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100 år med Abbé Pierre 
 

- af Kirsten Skovbo, billedkunster og 

freelanceskribent. 
 

Det har været en af mine største oplevelser at 

møde Abbé Pierre som volontør - 19 år gammel. 

Det er meget længe siden. Men det vældige 

indtryk denne kærlige mand og medmenneske 

udstrålede, glemmer jeg aldrig. Stående der med 

sin lange kappe og stok. Så da jeg malede hans 

portræt, der vises her på bladets forside, var det 

som at være ved hans side igen. For det var med 

ham som med andre uselviske mennesker, hvis 

fornemste mål i livet det er at hjælpe, støtte, løfte 

og glæde sine mindre heldigt stillede medmenne-

sker, at sådanne personer aldrig synes at blive 

rigtig gamle. Abbé Pierres ansigt blev ved med at 

udstråle dette mål - det gjorde ham lykkelig helt 

ind i hans inderste sjæl at se ulykkelige og 

belastede mennesker finde mening med deres 

tilværelse. Gennem det at yde noget for den, der 

havde det værre end han/hun. At se sine "brødre 

og søstre", som jeg tror, han opfattede dem som, 

blomstre op og blive hele mennesker igen, det var 

et formål, der ville noget! Og det kunne masser af 

mennesker i dag lære en vigtig lektie omkring, 

100 år efter, at han blev født den 5. august 1912. 

 

På GtU’s generalforsamling var jeg så heldig at 

låne bogen: "Planet Emmaus" med mig hjem. Det 

kunne nok være, at de mange vidunderlige fotos 

af mennesker med stjerner i deres øjne stående 

foran diverse Emmaus projekter rundt om i verden 

betog mig. På plakater og mure står: "Emaús 

Comunidad de Vida, Emaús San Vicente, 

Emmaüs Terre d’Espoirs osv. – det gav minder 

om mine egne måneder i hans tjeneste i 

Loiredalen, i Frankrig, hvor jeg virkede sammen 

med hans clochards (= vagabonder, hjemløse). 

Især Jules husker jeg som var det i går, jf. 

www.gtu.dk/PK107-13-14-15-16.pdf  

 

En af de ting ved Abbé Pierre, som jeg tænker på 

igen og igen, er at han må have været i besiddelse 

af en stor og naturlig kærlighed til sig selv og sine 

egne evner, ellers kunne han aldrig have holdt så 

trofast ud i disse mange mange år med at elske 

sine medmennesker. En kærlighed og accept, der 

heler og giver lindring for de sår, som så mange 

pådrager sig under livets ofte hårde vilkår.  

 

- Æret være hans store minde! 
 

Bliv involveret i solidaritets-

arbejdet i Emmaus! 
 

- af Koudbi Koala, grundlægger af 

Emmaus-organisationen Benebnooma, 

Burkina Faso 
- oversat af Kristian Katholm Olsen. 

 

Den 13. Salon Emmaus blev afholdt i Paris 24. 

juni. Hvert år opmuntres Emmaus’ medlems-

organisationer til at holde store salgsdage for at 

skaffe penge til international solidaritet. Provenuet 

slås sammen og går til at støtte bevægelsens 

internationale projekter, bl.a. en nødsituationsfond, 

udvekslingsbesøg og den internationale 

containerfond.  

 

Der var over 27.000 besøgende i år på det store 

fællesarrangement, Salon Emmaus i Paris. Det er 

fantastisk at se, hvordan initiativet får alle med 

om bord: politikere som Anne Hidalgo, Paris’ 

viceborgmester og ikke mindst 155 Emmaus-

organisationer fra især Frankrig og England. 

Aktiviteterne på Salonen gav luft til alle mulige 

forskellige budskaber. Tag nu for eksempel 

modeopvisningerne – de var organiseret af 

mennesker på ordninger for reintegration på 

arbejdsmarkedet.  

 

Salonen giver også mennesker information. De 

der køber ind, opdager, at de hjælper med at 

finansiere projekter på den anden side af kloden. I 

år finansierer provenuet 12 projekter styret af 

Emmaus-grupper i Afrika. Organisationen i 

Cameroun skal udvikle sin genbrugsbutik, så den 

bedre kan imødekomme de lokales behov og 

skabe jobs. Der er også landbrugsprojekter og 

projekter, der støtter kvinders rettigheder; men 

fælles for dem er, at det langsigtede mål er at 

blive økonomisk selvbærende. 

 

Endelig vil noget af provenuet gå til et stort vand- 

og sanitetsprojekt i Benin, som er støttet af 

Emmaus-grupper verden over. 

 

Grupperne bliver stærkt opmuntret til at tage del i 

Salonen, og det er vitalt, at alle grupper i verden 

holder solidaritetssalg. I Afrika tager vi også del i 

det ved at sælge varer, som vi modtager fra 

containerne fra Europa. Lige meget hvor store 

eller små, grupperne er, må vi som medlemmer af 

Emmaus tage del i dette solidaritetsarbejde.  

 

http://www.gtu.dk/PK107-13-14-15-16.pdf


 

Herunder Salon Emmaus 2012 
(foto: Emmaus International) 

 

 

 

 


