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Velkommen til Projekt & Kultur nr. 113! 
 

Projekt & Kultur udgives af Genvej til 

Udvikling (GtU), tlf. - og fax-nr. 98 56 29 94 

gtu_sekr@hotmail.com - www.gtu.dk        

Gironummer: reg.nr. 1551, kontonr. 0006300804. 

Fra udlandet sender man til IBAN-nr. 

DK6030000006300804.     
                          

Ansvarlig over for presseloven er formand Per 

Adelhart Christensen. Hvor intet andet angives, er 

teksten af Jørgen Olsen.  
 

Indlæg til Projekt og Kultur nr. 114 skal aftales 

med koordinatoren på gtu_sekr@hotmail.com. 

Bladet skal udkomme i februar 2013.  
 

Projekt & Kultur er på 16 sider hver gang og 

trykkes på Godsbanen i Århus i 140 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: Mødedeltagelser og udstillinger  
  

 4 – 5: Tessalit – i islamisternes land   

- af Jacqueline Dupuis, fransk 

geograf og kender af 

tuaregernes kultur 

-     oversat af Lise Bundgaard.  
 

       6: Mediemarkeringer      

 

       6: Afro-art – kulturformidling og konkret  

   økonomisk støtte  

- af Frede Hansen. 
 

    6 – 7: Julekrybber i Burkina Faso 

- af Aïda Soutongoma 

Ouédraogo, Terre 

- oversat af Patricia Langvad 

Jensen. 
 

        8: Det 19. år - lidt nyt fra Fair Trade Butik            

                               Bazaren i Århus 

 - af Tirzah Højgård Jensen og  

Anna Marie Jørgensen 
 

 9 - 11: Lad os få det bedste ud af såsæden! 

- interview med Alihou Ndiaye 

ved Benoît Naveau, Terre 

- oversat af Naja Egede 

Kristensen.   
 

11 – 12: Social økonomi og bæredygtigt  

               landbrug: Frøkorn for et nyt samfund   

- af Geneviève Godard, Terre 

- oversat af Julien Murhula. 
 

 

12 – 13: Lad os fejre mådeholdet!  

- interview med Pierre Rabhi ved 

Anne-Sophie Reynders, Terre 

- oversat af Julien Murhula.   
 

        14: Nokoué-søens vand 

- af Stéphane Melchiorri, Emmaus 

International 

-     oversat af Lise Bundgaard   
      

        15: 5. august 2012: 100-året for Abbé  

Pierres fødsel   

- Emmaus Internationals  

       officielle pressemeddelelse  

- oversat af Kristian Katholm 

Olsen  
 

Billedet på forsiden er taget af Jørgen Olsen den 

31. august 2012 på Bispensgade i Aalborg, da 

Genvej til Udvikling holdt en fælles udstilling med 

Afro-Art – www.afro-art.dk  
 

Billedet på bagsiden er taget af Jørgen Olsen den 

19. marts 2012 hos Emmaus-Samfundet i Bayonne i 

den franske del af Baskerlandet – i forbindelse med, 

at Jørgen deltog i Emmaus Internationals 

generalforsamling i nabobyen Anglet. ”Il est parti – 

et il nous a laissé son bérêt” betyder: ”Han er taget 

af sted, og han efterlod sin hue.” – Abbé Pierre gik 

ofte med baskerhue. 

………………………………… 
 

Hermed en stor tak til alle, som har sendt 

kontingenter og bidrag siden sidst!  
 

Vi er for tiden 172 medlemmer. 

Hvis der er vedhæftet girokort, betyder det, at du 

ikke har betalt for i år. 
……………………………… 
 

 

Indkaldelse til medlemsmøde 
 

Alle er velkomne lørdag den 19. januar kl. 13 til 18 

hos Lise Lund og Ivan Jensen, Møllersmindevej 39, 

Rask Mølle nord for Vejle. 
 

Mail på gtu_sekr@hotmail.com eller ring på 98 56 

29 94 senest den 5. januar, hvis du vil være med! 
 

Der ydes rejsedækning; men samkørsel anbefales, så 

vidt dette er muligt.  

Der vil være kørelejlighed fra og til Fyn og Sjælland 

ved henvendelse til perch@nypost.dk eller telefon 

44 48 02 38. 
 

Vi skal drøfte foreningens fremtid, bl.a. om vi skal 

forsøge os med en ny større projektsatsning.  
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