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Nyt fra bestyrelsen: 
 
Så er der gået lang tid siden I sidst modtog Nyhedsblad, men der har også 
været en god sommer imellem… 
 
Der er dog i perioden blevet arbejdet livligt i bestyrelsen., bl.a. med dette: 
 
Vi har gennem tiden (flere år) og nu igen måtte rykke for regnskaber for drift af 
INTI og UIU (Ung I Uddannelse). 
 
Det er foregået på den måde, at først sender vi en rykker og dernæst igen en 
rykker for svar, for så til sidst at stoppe betalingerne. 
Det sidste har altid hjulpet og om ikke andet så har vi modtaget en masse 
dårlige undskyldninger om det ene og det andet. 
 
Denne gang har vi været lidt mere kontante i vor rykker, som havde en ordlyd 
noget i denne retning: 
 
Vi mangler regnskaber for 3. kvt. 2018 og for hele 2019 og vi må desværre 
meddele, at vort samarbejde er nødsaget til at ophøre, da vi ikke bare kan 
sende penge uden dokumentation i form af regninger eller kvitteringer på de 
udgifter som der har været og som vi støtter. 
Vi skal kunne dokumentere over for vore medlemmer og over for de som 
støtter os udover medlemmerne, at det går rigtigt til og pengene bliver sendt 
til INTI og benyttet i overensstemmelse med vor aftale. 
 
Få dage efter kom der regnskab, men kun for godt 3 mdr. af 2019 og ikke for 
3.kvt. 2018 som vi efterlyste, samt endnu flere undskyldninger, som vi ikke kan 
bruge til noget. 
 
Situationen vil blive taget op på næste bestyrelsesmøde i september, hvor vi 
skal drøfte om vi skal fortsætte eller stoppe samarbejdet. 
 
Der er til gengæld dukket et nyt projekt op, som vi overvejer at støtte. Det er 
vor mand Jens i Peru (Gusco) som har taget initiativ til det. 
 
Læs mere om projektet her i bladet på side 8 
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Referat af generalforsamling afholdt den 28. marts 2019 
 

Valg af dirigent og referent 

Svend Vexby blev valgt som dirigent, og Merete Vexby blev valg som 

referent. 

Det blev konstateret, at indkaldelsen var i overensstemmelse med 

vedtægterne og at generalforsamlingen dermed var lovlig indvarslet. 

Bestyrelsens beretning 

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

uden bemærkninger. 

Forelæggelse af årsregnskab og fastsættelse af kontingent for 2020 

Vores kasserer, Aase forelagde det reviderede regnskab, og gennemgik 

de enkelte poster. Heldigvis viste regnskabet overskud.  

Kontingentet for 2020 blev fastsat til uændret, nemlig kr. 250,-. 

Indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelse        

Der var ingen forslag. 

Valg til bestyrelse 

Jens L. Sørensen, Frederick J. Rousset og Merete Vexby blev alle 

genvalgt. Som nyvalg kom Barbara R. Thomsen ind i bestyrelsen. 

Valg af revisor 

Morten Jørgensen modtog genvalg.  

Evt. 

Mødet sluttede kl. 19.45. 

Referent: Merete 
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Årsberetning 2018 
 
Velkommen til Solens Børns Generalforsamling d. 28. marts 2019 
 

Vi vil som det første gerne sige tak til Ansgar Kirke, der for 8’ende år i træk har 

åbnet deres døre for Solens Børn – samt for gennem deres kollekt at støtte os i 

vort arbejde i Cusco, Peru og ikke mindst også mulighederne for gennem de 

kirkelige arrangementer, forårsfester mm, at kunne sælge vores varer fra Peru. 

Gennem året har vi besøgt forskellige markeder men især må vi sige tak til 

Steinerskolerne og Lysglimt i Gilleleje for at åbne deres døre og give os nogle 

muligheder, der støtter vort arbejde. 

 

Vi har i løbet af 2018 fået tilsendt en stor kasse med Peruvarer, samt fået varer 

hjem ved hjælp af Jens og Olga i januar 2018. 

På de forskellige julebasarer blev der så godt som udsolgt, så da Jens og Olga 

kom til København i januar 2019 var deres varer fra Peru meget velkomne. 

 

 

 

 

 

 

 

Vi er meget taknemmelig for at komme i betragtning til Møenbogaardens 

Fond, der har støttet os med 10.000 kr.  

Det er desværre meget svært at få tilsendt regnskaberne fra Inti. Vi indbetaler 

kun når vi har modtaget regnskaberne for div. perioder. Det er dog glædeligt at 

vi kan hjælpe og støtte dem der er tilbage, med deres studier. Vi forventer at 

de sidste er færdige om ca. 2 år. 

