
UFO-NYTT  
 

NYHETSBREV FRA NETI NR. 2 – 2006 
 

Kjære medlemmer. Her kommer vårt andre nyhetsbrev i 2006. Håper det 
første nyhetsbrevet var spennende og at det var interessant å 
lese…Tilbakemeldingene så langt har vært positive…   
 
Ansvarlig redaktør, Kjell Arne Høviskeland, ønsker tilbakemeldinger fra dere 
med synspunkter på innholdet i nyhetsbrevene, kanskje dere savner noe, 
har eget stoff dere vil dele med andre, ros & ris m.m. Send dette til min 
mailadr: kaotisk6@online.no   eller i brevpost: Kjell Arne Høviskeland,  
Rute 571, 2850 Lena. Tlf. 4734 8316. Mitt mål er at nyhetsbrevene skal ble 
bedre og bedre for hvert nummer som gis ut! De av dere som ikke jeg har 
fått tak i på telefon og som har mailadr, kan du/dere sende den på den 
oppgitte mailadr jeg har i løpet av kort tid??? Takk på forhånd!  
 
 

                                                                                         
 
 
Hva har skjedd siden sist? Jo da, årsmøtet i NETI ble avlyst grunnet 
manglende interesse! Det blir avholdt i Bergen senere denne måneden. Vi 
kommer tilbake med info fra årsmøtet når det har funnet sted.  
 
Hva inneholder så denne utgaven av nyhetsbrevet ”UFO-Nytt”? Bl.a. intervju 
av Gunnar A. Pedersen, Voss,  diverse ufo-observasjoner m.m.  
 
Opplysning: Neste UFO-møte i Oslo, på Vegeta Mathus, finner sted mandag 
8.mai kl. 1800, i underetasjen! Neste UFO-møte på Raufoss finner sted hos 
undertegnede søndag 23.april kl. 18.30.  
 
I skrivende stund er det muligheter for at leder Torgeir Sjøstrøm Hansen, 
kommer til å holde UFO-foredrag på Alternativmessa i Trondheim helgen 28-
30 april.  
 
 

VI ØNSKER ALLE VÅRE NETI MEDLEMMER I VÅRT 
LANGSTRAKTE LAND EN FLOTT OG KOSELIG 

PÅSKEFEIRING. 
 

”WATCH THE SKY” 



 2

STATLIGE DOKUMENTER OM UFO OBSERVASJONER ÅPNET 
FOR OFFENTLIGHETEN 15.03.06  
 
LONDON: Londons X-files har blitt åpnet for offentligheten. Rapporter om 
"lys som er formet som en mark som kravler rundt på himmelen", et 
skinnende "smultringformet objekt" og et "massivt lys formet som et 
strykejern" er blant observasjonene av UFOer som har vært ment for å ha 
vært hemmelig i 25 år. 
 
Filene viser at Loughton i Essex er Englands UFO hovedstad. 
 
Forsvarsadministrasjonen har seks observasjoner oppførte der - fem på 
natten den 10 september forrige år, da det var en serie av rapporter på tre 
mystiske oransje lys på himmelen. 
 
Observasjonene i Stor-London, datert fra 2002 og som var å finne i 
forsvarsadministrasjonens filer, har blitt sluppet ut etter at det ble krevd fra 
Freedom of Information Act gjennom avisen Evening Standard. 
 
Administrasjonen mottar hundrevis av rapporter om observasjoner hvert år, 
det meste blir avklart som lys fra fly eller naturlige fenomener. 
 
Men noen har ingen rasjonell forklaring og som er resultat av det, er 
departementet fortsatt " totalt åpne for " konseptet om flygende tallerkener 
og romskip. 
 

 
 
Ved å følge avisen Standards krav, har forsvarsadministrasjonen UFO 
departement - SF4 - utgitt detaljer om 34 observasjoner med dato, tid og 
sted. 
 
Blant de er beskrivelsen av " et svart sigarformet objekt som akselererer til 
en hastighet som ville utkonkurrere et jagerfly" over sør - øst London og et " 
rektangulær - formet hvit lys " som stod svevende over Primrose Hill. 
 
Nick Pope, som styrte departementets UFO prosjekt i perioden 1991 og 
1994, sa at opplysningene ikke var overraskende. Han sa " London har de 
fleste observasjonene fordi det bor flere mennesker der som kan være vitne 
til enhver uvanlig aktivitet. 
 
Nesten 95% av observasjonene kan bli bortforklart men det er fortsatt 
gjenstående 5%. Jeg er ikke ute etter å skremme noen men jeg tror virkelig 
at der er fullt mulig at vi ikke er alene i universet”.  
 
