi arbejdede i Frans's kirke. Alt guldet blev 
samlet sammen til en klump, sprængt og dalede ned over fattige mennesker. Bygningerne blev transformeret til 
krystallinsk materie, så det blev et med den krystalby, der er oppe over Assisi. Det er en satellitby til Jerusalem og 
dem er der 12 af på jorden. Det vil sige at Assisi er centrum for kærlighed. I broder Frans's ånd arbejdede vi der, hvor 
han guidede os hen og vi modtog mange stærke ting ved manifesteringer. 
 
Den sidste dag skulle vi afslutte i broder Frans's såkaldte paradis, som var en gate til Moder Jords indre. Bjerget 
bagved havde en krystalsøjle som er forbundet til det nye univers til Moder Jords indre. Et sted på dette bjerg var en 
elektrisk magnetisk energi, så jeg roterede rundt og jeg kunne ikke stå oprejst. Vi fandt et hotel med terrasse ud over 
hele dalen, hvor vi sad og nød en grodino, som var en helt aldeles fantastisk italiensk nationaldrik (campari uden 
alkohol). Vi fik noget vidunderlig mad i Assisi, friskplukket salat hver dag. Alt foregik i strålende sol. Vores veninde 
Mayadevi og hendes mand Shintai, som bor i Assisi, havde arrangeret en koncert med tibetanske syngeskåle og citar, 
i en meget gammel kirke. Det var en meget stærk aften, hvor vi arbejdede med balancen mellem det mandlige og 
kvindelige aspekt i mennesket. Når denne balance er opnået, er mennesket frit og er et med alt. Dette samarbejde 
var tydeligt planlagt for meget lang tid siden, da jeg blev pålagt at holde et retreat i Assisi før påske til næste år. 
Dette skulle vare i 4 dage. Ud over de 4 dage skal vi arbejde i Firenze et par dage og måske i Rom. 



 
Den 1. april tog vi til Rom. Vi boede i nærheden af Colloseum, så det var i nærheden af alt, vi skulle arbejde med. Vi 
gik i 4 dage fra kl. 10 til kl. 19. I nærheden af hotellet var der en billig og god restaurant, da alt er meget dyrt i Rom. 
Roms støjniveau er så højt, så de har høreværn på i rumskibene. Alt blomstrede i parker, så det var utroligt smukt. 
Solen skinnede og det var sommer. 1. dag gik vi til Colloseum og Forum Romanum. Det var uhyggeligt, men det hele 
føltes mærkbart lettere, da vi var færdige. Et globalt maratonløb blev afholdt i Rom i silende regn. 
 
Næste dag tog vi til Peterskirken og tog hele turen igennem Vatikanet. Vi undgik 2-3 timers lange køer, ved at betale 
en guide. Det tog en hel dag at arbejde sig igennem dette. Vi var helt udmattede efter dette. Elisabeth blev udvalgt 
til at deltage i en messe om onsdagen med paven. Vi andre skulle besøge Maria Maggiore kirken, hvor vi arbejdede 
med Moder Jord og Maria og vores tilknytningssteder i universet. Det var meget stærkt. Paven havde da velsignet os 
alle gennem Elisabeth, der havde haft en kæmpe oplevelse. 
 
Om tirsdagen blev vi guidet til et fangehul, der var blevet opdaget sidste sommer. Det var stedet, hvor Peter og Poul 
havde siddet fanget i 9 måneder. Stedet blev kaldt det gyldne fangehul, fordi alle konger fra Roms erobrede lande, 
havde siddet der inden de døde. En norsk gruppe var lige kommet op derfra og begyndte at synge, da vi gik i gang 
med arbejdet. Vi dækkede tusinder af fangehuller i Rom og omegn. Det var uhyggeligt, men også meget stærkt. 
 
Samarbejdet med hierakiet, engle og rumskibe, føltes til at være 100 %. Bl.a. da vi skulle holde Grethes 84 års 
fødselsdag med en middag, kom vi til en restaurant i Assisi med et rundt bord til 15 personer. 
 
Det var en vidunderlig og stærk rejse. Efter en stund er vi parat til vores næste opgave, den store Asien rejse, som vi 
glæder os usigeligt til. Bl.a. til at gense Tibet og Mount Everest. Der er stadig pladser til denne rejse. Vi rejser d. 28 
juni og kommer hjem d. 21 juli. Det bliver en lille gruppe, der rejser på denne store ekspedition. 
 
På kærligt eventyrligt gensyn Marina 
 

 

Møder i 2017 

Intergalaktiske møder i Ställdalen 

 

Påskeretreat som Sananda vil kalde et kærlighedsretreat 

Fredag d. 14/4 kl. 10 til søndag d. 16/4 efter lunch og kaffe. 

 

Fredag d. 12/5 kl. 16 til søndag d. 14/5 efter lunch og kaffe. 

 

Pinseretreat 

Fredag d. 2/6 kl. 16 til søndag d. 4/6 efter lunch og kaffe. 

 

Kosmiske lysfest dage 

Fredag d. 18/8 kl. 16 til søndag d. 20/8 efter lunch og kaffe. 

 

Fredag d. 10/11 kl. 16 til søndag d. 12/11 efter lunch og kaffe 

 

Juleretreat 

Torsdag d. 28/12 kl. 10 til lørdag d. 30/12 efter lunch og kaffe. 

