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Generalforsamling 28. marts 

  



Kontakt: 
Solens Børn 
c/o: Aase Johannessen 
Lykkesholms Allé 3 D, 1.tv. 
1902 Frederiksberg C 
Tlf.: 2236 7037 
 
Hjemmeside og mail: 
www.solensboern.dk 
info@solensboern.dk 
 

Formand: 
Aase Johannessen 
Tlf.: 2236 7037 
 

Sekretær 
Merete Vexby 
Tlf.: 4140 1948 
 

Bente Braarud 
Tlf.: 2463 1484 
 

Frederick J. Rousset  
Tlf. 2184 7353 
 

Merete Boye-Hansen 
Tlf. 2167 8406 
 

Jette Espersen 
Tlf. 2062 7645 
 

Jens Laurits Sørensen  
Adresse: Cusco, Peru 
 

Indholdsfortegnelse: 
 

Side: 

3. Nyt fra bestyrelsen 

4. Indkaldelse til Generalforsamling 

5. INTI HUAHUA CUNA 

    5. Besøg i Danmark 

    6. Markeder i årets løb 

    8. Tak til Møenbogaardfonden 

      

     

     

    

 

  

 

Kontingent:  250. kr. p.a. 
indbetales til: 
Merkur Andelskasse 
Reg.: 8401 konto 1038589 

Donationer: 
Uden skattefradrag 
Indsættes på:  
Reg.: 8401 konto 1038589  
 
Med skattefradrag 
(Max. 16.300,00 kr. i 2019) 
Indsættes på: 
Reg.: 8401 konto 1017534 
 

Oplys navn og cpr. nr. til 
Merkurfonden 
 

Giv besked til bestyrelsen, hvis 
du har særlige ønsker om, 
hvad donationen skal 
anvendes til. 

Logo design: 
Anne Hedegaard 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Udsigt 

 

 

 

http://www.solensboern.dk/
mailto:info@solensboern.dk
https://da.wikipedia.org/wiki/Fil:Flag_of_Peru_(state).svg
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Nyt fra bestyrelsen: 
 
Først af alt, godt nytår til alle vore medlemmer og samarbejdspartnere. 
 

Bestyrelsen har igen i år været så heldige at være inviteret til julebasar på en 
stor del af Steiner Skolerne således, at vi kunne sælge vores Peru tøj mv. 
Interessen for varerne var så stor, at vi faktisk ikke havde varer nok til et 
marked mere. 
 

Vi har i 2018 også været så heldige, at have et par ”udsendinge” i Peru for at 
besøge Inti og de har så på deres vej hjem igen til Danmark haft kufferten fuld 
af Peru ting, så vi havde noget at sælge på vore markeder.  
 

Derudover har Jens også været på besøg i Danmark og han havde også en 
kuffert plus nogle store poser fyldt med Peru tøj med til os. 
Jens kom først til et bestyrelsesmøde i begyndelsen af januar 2019, så disse 
varer kan først sælges her i 2019, men forinden skal vi først igennem et større 
arbejde med at prismærke varerne, men det er jo kun en positiv opgave med 
forventningens glæde senere hen. 
 
Siden 2012 har Ansgarkirken hjulpet os på forskellig vis. Vi afholder de fleste 
bestyrelsesmøder i kirken, samt vor årlige generalforsamling. Vi bliver også 
inviteret til kirkens sommerfest og tøjbyttedag, hvor vi har en bod med Peru 
ting som vi kan sælge og så modtager vi også en kollekt, idet der hænger en 
kirkebøsse hvorpå der står ”til Solens Børn”.  
Vi er kirken dybt taknemmelig for al den hjælp. 
 
Nyt ungt blod til bestyrelsen til valg på generalforsamlingen i år. 
Her er en præsentation af hende selv: 

Mit navn er Barbara Rousset Thomsen, og jeg er 24 år. 
 

Jeg har kendt til Solens Børn siden jeg var barn, da min far - Frederic Rousset - 
har været en aktiv del af foreningen siden jeg var lille.  
 

Min interesse ligger meget i at videreformidle foreningen på de sociale medier, 
fx Facebook, for at brede informationen om Solens Børns aktiviteter - samt 
hjælpe med at holde hjemmesiden up to date. Som  humaniora-orienteret 
studerende på Aarhus universitet, har jeg en del erfaring med formidling og 
kommunikation, som jeg gerne vil gøre brug af i mit arbejde for foreningen. 
 

