Cusco-billeder

Medlemsskab af
Solens Børn

koster pr. år:
Studerende: 100 kr.
Enkeltpersoner: 150 kr.
Familier: 225 kr.
Virksomheder: 300 kr.
Indbetales til
Merkurbanken:
Regnr. 8401 kontonr.
1038589 – husk at meddele
navn og adresse, og om
der ønskes Nyhedsbreve
tilsendt på e-mail

Solens Børn
NYHEDSBL AD NR . 28 - MARTS 2010

Kontakt
Da vi kørte hjem fra Chillcachca sidste gang
havde det regnet meget. Vi holdt og ventede
over en time, indtil denne bulldozer kom og
dæmmede lidt op for de rivende vandmasser,
som vi så kørte igennem. Det var VILDT og
dramatisk. (Foto: Else).

solensboern@gmail.com
Solens Børn
c/o Anne Hedegaard
Højmosevej 29
2400 København NV
Tlf. 3967 4981
Aase Johannessen
Tlf. 2236 7037
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Frederick Jovan Rousset
Tlf. 2184 7353
Else Slagebro
Tlf. 4140 5221/ 3920 0165

Hjemmesider

www.solensboern.dk
www.slagebro.dk
Link: www.sanduko.dk
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Trykning

Intis nye hus i San Jerónimo. (Foto: Else).

Håndtryk
trykkeriværksted
Tlf. 8657 7445
haandtrykkeri@mail.dk
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til den årlige ordinære generalforsamling
onsdag den ��. april kl. ��–��
Danasvej Bibliotek, Danasvej ��B, Frederiksberg C.

Denne søde pige danser for at stø�e
indsamlingen til folk, der har mistet
hus og hjem under
oversvømmelserne.
(Foto: Else).

Dagsorden:
�)
�)
�)
�)
�)
�)

Valg af dirigent og referent
Bestyrelsens årsberetning
Forelæggelse af årsregnskab og fastlæggelse
af kontingent
Indkomne forslag
Valg af revisor
Eventuelt.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal være formanden i hænde senest � uger før
generalforsamlingens a�oldelse.

Cusco blev i januar ramt hårdt af oversvømmelser

Der blev holdt
udendørs messe for de
oversvømmelsesramte.
(Foto: Else).

Dagen efter Arequipa var jeg sammen med en gruppe på �� i Colcadalen.
På vejen så vi vicuñaer, alpaccaer og lamaer. Bjergene blev gradvist mere
grønne.
Vel ankommet til udsigtspunktet, ventede vi på, at kondorerne skulle
vise sig. Vi skulle køre kl. �� og � minu�er før, hvor vi nok næsten havde
opgivet, kom der så pludselig �. Den ene fløj helt tæt hen og ’hilste’ på os.
Der gik et sug gennem
os alle.
(Panoramio).
I går aftes tog jeg en
natbus til Cusco og var
totalt lykkelig over at nå
frem i morges. Det blev
et kærligt gensyn med
alle på Inti.
(Panoramio).

