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Velkommen til Projekt & Kultur nr. 109! 
 
Projekt & Kultur udgives af Genvej til 
Udvikling (GtU), tlf. 98 56 29 94 
gtu_sekr@hotmail.com - www.gtu.dk         
                          

Ansvarlig over for presseloven er formand Per 
Adelhart Christensen. Hvor intet andet angives, er 
teksten af Jørgen Olsen.  
 

Indlæg til Projekt og Kultur nr. 110 skal aftales 
med koordinatoren på gtu_sekr@hotmail.com. 
Bladet forventes udgivet i februar eller marts. 
Projekt & Kultur er på 16 sider hver gang og 
trykkes på Huset i Århus i 150 eks.  
Redaktionen ønsker at fremme bladets formidling 
og opfordrer til eftertryk med kildeangivelse.  
Med navn signerede artikler udtrykker ikke 
nødvendigvis foreningens holdninger. 
 

Dette nummer indeholder: 
                                                                                    

                       3: Hvorfor være medlem af Genvej   
til Udvikling?     

    

    4 - 6: Mindeord --- Facebook --- Emmaus 
Europas hjemmeside --- Mødedeltagelser 
og udstillinger --- Mediemarkeringer 

 

                 7 - 8: Tchirozérine i Niger                     
– Côtes d’Armor i Frankrig             

            - af Ghabdouane Mohamed  

             - oversat af Dorthe Lindahl 
 

                       9: Emmaus International i       
bevægelse 

            - af Pascal Rajerison  

            - oversat af Dorthe Lindahl                      
10 - 11: Uddannelse i bevægelse 

 

             - af Blandine Ky 

              - oversat af Dorthe Lindahl   
 

12 - 13: Fair Trade butikken i Holstebro 
            – det første år 
             - af Hanne Jakobsen 
 

       14: Fair Trade Butik Bazaren  
             – det glade 18. år 
              - af Kawsar Farah 
 

        15: Fair Trade Danmark  
              - af Anna Marie Jørgensen 

 
Billedet på forsiden er taget af Jørgen Olsen på 
arrangementet den 28. august i Nexø, som omtales 
nederst side 4 i dette nummer. Billedet forestiller 
varer fra Fil Bleu (Den Blå Tråd), som man kan 
læse mere om på http://iknet.dk/filbleu.php  

 

 

Billedet på bagsiden er taget af Emmaus 
International. Det er en gengivelse af det postkort, 
hvis tekstside er oversat på side 9.  

 
En lille julebod i Horsens 
 

På Torvet i Horsens er der julemarked fra den 25. 
november til den 23. december. Vort medlem 
Vera Teglgaard udbyder på bod nr. 8 et lille 
udvalg af varer fra Genvej til Udvikling – fra Pag 
la Yiri og fra Kooperativet i Amataltal, men 
præsenterer også varer fra Kologh Naba og 
Yajibelena i Burkina Faso samt Solens Børn i 
Peru. Læs mere om Veras bod på 
www.gtu.dk/juleby2011_horsens.pdf 

 
Afrikansk julemarked på 
Frederiksberg 
 

afholdes søndag den 4. december kl. 13 – 17 i 
Den Gule Villa, Dirch Passers Allé 2.   
Sidevej til Finsensvej ved LIDL supermarked. 
Bus 14 eller Metro til Lindevang St. 
Genvej til Udvikling deltager med en stand 
 – med bl.a. varer, som kan ses på 
www.gtu.dk/vareoversigt.htm  
Der vil desuden være café samt musik og 
børneunderholdning med Moussa Diallo Trio 
www.moussadiallo.com. 
 Se endvidere www.danafrikakultur.dk  

 
Afrikansk julemarked i Århus  
 

afholdes i uge 49 - fra mandag den 5. til lørdag 
den 10. december: 

• Mandag til torsdag: kl. 13 til 18.  
• Fredag: kl. 13 til 20.  
• Lørdag: kl. 10 til 16 

Idebutikken, Frederiksgade 78C 
 
Oplysningsforbundet FO-Aarhus har været så 
venligt at stille Idebutikken til vores rådighed.  
Se www.fo-aarhus.dk for generel introduktion til 
FO-Aarhus! 
Læs www.idebutikken.net for en præsentation af 
Idebutikken! På 
www.idebutikken.net/arrangementer/2011/GTU  
fortælles om baggrunden for Genvej til 
Udviklings varesalg! 
Og på www.gtu.dk/vareoversigt.htm finder man 
billeder af de fleste af de varer, der tilbydes.  