De bedste hilsner 
Barbara Rousset 
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Indkaldelse til generalforsamling i Solens Børn 
 

Torsdag den 28. marts 2019 kl. 19.00 - 21.00 
 

Ansgarkirken, Mågevej 33, 1’ste sal, 2400 København NV 

 

Dagsorden 

 
1. Valg af dirigent & referent  

2. Bestyrelsens beretning  

3. Forelæggelse af årsregnskab og fastsættelse af kontingent for 2020 

4. Indkomne forslag 

 Fra medlemmerne 

 Fra bestyrelsen   

5. Valg til bestyrelsen  

 Jens L. Sørensen  modtager genvalg 

 Frederik J. Rousset    modtager genvalg 

 Merete Vexby   modtager genvalg 

 Barbara Rousset Thomsen Nyvalg 

6. Valg af revisor 

 Morten Jørgensen   modtager genvalg 

7. Eventuelt  

 

Tilmelding: af hensyn til kaffe/the og kage, bedes du venligst give besked om 

din deltagelse enten pr. mail til: info@solensboern.dk eller tlf. nr.  22 36 70 37.  

På forhånd tak. 

 

Bemærk at forslag til dagsordenens punkt 4 skal være Aase Johannessen i hænde 

senest den 14. marts  2019, med post til: 

Aase Johannessen, Lykkesholms Allé 3 D 1.tv., 1902 Frederiksberg C eller pr. 

mail til info@solensboern.dk  

 

Vi vil glæde os til at se dig til generalforsamlingen. Når regnskabet for 2018 

foreligger, vil det blive offentliggjort på hjemmesiden www.solensboern.dk  

mailto:info@solensboern.dk
mailto:info@solensboern.dk
http://www.solensboern.dk/
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INTI HUAHUA CUNA 
 
I sidste nummer af Bladet fortalte vi om et projekt der blev ledet af Dolores, 

der er en gammel bekendt af Solens Børn. I 2018 har vi støttet projektet med i 

alt 15.000 kr. der er brugt til aflønning af personale. Vi har gjort det med stor 

glæde, følt at det nyttede så der kunne komme lidt struktur på stedet. 

I mellemtiden har vi oplevet at få et brev fra Dolores og hendes bestyrelse, 

hvor de meddeler os, at de ikke ønsker et samarbejde, og dermed ikke ønsker 

vore penge. Det er vi selvfølgelig nødsaget til at forholde os til, selv om vi føler 

en dyb undren. 

Vi støtter stadigvæk INTI RUNA RUNAKUNA WASIN med Ung i Uddannelse. Det 

er vigtigt de får færdiggjort deres uddannelse. Hertil skal siges, at der gennem 

alle årene har været nogle trofaste støttere, der hver måned har indsat ekstra 

100 eller 200 kr., der ubeskåret går til de unge. 

Besøg i Danmark 

Luz Marina Aries besøgte Danmark og besøgte bestyrelsen i SOLENS BØRN den 

20. oktober 2018. Luz var på turne i Europa for at samle penge ind til sit 

projekt i det østlige af staten Cusco. Hun laver et stort arbejde for at støtte de 

piger, der bliver misbrugt på forskellig vis – for at få dem tilbage i skole og i 

uddannelse. Det var spændende at høre om. Ligeledes hørte vi om hendes 

projekt vedr. handicappede børn/unge hvor hun i Chilcachakka ejer et landsted 

og hvor de unge dyrker økologiske krydderurter. Disse bliver solgt inde i selve 

byen Cusco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Fingerdukker og økologiske 
               krydderurter   
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Markeder i årets løb 
 
Som sædvanlig har vi besøgt forskellige markeder. I dette år uden regnvejr – 
det var jo herligt. 
Vi besøgte Gentofte Marked i september, hvor vi solgte pænt. Her er det 

Loppeting, dvs. ting som vi får foræret og dermed kan tillade os at køre med 

meget lave priser når vi sælger. Det er et stort og hyggeligt marked, men der er 

også meget at pakke ud og ikke mindst at pakke sammen igen, når markedet 

slutter kl. 15.00 

Desuden har vi været på Steinerskolerne. Det er som altid en stor fornøjelse.  

