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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. Referat af Generalforsamling 

5. Årsberetning 

    7. Projekt INTI HUAHUACUNA 

    10. Aktiviteter / Hvor kan I møde os 

    11. Håndtering af persondata i SB 

    12. Godt tøjkøb - I Cusco 

     

     

    

 

  

 

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. 15.900,00 kr. i 2018) 
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 
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Nyt fra bestyrelsen: 
 
Sommeren er virkelig over os, nyd det. Dette kan man ikke sige om Cusco.  
I Cusco er det begyndende vinter på denne årstid. 
 
Jens har været hjemme og i den anledning har vi afholdt et bestyrelsesmøde. 
Det positive var, at Jens havde 18 kg. nyt tøj og ting med hjem til os, så nu vil 
der være lidt nyt når vi kommer på julemarkederne.  
 
Jens fortalte en masse om et nyt projekt ”Inti Huahuacuna”, som vi for øvrigt 
har besluttet at støtte med løn til en psykolog fra 1. marts 2018. Det er ikke en 
fast støtte fra os. Beslutningen tages op til vurdering hver 3. måned og er 
afhængig af om vi har råd til det. Beløbet er pt. 1.500 kr. om måneden. Læs om 
projektet på side 7 
 
Det mindre positive var, at vi i Bestyrelsen måtte klage vor nød til Jens, fordi vi 
mangler regnskaber fra INTI. Vi kan ikke udbetale penge til dem før vi får 
regnskaber tilbage fra 1.10.17.  
Vor revisor beder os om ikke at udbetale penge før vi har fået regnskab 
tilsendt, da dette er en del af aftalen med INTI. Vi har sendt flere rykkere, men 
har ikke fået tilbagemelding.  
Nu vil Jens tage en snak med Giannina, der leder UiU (Ung i Uddannelse). Vi 
håber på en afklaring af forholdene ret hurtigt. 
 
Vi har i juni måned været med  

til Ansgar Kirkes sommerfest.  

 

Her sælger vi vores Peru varer.  

 

Det er 4. år vi deltager i festen.  

 

Frederic var tovholder og fik  

taget et fint billede med marsvin  

over det hele Marsvin er en  

national ret i Peru.  

Selve salget gik rigtigt godt. 

Vi solgte en del, så der kom  

flere penge i kassen. 
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Referat af generalforsamling: 
 
 

Solens Børn - Referat af generalforsamling afholdt den 07.03.2018 

Valg af dirigent og referent 

Svend Vexby blev valgt til dirigent, og Merete V som referent. 

Bestyrelsens beretning 

Vores formand, Aase læste årsberetningen op. Den blev godtaget uden 

bemærkninger. 

Forelæggelse af årsregnskab og kontingentbetaling 

Vores kasserer, Aase forelagde regnskabet og redegjorde for de enkelte poster. 

Især overskuddet som vi igen kunne præsentere. Kontingentet fortsætter 

uændret. Aase roste vores revisor for den hjælp hun har modtaget i 

forbindelse med årsregnskabet. 

Indkomne forslag  fra medlemmer og bestyrelse 

Ingen forslag. 

Valg til bestyrelse 

Aase Johannessen modtog genvalg, det samme gjorde Merete Boye Hansen og 

Bente Braarud. Som nyvalg kom Jette Espersen ind i bestyrelsen. 

Valg af revisor 

Morten Jørgensen modtog genvalg. 

Evt. 

Tak for god ro og orden, og tak for i dag. Mødet sluttede 19.30. 

Referent Merete 
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Årsberetning 2017: 
 
Velkommen til Solen Børns Generalforsamling d. 7. marts 2018. 
 
Vi vil gerne igen i år sige stor tak til Ansgar Kirke for deres venlighed med at 
åbne dørene for Solens Børn samt med deres støtte gennem kollekt og 
muligheden for SB at kunne sælge vores Peru tøj og ting ved specielle 
lejligheder. 
Desuden har vi deltaget i kirkens  sommerfesten, hvor vi solgte både mad og 
tøj med stor succes. 
Det har været en stor fornøjelse at deltage i de forskellige aktiviteter og vi 
glæder os til at fortsætte vort samarbejde. 
 
Vi kan allerede nu se at den kontingent forhøjelse vi fastsatte i 2016 på 50 kr. 
er slået igennem på nuværende tidspunkt, idet vi allerede nu har modtaget 
flere penge end hele sidste år.  
Der har været en del udmeldelser i den sidste periode både på grund af 
dødsfald, flytning til udlandet samt almindelig frafald. Desværre har der været 
flere frameldelser end indmeldelser. 
Heldigvis har vi haft en god indkomst i form af 2 markeder i Gentofte. Desuden 
har vi deltaget i Kirkens tøjbyttedag samt sommerfesten.  
 
