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Velkommen til Projekt & Kultur nr. 114! 
 

Projekt & Kultur udgives af Genvej til 

Udvikling (GtU), tlf. 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. 115 skal aftales 

med koordinatoren på gtu_sekr@hotmail.com. 

Bladet skal udkomme i midten af maj 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: Postkort fra Emmaus International 
     

      

    3 – 4: Mødedeltagelser og udstillinger  
 

    4 – 5: Mediemarkeringer
 

  

          6: Referat af ekstraordinær    

generalforsamling  
 

    7 – 9: Mens de venter på ligeværdig 

handel 

- rapport om mælkeproduktion i 

Niger ved CARE Danmark, 

Billital Maroobé og AREN  

- resumé ved Naja Egede 

Kristensen 
 

10 – 14: For og imod menneskers frie  

bevægelighed 
- af Emmaus International 

- oversat af Birgit Vanghaug 
 

         15: Gensidig hjælp til gode indkøb  

- Emmaüs Défi opretter lager med 

udstyr til hjemmets indretning 
- af Catherine Rollot 

- oversat af Carsten Carstensen 
 

Billedet på forsiden er taget i den spanske 

enklave Melilla, som ligger omkranset af 

Marokko. Fotografen er ukendt, og billedet 

stammer fra hjemmesiden 

www.everystockphoto.com, fra hvilken det er 

gratis at benytte billederne.   

 

Billedet på bagsiden er taget af fotograf Klavs Bo 

Christensen i Nguel Hanagambajo, Diffa-regionen i 

Niger i 2009. Det bringes med venlig tilladelse fra 

CARE Danmark. Det udgør forsidebillede på både 

den franske og den engelske version af rapporten, 

som Naja Egede Kristensen har lavet resumé af på 

siderne 7 – 9.  

 

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. 
 

Rettelse til nr. 113 
 

Sidste afsnit på s. 15 mangler et navn – der skal stå: 

Talrige begivenheder finder sted igennem 

jubilæumsåret, værd at bemærke er især åbningen af 

Center for Abbé Pierre og Emmaus i Esteville nær 

Rouen i Frankrig, hvor Abbé Pierre er begravet, og 

hvor en hyldest vil blive givet til ham den 5. august.  
 

Besøg vores hjemmeside! 
 

Til hverdag er det på www.gtu.dk, du kan følge 

vores arbejde.  

På www.gtu.dk/Nyheder.htm fortæller vi om fra 

store begivenheder i Vestafrika til de ganske små i 

vores egen lille verden.  

På www.gtu.dk/Kalender.htm annoncerer vi en bred 

vifte af møder og andre begivenheder.   

På www.gtu.dk/tidsskriftet_projekt_og_kultur.htm 

kan finde alle numre af Projekt & Kultur fra de 

sidste 6 år samt spole ned til en omfattende 

artikelsamling om Vestafrika og forskellige 

udviklingstemaer. 

På www.gtu.dk/vareoversigt.htm kan du finde 

gaveideer. 

På www.gtu.dk/organisering.htm finder du 

regnskaber, vedtægter, liste over 

bestyrelsesmedlemmer. mv. 

Andre steder på www.gtu.dk berettes om 

projektforløb og samarbejdspartnere.  
 

Forvarsel om generalforsamling 
 

Genvej til Udvikling afholder generalforsamling 

søndag den 9. juni 2013 kl. 13 til 18 hos Tilde Tvedt 

og Ole Olsen, Munkesøvej 21B, Roskilde. 

Indkaldelse samt formandsberetning for 2012 i 

Projekt & Kultur nr. 115, som udkommer i maj.  
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