Vi startede i Steinerbørnehaven Lille Bjørn. Det er mange år siden vi har været 

der. Vi fik en dejlig modtagelse og var i et rum sammen med en forældreflok. 

Vi solgte pænt og kommer gerne igen. 

Derefter besøgte vi Vidarskolen. Skolen har bygget ud, hvilket sidste år havde 

til følge, at vi ikke havde meget salg pga. det igangværende byggeri. Det fik vi 

til gengæld i år, hvor vi var i et stort lyst lokale, med alle de skrå vinkler man 

kan ønske sig.  

Frederick og jeg (Aase) havde tre hjælpere med. Thyra, Maren og Marie. Vi 

havde mange besøgende, ikke mindst fordi folk skulle rundt og se det nye 

byggeri og der stod vi så med vore PERU tøj og ting. Vi solgte godt lige fra 

farverige pandebånd til skakspil og nøgleringe. Det var rigtig dejligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Billede fra Vidarskolen                                               Pandebånd 
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Ugen efter gik turen til Københavnerskolen, på Amager.  

Man må sige, at det vi ikke fik solgt på VIDARSKOLEN, det blev solgt på 

KØBENHAVNERSKOLEN. Den dag skulle vi også have besøgt Steinerskolen i 

Kvistgård, men pga. varemangel måtte vi melde afbud. 

Det var jo godt for os, at vi havde solgt godt, men selvfølgelig ikke rart at være 

nødsaget til at melde afbud så sent til Kvistgård. Vi håber at kunne gøre det 

bedre til næste år. 

 

Bente fortæller fra ”Lille Bjørns” julemarked: 
 

Søndag den 18.november var SOLENS BØRN inviteret til at sælge vores varer 

ved Steiner- børnehaven "Lille Bjørns” julemarked, så Aase og jeg kørte til 

Farum (lidt nord for Kbh.) og stillede op og ud i god tid inden det store rum 

blev fyldt med glade børn, forældre, bedste- og oldeforældre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Bente på ”Lille Bjørns” julemarked 

Mens de lavede smukke, helt 

"naturlige" juledekorationer 

flere generationer sammen  og 

de mindste, mest utålmodige 

kunne "fiske" i den opstillede 

fiskedam, bag et forhæng, var 

der også stor interesse for 

vores varer. Især børnene 

købte kuglepenne, punge, 

armbånd - og masser af 

fingerdukker. 

Også et par af lærerne blev 

optaget af det utroligt kreative 

strik, hvor alt fra vellignende 

Superman over engel til kolibri 

og pingvin inspirerede til 

kommende fingerdukke-

teater. Det blev et par dejlige 

timer i godt selskab. 
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For en del år tilbage i tiden blev der også afholdt markeder i Fælledparken. Det 

var bl.a. Mellemfolkelig Samvirke, som stod bag det, men efter nogle år måtte 

de opgive det. 

Dengang var der en kvinde, som hed Fie, der købte nogle håndmalede fliser, 

der var lavet i Cusco i Peru. Fliserne blev sat op i hendes køkken. Fie har i 

efteråret sidste år sendt en mail til os for at høre om hun kunne købe nogle 

flere af disse fliser. 

Det lykkedes os i Cusco at få kontakt med en dame, der kunne levere dem og vi 

bestilte hvad hun havde og fik dem hjem her i januar – og det var mange, for 

Fie kom og købte 500 stk. og vi har stadig en 100 stykker tilbage. 

De er malet på en slags oliehærdet masonit, så det er ikke rigtige tunge fliser i 

den forstand. De måler 10 x 10 cm. pr. stk. 

Meget flot arbejde. Hver eneste flise er håndmalet, hvilket kan afsløres ved at 

ingen af motiverne er helt ens, selvom det er det samme motiv… 

Herunder er der eksempel på hvordan de ser ud. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tak til Møenbogaardfonden 
Den 12. februar havde vi den store glæde, igen i år, at modtage 10.000 kr. fra 
Møenbogaardfonden. En fond, som en ældre landmand stiftede for mange år 
siden.  
Pengene fra fonden uddeles til velgørende og humanitære formål - hvorved vi 
er kommet i betragtning. De uddeles altid den 12. februar, som er den dato 
hvor landmanden havde fødselsdag. En rigtig stor tak for dette . 

 
 