I 2018 har der været en del danske unge i praktik i Cusco.  

De har arbejdet som frivillige i et projekt der hedder INTI Hua Hua Cuna.  
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De der har været i praktik/ frivillig, har udtrykt stor glæde ved at være i arbejde 

i dette projekt. Dette projekt ledes af Dolores, som er en gammel bekendt af 

Inti og af Jens.  

 

Vi har i årets løb støttet det med i alt 15.000 kr. til lønninger af personalet. 

Denne støtte er imidlertid stoppet igen, idet bestyrelsen i INTI Hua Hua Cuna 

ikke ønskede støtte fra Danmark, da de misforstod Jens’ forklaring om Merkur 

Andelskasses principper for at støtte projekter gennem Solens Børn.  

Fejlagtigt fik de den opfattelse at Andelskassen ville overtage og udnytte dem 

kommercielt.                                                                            

 

Vi har i 2018 haft et samarbejde med Fredericks datter Barbara Rousset. Hun 

har været primus motor i at få lavet en facebook side. Det er som bekendt et 

stort arbejde, som vi takker Barbara for. Barbara har sagt ja til at indtræde i 

bestyrelsen fra 2019. 

Desuden har vi haft besøg af Liliane, der er født og opvokset i Cusco. Hun har 

en dansk bogholderi uddannelse og vi så frem til at hun kunne have interesse i 

at blive en del af Solens Børn. Desværre var dette ikke muligt. 

 I december tog Liliane og hendes mand til Cusco, De medbragte en stor sæk 

med brugt børnetøj til fordeling på INTI Hua Hua Cuna. 

D. 20.10 var Luz Marina på besøg i Danmark. Det var meget spændende at 

høre hende fortælle om sit projekt i det østlige af staten Cusco, hvor hun 

hjælper piger der er gået ud af skolen og hvor mange af dem desværre bliver 

misbrugt af mænd der lover dem alt muligt, tilbage til skolen. Det er et stort og 

vigtigt arbejde hun formidler der. 

En glædelig ting var, at vi i oktober måned blev spurgt om vi kunne skaffe nogle 

håndmalede fliser 10 x 10 cm. til en kunde vi havde for mange år siden. Det 

lykkedes at skaffe 600 fliser, hvoraf de 500 blev solgt i januar måned. Det var 

rigtigt fint. Resten kommer med på markeder i løbet af 2019. 

Vi har haft 6 bestyrelsesmøder i løbet af året, deltaget i markeder, besøg i 
skoler og i Ansgar kirke hvor vi har fortalt om Solens Børn.                                                                                                                                                                                   
Vi håber I fortsat vil hjælpe os i vort arbejde med at støtte INTI. Vi siger også 
tak til Jer der støtter os med kontingent og månedlige bidrag. Uden dette 
kunne vi ikke eksistere. 
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Regnskab Solens Børn 2018
Frie midler

Solens børn i alt Solens børn i  alt Solens Børn INTI Ung i uddannelse

Resultatopgørelse 2017 2018 2018 2018 2018

Beløb

Medlemskontingent 21.900 20.600 20.600

Fonde 19.873 10.643 10.643

Donationer + gaver 7.775 6.200 1.400 4.800

Varesalg 25.887 40.680 40.680

Indtægter ekskl. Reservationer 75.435 78.123 73.323 0 4.800

Reservationer 28.644 20.418 20.418

Indtægter i alt 104.079 98.541 73.323 0 25.218

Støtte til projekter 32.300 28.997 15.390 13.607

Vareforbrug 13.409 18.454 18.454

Omkostninger vedr. varesalg 4.520 3.881 3.881

Kursdifferencer 0 0 0

Aktivitetsrelaterede udgifter 50.229 51.332 37.725 0 13.607

Administration 10.179 7.007 7.007

Afskrivninger 1.708 1.708 1.708

Ikke-aktivitetsrelaterede udgifter 11.887 8.715 8.715

Udgifter i alt 62.116 60.047 46.440 0 13.607

Årets resultat 41.963 38.494 26.883 0 11.611

Balance

Anlægsaktiver

It-udstyr (computer) 1.708 0

Anlægsaktiver i alt 1.708 0

Omsætningsaktiver

Varelager 9.161 3.964

Tilgodehavender 15.282

Forudbetalt støtte 0

Forudbet.konting./marked

Omsætningsaktiver i alt 9.161 19.246

Likvide beholdninger

Bank 50.270 59.970

Kasse

Likvide beholdninger i alt 50.270 59.970

Aktiver i alt 61.139 79.216

Egenkapital

Primo 117.000 117.000

Årets resultat -35.443 -26.173

Ultimo 81.557 90.827

Reservationer 20.418 11.611

Egenkapital i alt 61.139 79.216

Passiver i alt 61.139 79.216

Regnskabet gennemgået og godkendt af bestyrelsen

København d. 27.02.2019
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Nyt projekt i Solens Børn –” Mantay” 
 
I det sidste år har vi desværre ikke været i stand til at støtte Ung i Uddannelse 
på INTI.  
 