Vi har en stand i LOPPENYT, i Frederiksborggade 33, Kbh. K., hvor vi også får en 
rimelig indtægt. Vi har en standplads der har nr.217. Det er bestyrelsens 
holdning at så længe den giver overskud beholder vi den. I forbindelse med 
dette kan vi nævne, at vi har fået sat prisen på stadepladsen ned til det halve 
for indeværende år.  
Året sluttede med vore julemarkeder på Vidarskolen i Gentofte og 
Københavnerskolen på Amager, hvilket reddede hele vort marked salg. 
 
I donationer og gaver har vi modtaget godt 27.000 kr. hvilket vi siger stor tak til 
giverne for. Det er en stor hjælp, ikke mindst når vi ser på årets regnskab som 
vi vender tilbage til.  
Vi har mærket at det har hjulpet på vor økonomi at vi stoppede med at støtte 
INTI med mad og lønninger. Da vi blev klar over vor situation, stoppede vi med 
at betale kontingent til div. foreninger. Samtidig har vi meldt ud, at vi for 
fremtiden ikke sender bladet ud pr. post. Bladet vil, som tidligere meddelt, 
fremover udkomme på nettet 2-3 gange om året.  
 
Alt i alt er vi  heldigvis gået ud af året 2017 med et overskud. 
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Frederick og Aase har besøgt Inti i 2015 samt 2016 og har begge oplevet et 
stærkt faldende børnetal på INTI. I forbindelse med dette har bestyrelsen 
besluttet, at vi fremover ikke kan støtte INTI med mad og lønninger. 
Bestyrelsen har besluttet, at vi fortsat støtter Ung i Uddannelse, for de der er 
startet.  Pt. er der 4 unge i projektet i 2018.    
 

Årets gang i bestyrelsen: 
I 2017 har der været afholdt 8 møder og vi har udgivet 2 blade. Som nævnt 
tidligere har vi deltaget i div. markeder og events.  
 

Vi har haft besøg af Jens og Olga, der har taget varer med hjem samt sendt tøj 
hertil i november 2017.  
 

Der er ansøgt diverse fonde, bl.a. en fond på Falster, hvor en lokal bonde 
oprettede en fond for lokalt landbrug samt for børn i et internationalt 
perspektiv. Vi ansøgte igen i 2017, og fik 10.000 kr. i 2018 på landmandens 
fødselsdag i februar måned. 
                                                                                                                

Fremtiden: 
Vi vil fortsat besøge Steinerskolerne, søge fonde, besøge diverse markeder og 
for så vidt muligt støtte INTI, men hvor vi tidligere har prioriteret Mad og 
Uddannelse, prioriterer vi nu Uddannelse.  
 

Desværre kommer INTI`s regnskaber meget sent, ofte først efter flere breve 
om at vi mangler dem – som eksempel kan siges at vi endnu ikke har fået 
regnskaberne fra sidste kvartal af 2017 og derfor heller ikke har sendt nogle 
penge. Hvis økonomien tillader det, vil vi fortsat støtte omkring jul og INTIs 
fødselsdag.                                                                 
 
Med disse ord vil jeg afslutte årets beretning 
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INTI HUAHUACUNA: 
 

Gennem Jens er vi kommet i forbindelse med et projekt der arbejder i det 
vestlige af Cusco, hvor affaldet køres op på bjerget og hvor børnene leger i det 
område, samt samler skrald.  
 

Projektet startede nogenlunde samtidig med Inti Runakunaq Wasin og har den 
samme baggrund med et formål om at hjælpe de fattigste og få de unge i gang 
med en uddannelse og blive mønsterbrydere. 
Projektet hedder INTI HUAHUACUNA (IH) og har i alle årene været ledet af 

Dolores Suarez.  Dolores skriver: 

Om morgenen og om eftermiddagen arbejder jeg i en skole (folkeskole, som i 

DK) for at tjene penge. Mit arbejde i IH er frivilligt og jeg holder meget af det, 

fordi IH er som et barn for mig. Min bedste motivation er at fortsætte med 

dette arbejde for at få et positivt resultat hos de unge, professionelle, 

engagerede hjælpere, der udvikler børnenes små økonomiske resurser til at 

gennemføre deres uddannelse. 