Et av vitnene, Robert Sloan sa: " Det var en triangel av tre kuler. Det minnet 
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meg om en scene fra filmen Close Encounters. Alle var geléaktige. Aldri i 
verden kunne et fly se slik ut eller flytte seg så raskt." 
 
Andre UFOer som er sett inkludert tre over St John`s Wood, to over 
Hornchurch, Essex, og tre over Wimbledon. 
 
Timothy Good fra Beckenham, forfatter av flere noveller om UFOer, sa:  
" UFOer fortsetter å være det Britiske mest sensitive informasjonsemne. Det 
er herlig at noe av denne informasjonen nå blir gjort offentlig allikevel tror 
jeg de holder tilbake enda mer . 
 
Det store antall av observasjoner over London og at fakta er at ingen har en 
rasjonell forklaring er både fascinerende og spennende for meg." 
 
En pressetalsmann fra departementet sa at det ikke er grunnlag for å tro på 
utenomjordisk aktivitet. " Vi undersøker rapporter om UFOer bare for å 
stadfeste om det er noen bevis på at Englands luftrom har blitt brutt av 
fiendtlige eller uautorisert luftaktivitet," sa han. 
Kilde: www.gulf-times.com  
___________________________________________________________________________  
 
 

 
Bilde fra Tintagel, Cornwall, England, 21.02.2005  

Kilde: www.pendata.com  
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UFO-OBSERVASJONER PÅ YGRE UTENFOR VOSS, HORDALAND.  
Vossingen Gunnar A. Pedersen er den som observerer mest ufoer på 
vestlandet som NETI kjenner til. Antall observerte Ufo-objekter i tidsrommet 
16.12.1984 til 31.12.2005 (litt over 21 år) : 2566 objekter fordelt på 1108 
observasjonsdager. Han har videofilmet 981 opptak i tidsrommet november 
1991 til ut 2005 (ca. 14 år). Her er oversikten:  
 
Årstall     objekter          observasjonsdager  
1987   32    25 
 
1988   30    20 
 
1989   18    14 
 
1990   120    38   
 
1991   258    84 
 
1992   199    89 
 
1993   256    100 
 
1994   259    122 
 
1995   126    61 
 
1996   172    70 
 
1997   109    57 
 
1998   149    51 
 
1999   153    47 
 
2000   129    53 
 
2001   113    44 
 
2002   152    67 
 
2003   118    50 
 
2004   44    27 
 
2005   34    24 
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For inneværende år 2006 t.o.m. ut mars måned, har han observert 8 
objekter på 7 observasjonsdager, disse kommer i tillegg til totalen hans som 
nevnt tidligere i artikkelen.  
 
Årene 1994, 1991 og 1993 var de med flest observerte objekter mens 1993 
og 1994 var de årene med flest observasjonsdager. Som vi ser er det en 
kraftig nedgang i 2004 og 2005 i observasjoner, noe som er tilfelles med 
Hessdalen for 2005.   
Ygre ligger 6 km øst fra Voss. Pedersen har også tatt med observasjoner fra 
andre steder i Vossebygda. De fleste observasjonene er på strekningen 
mellom Horalddalen i øst og Gråsida i vest.  
 
En morgen i mars/april 1943 om lag kl. 0800 kom jeg til å se over på den 
andre siden av dalen mot garden Kinne om lag 3 km unna. Der såg jeg en 
oransjelysende kule som fløy vestover over øvre del av garden, lavt over skog 
og bygninger videre over Vikjegarden og mot Bordalskaret. Hele tiden langt 
under horisonten. Jeg var 13 år den gangen og skulle 2-3 km nedover dalen 
til Palmafossen skole. Det var litt dis og yr den morgenen. Da jeg kom ned til 
garden Rykke ved kjerraleitsvingen kom jeg i prat med to av døtrene til Oline 
Vike som gikk på skolen der. De fortalte meg at da mora var på vei ned i 
fjøset på garden deres, ble ho helt blendet av det skarpe lyset på objektet. 
Jeg og Ottar Vinje har hatt samtaler med henne om lag i 1986 om 
hendelsen.  
 

 
 
Det gikk 41 år til jeg observerte UFO neste gang. Søndag om kvelden den 
16.desember 1984 gikk jeg en tur etter veien vestover over Ygresbrua 
kl.22.30 da jeg såg oransje faste lys som steg sakte ut bakfra Sonvesåsen der 
åsen er lavest ovenfor Vikje. Objektet dreiet vestover over Vikje under 
horisonten og i retning mot Bordalskaret der det ble borte. Det samme 
hendte en gang til kl. 22.50 med lys, høyde og flygeretning . Det såg ut som 
det var 2 oransje lys over hverandre.  
 
