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Velkommen til Projekt & Kultur nr. 116! 
 

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. 117 skal aftales 

med koordinatoren på gtu_sekr@hotmail.com. 

Bladet skal udkomme i november 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: GtU ønsker at sætte fokus på behovet for 

fair produktionsvilkår i Vestafrika 

             - af Jens Elgaard Madsen.
  

     

  3 – 4: Mødedeltagelser og udstillinger  

              Mediemarkeringer. 
 

   5 – 6: Referat af generalforsamlingen. 

 

 7 – 13: Referat af lanceringskonferencen for                         

             Organisationen for Verdensborgerskab 
             - af Julien K. M. Murhula.

  

 

14 – 15: Appel af 23. maj 2013: 

For et verdensborgerskab og for frihed 

over hele verden - til at mennesker 

bevæger sig og slår sig ned, hvor de 

ønsker! 

- oversat fra fransk af Apolonia Tabares 

Roldán.
  

 

Billedet på forsiden er taget af GtU’s koordinator 

Jørgen Olsen i Emmaus-Samfundet i Padova, 

Italien. ”Pace” er det italienske ord for ”fred”, og 

kollagen findes på døren ind til loppemarkedet. 
 

Billedet på bagsiden er taget af Jørgen Olsen i 

Emmaus-Samfundet i Ferrara, Italien. Billedet 

pryder en væg på loppemarkedet. 

 

Hermed en stor tak til alle, som har sendt 

kontingenter og bidrag siden sidst!  
 

Vi er for tiden 163 medlemmer. Hvis der er girokort 

vedhæftet, betyder det, at du ikke har betalt for i år. 
 

Elektronisk Projekt & Kultur 
 

Fra og med nr. 91, maj 2007, kan alle numre af 

Projekt & Kultur læses elektronisk på 

www.gtu.dk/tidsskriftet_projekt_og_kultur.htm  

Her kan man desuden læse artikler opdelt efter lande 

og emner.  

Den enkelte modtager af Projekt & Kultur kan vælge 

at ”nøjes” med den elektroniske version. 
 

Rettelse til nr. 115, side 8, overskriften 
 

I den trykte udgave kom der til at stå ”Formandens 

beretning 2013” – Der skal stå 2012. Vi undskylder. 
 

Vi blev hacket 
 

Nogle har hygget sig med at skaffe sig adgang til 

vores e-mailadresse og sende spam ud til X antal af 

vores kontaktpersoner. Vi har forsynet adressen med 

en ny adgangskode – og håber, at vi dermed har 

mindsket risikoen for gentagelse. 
 

Gode hjemmesider 
 

www.karite.dk – om hudplejeprodukter fra Mali og 

Burkina Faso. 
 

www.liseblom.dk/category/mali/ - om Mali 
 

og så selvfølgelig vores egen: www.gtu.dk – her 

opdateres www.gtu.dk/Nyheder.htm og 

www.gtu.dk/Kalender.htm flere gange dagligt.  
 

Verdensspejlet i Århus 
 

Alsidigt arrangement med musik, mad, udstillinger, 

workshops, film og foredrag i Klosterport 4, Århus 

C. lørdag den 31. august kl. 13 til 23 og søndag den 

1. september kl. 11 til 17. 
 

Genvej til Udvikling deltager med blandet u-

landhandel, og søndag kl. 13 holder koordinator 

Jørgen Olsen foredrag om Amataltal-projektet. 

Vi vil meget gerne se et stort fremmøde af 

medlemmer mv. til at være med til at passe vores 

stand, så vi alle sammen også kan tage del i de 

mange oplevelser.  

Ring på 98 56 29 94, 42 17 09 97, 86 26 47 27 eller 

31 95 86 26! Eller mail til gtu_sekr@hotmail.com 

Vi forventer, at vi op til arrangementet kan linke til 

et færdigt program fra www.gtu.dk/Kalender.htm   
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