Vi har gennem mange år haft problemer med at få regnskaber vedr. UiU, 
derfor har vi ikke kunnet betale til projektet, idet vi, ifgl. vores revisor kun må 
betale når vi har fået et regnskab. 
Disse ting er årsag til at vi har kigget os om efter et andet projekt.  

Jens er vores mand i Cusco. Han har fundet frem til projekt Mantay, der er et 

hjem for mødre under 18 år og deres børn. 

Mantay er Queschua og betyder mama. Det er startet i 2000 og har pt. hjulpet 

ca. 200 mindreårige. 

På hjemmet bor der 24 piger helt ned til 11 år. De kan bo på hjemmet indtil de 

fylder 18 år.  

Mantay lærer pigerne at tage vare på sig selv og deres børn. De får bla. hjælp 

ved sygdom, hjælp til det at være mor, juridisk hjælp, hjælp til skolegang og 

uddannelse og til forskellige kunsthåndværk mm.  

Ved behov får de hjælp fra en psykolog.                                                                                  

 

De bor sammen i små familier 2-6 børn. De yngste mødre er 11 år. De har 

værelser med eget køkken som er en forudsætning for at de kan lave mad som 

i en familie, hvilket de også får støtte til af de voksne. De fleste bor der 2-3 år. 

                                                                                                                                                                                                               

Solens Børn vil fremover, efter behov, støtte dette projekt. Vi håber at I som 

medlemmer, også vil hjælpe os med at støtte projektet.  

I Danmark får enlige forældre økonomisk hjælp. Det findes ikke i Peru, så 

derfor har vi brug for jeres hjælp, idet alternativet er at tigge på gaden. 

Projektet er også støttet af en tysk NGO.  

På SOLEN Børns hjemmeside samt på Facebook under Solens Børn kan man se 

billeder fra Mantay  

På de næste sider er der nogle billeder fra projektet / fra stedet.  
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På vor hjemmeside vil der om kort tid være en beskrivelse af det nye projekt 

Mantay, som vi meget gerne vil støtte. 

Der vil bl.a. være en kopi af en folder, som vi netop har fået trykt. 

 

Folderen er med diverse billeder og teksten er ikke på dansk, men er skrevet 

på engelsk, så den også kan henvende sig udenfor Danmark. Mere om dette på 

et andet tidspunkt. 

 

Markeder 

 

Den 11 august måned var Merete V og jeg på markedet i Hallingelille, 

økosamfund ved Ringsted.  

Vi kommer afsted nærmest i en storm, så da vi skulle sætte boden op, måtte vi 

binde snore på kryds og tværs for at varerne ikke skulle blæse helt væk. 

Solen skinnede, ind i mellem væltede tøjstativet – men vi oplevede trods alt 

stor interesse både for vores projekt og vores varer. Vi solgte for ca. 3000 kr., 

hvilket vi følte var OK, da det var første gang vi deltog.  

Atter en dejlig dag.  Aase 
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  Der var stor interesse for vore Peru masker 

I Peru bruges ofte masker til optræden. Man danser i rundkreds, hvor der på 

midten står en mand med en pisk i læder. Mændene i rundkredsen danser om 

kvindernes gunst. De har bare fødder og hopper højt for ikke at blive ramt af 

pisken – efterhånden er der kun en tilbage, som er vinder af den unge kvindes 

gunst. 

 

Tøjbyttedag 
 

Den 18. august var jeg til tøjbyttedag i Ansgar Kirke. Det er en hændelse der 

sker 1-2 gange om året og hvor en mængde mennesker både fra 

lokalsamfundet men også længere væk fra deltog. Jeg deltog med en stor 

hjemmebagt Bradpandekage og udskænkning af kaffe/te. Det blev en hyggelig 

dag, hvor folk kom med ting, tøj, bøger og meget andet samt gik hjem med, for 

dem, nye ting. Også en hyggelig dag. Mvh. Aase  

 
Kalender: 
 

18. September Besøg Lysglimt, Gilleleje 

30. Oktober Bestyrelsesmøde 

Vi forventer at deltage i Steinerskolernes julemarkeder i slutningen af 
november/ start december.  
 
Følg os på SB`s hjemmeside  www.solensboern.dk  

 

http://www.solensboern.dk/