Mandag 14.januar 1985 om formiddagen i 09.30 tiden såg jeg hvit og grå 
røyk som steg opp bakfra Sonvesåsen der åsen er lavest ovenfor garden Vike. 
Jeg undret meg over dette. Om kvelden kunne en se den lyssterke Venus i 
sørvest. Jeg gikk ut i hagen i 17.30 tiden med en 7x50 kikkert for å se på 
Venus. Jeg hadde i tankene den røyken jeg hadde sett tidligere på dagen. 
Deretter holdt jeg kikkerten på det stedet. Så kl. 17.33 såg jeg først mørk 
røykdanning og like etter en gul og rødfarget kule som steg opp vertikalt med 
stor fart. Den stanset opp litt høyere enn det høyeste punktet på 
Sonvesåsen. Da såg jeg et sirkelrundt objekt som likner på en posteiboks 
med et gult lysfelt bak og med en lyskuppel øverst. Denne kuppelen lyste 
opp med et skarpt gult lys som sveipte rundt i en sirkel samtidig som 
objektet fløy sakte vestover over Sonvesåsen, Bordalskaret og mot sørenden 
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av Gråsida. Jeg såg objektet med det skarpe sveipende lyset til det vart borte 
over Gråsida kl. 17.36.  
 
Dagen etter såg jeg med hjelp av en 7x50 kikkert på det området som jeg 
hadde den observasjonen kvelden før. Kl. 14.50 og om lag i 10 minutter såg 
jeg flere røykfigurer  som dannet seg og vart borte etter hvert med hvit eller 
grå røyk. Det var en bue, firkantet fallskjerm, sirkel hvit sky, en figur som 
var lik en UFO og andre figurer. Kl. 15.28 såg jeg i kikkerten en lang mørk 
”flykropp” med et ror bak som fløy ut i Bordalskaret og videre over hele 
Gråsidehorisonten lavt mot nordvest. Jeg kunne ikke se vinger eller motorer 
og ingen lyd. Kl. 17.33 såg jeg et objekt med et stort gult lys nede framme og 
et mindre gult lys øverst og et rødt blinklys til venstre mellom disse to lysa 
som fløy over Møn, Bjørke og over østre flystripe på Bømoen i 10 meters 
høyde. Da såg jeg et helikopter liknende fartøy uten haleparti. Med kikkerten 
og med en avstand på om lag 820 meter til objektet såg jeg det fra siden. Det 
hadde en profilform som et egg og hadde guloransje lys langs hele 
midtpartiet som kom innenfra gjennom vinduer. Over og underdelen var 
mørke. Det var et skråstilt stag bak kabinen. Objektet fløy vestover flystripa 
og hadde kurs over hangaren og videre sørvestover i retning mot Vike. Bak 
på objektet såg jeg en kvadratisk flate med gule faste lys i hvert hjørne. Da 
objektet var ovenfor Vike hadde det samme kurs vestover over Sonvesåsen 
som objektet kvelden før hadde. Videre fløy objektet som jeg kaller for 
”ufokabinen” over Bordalskaret og mot sørenden av Gråsida. Jeg såg de 4 
lyspunktene i kikkerten til det vart helt borte over Gråsida-horisonten kl. 
17.37.   
 
Torsdag 11.mai 2000 kl. 12.07-12.08 stod vi i tunet mitt på Ygre, Ottar Vinje 
og meg selv, da vi såg et sølvblankt stort og butt klumpete objekt som 
smalnet av bakover. Objektet fløy over Grauanolten litt nordvest for Ygre og 
hadde kurs nordvestover. Fredag 12.mai i 15-tiden såg Asbjørn Hjørnevik et 
aluminiumblankt objekt som såg ut som en båt. Objektet fløy vestover over 
Sonvesåshorisonten. Asbjørn Hjørnevik som bor på nordsiden av 
Vossevangen, skyndte seg for å henta kikkerten sin og da han kom ut igjen 
hadde objektet fløyet langt innover Bordalskaret, retning mot Rong.   
Kilde: Utdrag fra Gunnar A. Pedersens foredrag.   