 

Foredrag i Stockholm i jordstrålingscentret 

Onsdag d. 3 maj kl. 18.45 til 22 

 

Intergalaktisk møde i Östersund  

Lørdag d. 2/9 kl. 10 til 18 

Tilmelding til Helene og Ulrika  tlf. 063518684 



 

 

Foredrag i Teosofisk forening i Ålborg 

Lørdag d. 25/11 

Søndag d. 26/11: Intergalaktisk møde kl. 10 - 17 

 

Juleforedrag i Unitarernes frikirke kl. 18.30 

Mandag d. 27/11 

 

 

Spirituelle rejser 

 

Der er stadig pladser på den store livsrejse til Kina. I bil gennem Tibet til Mount Everest og videre ned gennem det 

jordskælvs-ramte Nepal og slutter i Indien, hvor vi bl.a. besøger Taj Mahal i Agra og Daramsala, hvor Dalai Lama bor. 

Programmet kan ses på WRO's hjemmeside og Facebook side. 

Rejsen er fra den 28/6 - 21/7. Tilmelding til Marina. 

 

Den store Afrika ekspedition fra d. 4/10 til 27/10, som bl.a. indebærer et stort samarbejde med alt skabt på jorden 

og den store kultur længe før Lemurien.  

Programmet findes på WRO's hjemmeside og Facebook side. 

 

På eventyrligt gensyn 

Marina 

 

 

Medlemskontingent 
 

Meddelelse til de af vores medlemmer som modtager Newsletter pr. e-mail: Overfør venligst medlemskontingentet 

på 250 kr., når det er tid for den årlige fornyelse, til en af nedenstående banker: 

 Dansk Nordea Bank: 2104 8473957680. 

 Svensk postgirokonto: 145 0887-3 

 Norsk Nordea Bank: 6021 0719175. 

 Finland, Aktia Bank: 405510-2155879 

 

 

NØDRÅB! og en lille forklaring 

Der er kommet flere indbetalinger uden navn på. Jeg bruger meget tid i telefonen med både bank og giro 

i håb om at finde ud af, hvem der har indbetalt til WRO. Dette er umuligt med nogle af indbetalingerne. 

Det betyder, at jeg ikke kan skrive navn og medlemsnr. på personerne, der har givet et beløb til det gode formål. 

Kærlig hilsen, Juanita, kasserer 

 

 

 

 



 

 

Referat fra WRO´s generalforsamling 7. februar 2017 

Dagsorden: 

1) Valg af dirigent 

2) Valg af referent 

3) Formandens beretning 

4) Godkendelse af regnskab 

5) Behandling af indkomne forslag 

6) Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter 

7) Valg af revisor 

8) Eventuelt 

 

1. Valg af dirigent: 

Ileana Schrøder blev valgt 

 

2. Valg af referent 

Ileana Schrøder blev valgt 

 

3. Formandens beretning 

WRO´s opgaver har i 2016 fordelt sig på 2 områder: anskaffelse af en ambulancebåd og sponsorering af 2 

studerende. Få men vigtige opgave, som betyder alverdens for de mennesker som har brug for 

ambulancebåden og for pigerne og deres fremtid. 

Ambulancebåd: i 2016 fik vi doneret penge til en ambulancebåd. Båden er købt og fungerer. Den varetages 

af en fætter til Elson. Han aflønnes af borgmesteren, som også står for driften og for dens anvendelse. Båd 

blev præsenteret i alle byer lang floden, og alle er informeret om reglerne omkring brugen af båden. 

Borgmesteren giver benzin til nødstedte. Befolkningen er meget glade og taknemlige for den mulighed det 

giver dem for at få hurtig lægehjælp og redde liv. 

Studerende: for første gang i WRO´s historie er der 2 piger som er udvalgt til at studere og bo under Elsons 

og hans families tag og vejledning. WRO har lige nu økonomi til at betale dette skoleår (2017) og håber 

naturligvis at kunne fortsætte med at understøtte pigernes uddannelse. For tiden koster det 3000 kr. pr. 

måned for de 2 studerende. 

I 2016 har vi oplevet, at det er blevet vanskeligere at overføre pengene til projekterne, men det er da 

heldigvis lykkedes. 

WRO takker mange gange for alle donationer og medlemskaber. 

På egne og bestyrelsens vegne 

Anette Ravnsdal 



 

4. Godkendelse af regnskab 

Regnskabet blev gennemgået og godkendt. 

 

5. Behandling af indkomne forslag 

Der var ingen forslag at behandle. 

 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter 

Juanita Albæk, Anette Ravnsdal og Lene Christensen var på valg. Alle modtog genvalg og blev valgt.  

 

7. Valg af revisor og suppleant 

Karen Nikolaisen og Annemarie Blumensaat modtog genvalg og blev valgt. 

 

8. Eventuelt 

Der var ros til WRO´s nye hjemmeside. Marina uddybede omstændighederne vedrørende båden og de 

studerende, samt stillede sig til rådighed i forbindelse med besvarelse af deltagernes spørgsmål. 

Referent: Ileana Schrøder  

 

WRO bestyrelse 2017 

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 