På billedet ses Dolores sammen med nogle af de små på stedet. 
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David Alberto Aris Munoz 
 
David har en Bachelor i psykologi og arbejder som Co ordinator på IH`s projekt 
Las Flores samt support ved uddannelse og er psykolog for børnene i det 
vestlige område af Cusco. Desuden arbejder han som lærer for børnene der 
lever på gaden. Han fortæller: 
Mit arbejde er en del af projekt Las Flores hvor jeg tilbyder psykologisk support 
til brugerne af biblioteket samt hjælp til skolearbejdet.  
    
Børnehaven IH er en ansvarsfuld del af studiet til psykolog hvoraf udvikling er 
en proces af læring hos børnene.     I børnehaven er der børn med forskellige 
behov og handicap. 
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Jeg hedder Yovani Jara Ugade, og er professionel psykolog. Mit arbejde her er 

et socialt engagement, hjælpende samt udviklende intellektuelle teknikker, 

såsom følelser hos børnene. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         På billedet herunder ses et par af børnene som er i gang med lektier 
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Kalender / Aktiviteter / hvor kan I møde os: 
 

 
Dato:  kl.: Aktivitet: 
 
08. august 18.30 Bestyrelsesmøde 

19. august 12.00 Tøjbyttemarked 
   Ansgarkirken, Mågevej 33, 2400 NV. 
 

13. september 18.00 Lysglimt Gilleleje (kun for beboerne) 

16. september 08.00 Gamle lopper, Gentofte Loppemarked 
   Bregnegårdsvej 2, ved Charlottenlund Station. 
 

20. september 18.00 Lysglimt Gilleleje (kun for beboerne) 

10. oktober 18.30 Bestyrelsesmøde 

25. november 10.00 Julemarked på Vidarskolen, 
   Brogårdsvej 61, Gentofte 
 

02. december 10.00 Julemarked på Københavnerskolen, 
   Engvej 139, Kbh. S 
 

02. december 10.00 Julemarked på Kvistgårdskolen,  
   Kvistgård Stationsvej 2, A-B, 3490 Kvistgård 
 

05. december 18.30 Bestyrelsesmøde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ha’ en fortsat god sommer…  
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Håndtering af persondata i Solens Børn (SB) 

Fra den 25. maj 2018 gælder der nye regler for, hvordan virksomheder, organisationer 
og offentlige myndigheder skal behandle personoplysninger (GDPR). Vi skriver derfor 
denne information for at oplyse jer om, at SB med sin persondatapolitik opfylder 
gældende lovgivning. Nedenfor er en gennemgang af vores håndtering af jeres data. 
 
Hvad betyder den nye lov for jer som medlem? 
I har ret til at vide, hvilke oplysninger SB har om jer, og hvordan vi anvender disse 
oplysninger. 
 
Hvilke oplysninger opbevarer SB om jer? 
SB bruger kun de oplysninger, som I selv har videregivet til os: 

 da I blev medlem 

 ved fremsendelse af opdatering fra jer   

 ved anmodning fra os om at få en opdatering 
 

Medlemskartoteket indeholder følgende: 

 navn og adresse, evt. tlf.nr. og evt. mailadresse 

 

Data i medlemskartoteket bruges til: 

 at kontakte medlemmerne via mail, eller brev med information om SB 

herunder udsendelse af nyhedsblad 

 kassererens kontingentopkrævning gennem Nets 

 
Til brug for opkrævning af kontingent har kassereren derudover bankinformation for 
de af jer som er tilmeldt betalingsservice  
 
Sådan behandler vi de oplysninger, vi har om jer: 
SB videregiver ikke jeres private oplysninger til andre i markedsføringsøjemed.  
Vi beskytter jeres oplysninger, og I har til enhver tid ret til at få oplyst hvilke data, vi 
opbevarer om jer.   

Hvad skal I gøre i forbindelse med vores opbevaring af jeres information? 

Det er vigtigt, at I husker at sende ændringer i data til os – f.eks. hvis man flytter, får 

ny mailadresse eller andet som kan være relevant for at holde kontakten til SB. Som 

beskrevet så opdaterer vi kun vore data på basis af henvendelse fra jer. 

 

 Har I spørgsmål, er I altid velkommen til at kontakte os på info@solensboern.dk 
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Godt Tøjkøb – i Cusco: 

 

På billedet nedenfor ser I en Indkøbspose. Den er vist her i bladet, fordi det er 

her Jens har købt en del af det tøj han havde med hjem til os. Tøjet er en god 

kvalitet og vi får det til en god pris. 

 