 
Kjell Arne tok en prat med Gunnar A. Pedersen gjennom en hyggelig 
telefonsamtale søndag 2.april og fikk følgende svar på sine spørsmål:  
 
KAH: ”Når startet din interesse for UFO-fenomenet?” GAP: ”Jeg såg UFO 
første gang i mars/april 1943, en oransjelysende kule, og på den tiden var 
ikke UFO et navn på fenomenet, det kom vel først i 1947. Jeg visste ikke hva 
dette var for noe, jeg var 13 år gammel det året og jeg kan vel si at da startet 
min interesse for fenomenet.” 
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KAH: ”Har du sett UFO andre steder enn på Voss og i distriktet rundt Voss?” 
GAP: ”Nei, har kun sett fenomenet her.”  
 
KAH: ”Hva tror du selv er årsaken til at nettopp ditt distrikt og området 
rundt Voss blir så mye besøkt av UFOer?” GAP: ”Et godt spørsmål, vet 
sannelig ikke jeg hva som er så spesielt med dette området.” KAH: ”Er det 
mye mineraler her?” GAP: ”Det jeg vet er at det er mye forekomster av skifer, 
ellers så er stedene her fredelige områder og ubebodde strøk .”  
 
KAH: ”På det nærmeste, hvor nært har du vært en flyvende UFO?” GAP: ”Jeg 
antar sånn ca 700-800 meter unna.”  
 
KAH: ”Hvem er de besøkende som kommer i sine farkoster, hvor kommer de 
ifra tror du? Har du noen tanker om det?” GAP: ”Et nytt godt spørsmål, men 
jeg har ingen tanker om det, vet ikke hva jeg skal svare på det spørsmålet.”  
 
KAH: ”Kjenner du mange på Voss og distriktet rundt som har sett UFO?” 
GAP: ”Jeg kjenner vel til rundt ca 5-6 personer som har sett fenomenet, men 
det er nok flere andre som sikkert har sett dette.” 
 
KAH: ” Hva tror du er årsaken til at antall observasjoner gjort av deg, har 
gått så drastisk ned fra spesielt året 2004?” GAP: ”Ikke godt å si. Det bygges 
jo en sportsarena i det området jeg har gjort flest observasjoner. Det bygges 
det langrennsstadion m.m. og kanskje det kan virke forstyrrende mot de 
besøkende slik at de unngår å besøke området av den grunn. Utenom det så 
har jeg ingen formening om hva som er årsaken.”  
 
Vi takker Gunnar A. Pedersen for telefonintervjuet og ønsker han lykke til 
videre med sine observasjoner i sitt distrikt øst for Voss.  
__________________________________________________________________________ 
NYERE UFO-OBSERVASJON.  
Sted: Charlevoix, MI, USA.  
Dato: 03.03.06  
”Jeg var ute for å ta meg en røyk da jeg såg noe som lignet på en klar og rød 
blinkende stjerne. Mens jeg røykte, såg det ut som stjerna forflyttet seg til 
venstre og høgre, men jeg trodde det var jeg som forflyttet på meg selv. Så jeg 
gikk ned trappene og ned til plenen min da jeg såg at ”objektet” begynte å 
bevege seg nedover og nærmere noen trær. Jeg kunne se at det var et klart 
rødt kuleformet objekt med et sirkelformet rødt lys under. Objektet beveget 
seg også til venstre og høgre, noe som forskrekket meg. Objektet var 
omtrentlig 3-4 miles unna. Mens det beveget seg opp og ned, til venstre og 
høgre, beveget det seg ned under trehøyden. Jeg har alltid trodd på Ufoer, 
men trodde at de fleste historiene var oppdiktet og at menneskene som såg 
ufoer var rare. Men forrige natt såg jeg noe av det flotteste og fantastiske i 
mitt liv. Det gikk kaldt nedover ryggen min under observasjonen og jeg fikk 
tårer i øynene mine mens jeg skjelvet og jeg lover dere alle at det var en UFO 
jeg såg!”   
 
Kilde: www.nuforc.org  (National UFO Reporting Center)  
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Bildet er tatt 10.10.2004 i Litchfield, Connecticut, USA.  

”Jeg var på en familietur da vi stoppet ve en klippe ved solnedgang. En av 
mine sønner såg 3 metalliske objekter i det fjerne men allikevel rett på oss. 
Jeg tok et bilde av de objektene mens de beveget seg mot høgre. De svevde i 
en organisert formasjon, og de bevegde seg med varierende hastighet – de 
stoppet plutselig nå og da, og deretter beveget de seg hurtig til et nytt sted på 
himmelen. Mens de 3 objektene fløy, endret de ofte høyden, slik som 
posisjonen deres forandret seg hele tiden. Etter å ha sett disse objektene i 30 
minutter, begynte mørket å falle på og min yngste sønn begynte å grine av 
redsel mens min kone var skrekkslagen. Vi forlot da stedet.”  
Kilde: www.pendata.com  
 
TILBAKEBLIKK PÅ UFO-OBSERVASJONER.  
Stedet Bjugn i Sør-Trøndelag skal være et hjemsøkt område, og de siste 40 
årene skal gjentatte observasjoner være gjort her. Denne aktiviteten har også 
ført til spekulasjoner om den såkalte ”Bjugn-saken”, der flere barnehagebarn 
i 1992 ble påstått seksuelt misbrukt, kan ha andre, kanskje utenomjordiske, 
forklaringer. En rekke mennesker i bygden kan fortelle om både store og små 
lysene kuler på himmelen som har beveget seg tilsynelatende intelligent, 
bl.a. skal flere vitner ha observert lyskuler i området rundt Botnegård 
Barnehage i pinsen 1994. Kommunelegen Jan Sauer var en av de flere 
navngitte personer som fortalte om en sigarformet flyvende gjenstand, på 
størrelse med en buss, som passerte lydløst og rødlysende over dem i samme 
område. Det er også blitt fortalt om merkelige avtrykk i bakken. Lokalavisen 
”Fosna-Folket” har skrevet om det lokale ufo-fenomenet flere ganger.  
 
Et par andre eksempler kan også illustrere hva som formidles av norske ufo-
observasjoner. Under overskriften ”Lysfenomen slo ut fiskebåt” kan vi lese 
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om hvordan fiskebåten ”Magne Johan” den 27.11.2000 stoppet momentant 
da en kraftig lyssøyle stod loddrett ned i havet. Det elektriske anlegget 
sviktet og mannskapet ble akutt dårlige. Båten ble drivende i 3 timer langs 
kysten før de kom til hektene. Andre pålitelige personer skal også ha 
observert fenomenet. Forsvaret viste interesse for saken som også skal ha 
blitt undersøkt av politiets overvåkningstjeneste.  
 
Den 23.09.2001 meldte flere uavhengige vitner om et lydløst objekt over 
Mosjøen som tilsynelatende roterte rundt sin egen akse, beveget seg vinglete 
og forsvant utover Vefsenfjorden. Politi, brann- og havnevesen satte i gang et 
storstilt søk uten å finne verken ufo eller andre forklaringer på fenomenet 
(historien gjengitt i 3 aviser).  
 
En Bodø-kvinne forteller at hun har sett en UFO lande i hagen.  
 
Kilde: Dr.art. avhandling i religionkunnskap av Jan Bertil Heilund: 
Spenninger, syntese og spiritualitet i norsk UFO-bevegelse, særlig 
eksemplifisert i organisasjonen NETIs forestillingsunivers.  
 

 
 

 
FN DISKUTERER KONTAKT MED UTENOMJORDISKE 
SIVILISASJONER 24.11.2005  

 
FNs hovedforsamling har nå vedtatt å etablere Forente Nasjoners Årtier Av 
Kontakt og Diplomatiske Relasjoner med ETs 
 
For første gang på nesten 27 år, vil FNs Hovedforsamling diskutere emnet 
om å etablere diplomatiske relasjoner med avanserte utenomjordiske 
sivilisasjoner som nå kan besøke Jorden. 
 
Den 16 desember 2005 ble vedtaket om å etablere et Forente Nasjoners 
årtier av kontakt formelt sendt til den påtroppende presidenten for 
hovedforsamlingen, H.E. Jan Eliasson fra Sverige fra instituttet for 
samarbeid i verdensrommet (ICIS), en ikke-statlig organisasjon. President 
Eliasson var Sveriges ambassadør for FN fra 2000 til 2005. 
 
Nesten på dagen for 27år siden, den 18 desember 1978, stemte FNs 
hovedforsamling for å godkjenne beslutningen 33/426, ved å invitere FNs 
medlemsstater " til å ta selvstendige skritt for å koordinere et nasjonalt nivå 
med vitenskapelige undersøkelser og etterforskning innenfor utenomjordisk 
liv, inkludert uidentifiserte flygende objekter, og for å informere 
hovedsekretariatet om observasjoner, forskning og evalueringer av slik 
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aktivitet." 
 
Daværende USAs President, Jimmy Carter, støttet da FNs hovedforsamlings 
beslutning. Carter hadde selv en nærkontakt av første grad med en UFO 
(nattlys) i oktober 1969 sammen med 10 medlemmer av Leary, Georgia 
Lion`s klubb, mens han sto til valg som guvernør av Georgia. Fire år senere, 
som guvernør av Georgia, fylte Carter ut en offisiell UFO observasjonsrapport 
datert 18 september 1973. 
 
FNs ÅRTIER AV KONTAKT 
 
Den tidligere kanadiske forsvarsminister, Paul Hellyer, har forlangt at det 
kanadiske parlamentet holder høringer på emne om relasjoner med  
utenomjordiske sivilisasjoner. Den 25 september 2005, ved Toronto 
Exopolitics Symposium holdt ved Convocation Hall, universitetet i Toronto, 
påstod tidligere forsvarsminister Hellyer: "UFOer er like virkelige som fly som 
flyr over hodet ditt." 
 
Han påstod: "Militæret i USA forbereder våpen som kan bli brukt mot aliens 
(fremmede), og de kan få oss inn i en intergalaktisk krig uten at vi i det hele 
tatt har fått en advarsel. Tiden har kommet for å løfte sløret av 
hemmelighetene og la sannheten få komme fram slik at det kan bli en 
ordentlig og informerende debatt rundt ett av verdens viktigste problem på 
jorden i dag." 
 
Over 630.000 registrerte journalister og 283.000 registrerte avisutgivere 
verden over har lastet ned den November 24, 2005 Thanksgiving Day (USA) 
Yahoo nyhetsartikkelen av Mr. Hellyers forespørsel til det kanadiske 
parlamentet. 
 

 
 
Hr. Hellyer støtter FNs Årtier av Kontakt. I introduksjonen i en nylig utgitt 
bok, EXOPOLITICS: POLITICS GOVERMENT AND LAW IN THE UNIVERSE, 
skrevet av ICIS internasjonale direktør, Alfred Lambremont Webre, skriver 
Hr. Hellyer, " For å snu oss i retningen av gjenforening  med resten av 
utvalget, foreslår Alfred Lambremont Webre et "Årtier av Kontakt" - en æra 
av åpenhet, offentlig høringer, offentlig støttet forskning, og utdanning om 
utenomjordisk virkelighet. " Det kan rett å slett bli en motgift som verden 
trenger for å få en slutt på sin grådighetsdreven og maktsentrert galskap." 
 
Et FNs Årtier av Kontakt har fire Punkter: (1) ÅPENHET - Statlig åpenhet 
rundt utenomjordisk tilstedeværelse; 
(2) ÅRTIER AV KONTAKT - Offentlig støttet forskning av en 10 årlig prosess 
av offentlig utdanning og forskning om den Utenom Jordiske Tilstedeværelse; 
(3) AVVÆPNING - En permanent nekt på all rom-basert våpen og krigføring i 
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rommet gjennom en Rom Påvirknings Traktat Konferanse; (4) 
DIPLOMATIKK - Offentlig Interesse FNs diplomatiske med etiske ikke-
jordiske kulturer som nå besøker Jorden. 
 
”The Disclosure Project”, en amerikansk ikke-profitt organisasjon drevet av 
Dr. Steven M.Greer, holdt en pressekonferanse den 9 mai 2001, ved den 
Nasjonale Presse Klubb i Washington DC der flere høytstående 
militærtjenestemenn samt etterretningspersonell vitnet offentlig og beskrev 
opplevelser og la fram beviser som viser at avanserte utenomjordiske 
sivilisasjoner samarbeider med vår jordiske sivilisasjon på denne tiden. 
 
En militærutviklet intelligent spionteknologi kjent som "remote viewing", 
originalt utviklet ved Stanford Forsknings Institutt i midten av 1970 tallet av 
Dr. Hal Puthoff og Russel Targ, har holdt etterligningsdata når det gjelder 
eksistensen av ikke-jordiske kulturer som nå besøker Jorden. 
 
Brasil, den 20 mai 2005, en stor FN nasjon tok offentlig mål for å støtte en 
Forente Nasjoners Årtier av Kontakt. Det Brasilianske Flyvåpenet (FAB) 
åpenhjertelig tillot utforskning av klassifiserte UFO dokumenter i flere 
militære anlegg i Brasilia, den føderale hovedstaden. 
 
Den Forente Nasjoners Hovedforsamling har stemt til fordel av en traktat for 
å nekte våpen og krigføring i det ytre rom. Forrige gang FN holdt valg på 
dette temaet var den 8 desember 2003, da hovedforsamlingen stemte 174 - 
0, med fire ensomme blanke stemmer ( Israel, Marshall Islands, Federated 
States of Micronesia og USA). 
 
For å kommentere påstod en ikke-statlig pressetalsmann:" Vi er sikre på at 
året 2006 vil bli et foregangsår for en offisiell åpenhet av en avansert  
utenomjordisk tilstedeværelse og for starten av et FNs Årtier med Kontakt." 
 
Kontakt 
 
Institute for Cooperation in Space (ICIS) - 1-887-266-7337 
Alfred Lambremont Webre, JD, MEd 
http://www.peaceinspace.net 
 
Ikke- Statlig Organisasjons Kontakt: 
 
Toronto, Canada: Victor Viggiani, Exopolitics Toronto Symposium 
Tel: 905-278-5628 
http://www.exopoliticstoronto.com 
 
Washington D.C.: Dr. Steven Greer, The Disclosure Project 
Tel: ( 540) 456-8302 (kontor) 
http://www.disclosureproject.org 
 
UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY: 
http://www.un.org/ga/60/ 
 
http://www.prweb.com/releases/2006/1/prweb326765.htm 
 
Kilde: Denne siden er skrevet ut fra: http://www.ufodigest.com/unufo.html 
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Cash-Landrum-hendelsen. 

Det var en kjølig og fuktig desemberkveld. De 2 middelaldrende kvinnene 
skrudde opp varmeapparatet i bilen mens de kjørte langs den øde landeveien 
i Texas. Det var like etter jul i 1980. Kvinnene og den lille gutten de hadde 
med seg, hadde kjørt den 25 kilometer lange veien fra Houston for å spise 
middag i en småby. De var på vei hjem igjen da gutten plutselig oppdaget 
noe merkelig på himmelen. Et skinnende lys gled imot dem over furutrærne. 
I det lyset nærmet seg oppløste det seg i en strålende, diamantformet 
gjenstand. Flammer skjøt ut fra gjenstandens underside. Betty Cash, som 
kjørte bilen, hadde aldri sett noe lignende i sitt 51-årige liv. Dette hadde 
heller ikke Vickie Landrum, som var 57 år gammel. Hun trakk sitt 7 år 
gamle barnebarn, Colby, tettere inntil seg, da gjenstanden saknet farten for å 
sveve over landeveien. Det var som om den gikk inn for landing. Betty Cash 
stanset bilen. De tre menneskene stirret lamslått på den merkelige farkosten 
som fortsatt holdt seg svevende, 60 meter foran dem, mens den sendte ut en 
pipende lyd. Nysgjerrigheten var så stor at de tre overvant sin frykt og gikk 
ut av bilen for å se bedre. Men det tok ikke lang tid før gutten fikk overtalt 
sin bestemor til å gå inn i bilen igjen. Varmen som gjenstanden sendte ut, 
var så intens at Betty Cash måtte stikke hånden inn i kåpeermet før hun 
kunne ta i det glovarme dørhåndtaket da hun ville inn i bilen igjen. Tilslutt 
begynte fartøyet å bevege seg oppover og bort fra stedet. I samme øyeblikk 
skjedde noe som var enda rarere. En skvadron av helikoptre – over 20 i alt – 
dukket opp. Mange var av den store typen med dobbelte rotorer som brukes 
til militærtransport. Med øredøvende brøl forsøkte helikoptrene å omringe 
gjenstanden, men den satte opp farten og fjernet seg, fullt av hele svermen 
av helikoptrene. De tre forsøkte å følge etter i bilen. I den nye vinkelen ble 
spøkelsesskipet sigarformet – en klar, avlang sylinder av lys. Så forsvant 
gjenstanden sammen med helikoptrene i det fjerne.  
 
 

 
 
 
Betty Cash kjørte sine passasjerer hjem før hun selv dro til sitt. Hun følte 
seg allerede uvel. I løpet av de nærmeste timene fikk alle de tre øyenvitnene 
blemmer, som om de var blitt solbrente. De fikk også kvalme og diaré. Betty 
Cash fikk de alvorligste symptomene, trolig fordi hun hadde utsatt seg lengst 
for gjenstandens strålevarme. Syk og redd søkte hun medisinsk hjelp, og ble 
innlagt på sykehus i 2 uker for brannskadene. Men det gikk flere dager før 
Colby fortalte legene hva som hadde skjedd før de tre fikk sine skader. 
Etterforskerne gransket saken i flere år, men uten å komme i nærheten av å 
identifisere det kraftige fartøyet eller de mer jordiske helikoptrene. Også 
andre vitner i området meldte at de den samme kvelden hadde sett et 
strålende lys og helikoptre med dobbelt rotorer. Ut fra fotografier ble 
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helikoptrene identifisert som CH-47CHINOOK-maskiner. Men alle de lokale 
militærforlengningene fornektet at de hadde hatt maskiner av denne typen i 
området den aktuelle desemberkvelden. Den amerikanske regjering avsannet 
at den skulle eie den glødende gjenstanden. Betty Cash, Vickie Landrum og 
hennes barnebarn, satt igjen med sin langvarige skader og en historie uten 
slutt.   
 
Kilde: Boken ”Mystikkens Verden, UFO-Fenomenet” av Gyldendal Norsk 
Forlag 1991.  
 

 
 
 
Russland og Iran gjør en felles innsats i bekjempelse mot en 
invasjon av UFOer. 12.01.05 
 
Hvis en UFO dukker opp på himmelen over Iran, vil anti-luftskytts mest 
sannsynligvis skyte den ned. 
  
Uidentifiserte flyvende objekter fortsetter å terrorisere østens hemisfære her 
på jorden. Ingen vet hva som skal gjøres med dem, allikevel er det åpenbart 
at noe må gjøres med problemet. Russland og Iran er enig i å forene krefter 
for å studere det mystiske problemet. Nyheten kan kanskje virke latterlig 
med en gang, men det er virkelig en alvorlig sak : UFOer utgjør en stor 
trussel mot Iran i forbindelse med sitt økende kjernekraft potensial. 
  
UFO galskapen har grepet Iran. Luftforsvars kommando i Teheran har nylig 
gitt ordre om å skyte ned alle ukjente eller mistenkelige objekter som blir 
sett over luftrommet i Iran. Hvis en UFO viser seg i luftrommet over Iran, vil 
anti-luftskytssystemer mest sannsynlig skyte det ned. 
  
I mellomtiden distribuerer Irans massemedia mer og mer informasjon om 
utenomjordiske trusler mot nasjonens kjernekraft industri. De ukjente 
objektenes flyvinger i luftrommet over landet har økt mye i det siste, skriver 
Resalat Daily. Ifølge avisen ble det sett uvanlig sterkt lysende objekter over 
Busher og Natanza, hvor kjernekraft industrien ligger. Ett av objektene 
eksploderte i luften, sier øyevitner. Det Iranske forsvarsdepartementet prøver 
å berolige den bekymrede befolkningen. "Vi har utviklet planer for å beskytte 
kjernefysiske anlegg fra enhver trussel. Det Iranske luftforsvaret er på vakt 
og klare til å fullføre sin plikt", stadfestet General Qarim Gavani. 
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Interessen for UFOer begynte å øke meget raskt i Iran for mer en et år 
siden. Nyhetsbyråer rapporterte dusinvis av tilfeller da folk kunne se 
merkelige objekter som fløy over hodene deres. Det statelige fjernsynet i 
Iran viste bilder av skinnende hvite disker over Teheran. Folk fløy ut 
av husene sine i åtte byer for å se det klare utenomjordiske lyset i skyene. 
IRNA rapporterte om multifargede objekter med grønn, rød, blå og fiolette 
stråler sett over byene Tabriz og Ardebil og over Golestan Provins i området 
ved det kaspiske hav. 
 

 
 
Russland lovet å hjelpe Iran i striden med UFOer. 
Russland satte en slutt på det unormale problemet 
i begynnelsen av 1990 årene, da hele befolkningen 
i Sovjet Unionen fikk panikk p.g.a. 
merkelige flygende objekter. Både Russiske og 
Iranske talsmenn stadfestet fakta om å utvide det 
bistandsmessige samarbeidet, delvis i feltet av 
romutforskning og utviklingen av satellitter. 
I tillegg til UFO-relaterte kontrakter jobber 
Russland og Iran på detaljer om enigheten for å 
sende ut Zohreh satellitten. 
Kilde: http://english.pravda.ru  
 
 
 
 
 
 

Nyhetsbrevet ble avsluttet torsdag 6.april 2006 

Artiklene i nyhetsbrevet ”UFO-Nytt” gjenspeiler ikke nødvendigvis NETIs offisielle syn på 
UFO-fenomenet. Det faglige ansvar for materialet som publiseres i brevet tilfaller derfor den 
enkelte forfatter.  
 
Hvis det forekommer dårlig oversettelse fra engelsk til norsk og eventuelle skrivefeil, så 
beklager undertegnede dette.  

Med vennlig hilsen: Redaktør Kjell Arne Høviskeland    

 

 
 
 
 
 


