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Velkommen til Projekt & Kultur nr. 120! 
 

Projekt & Kultur udgives af Genvej til Udvikling 

(GtU), tlf. nr. 98 56 29 94 

gtu_sekr@hotmail.com - www.gtu.dk       
 

Kontingenter, abonnementsbetalinger og bidrag 

sendes til reg.nr. 9806, kontonr. 2071578634.  

Fra udlandet sender man til  

IBAN-nr. DK8198062071578634 

Account-name: Genvej til Udvikling v/Jørgen 

Olsen, Skovvej 24, 9510 Arden 

Beneficiary bank: Jutlander Bank A/S 

SWIFT / BIC: SPHIDK21 
 

Ansvarlig over for presseloven er formand Isabelle 

Grignon. Hvor intet andet angives, er teksten af 

Jørgen Olsen.  
 

Indlæg til Projekt og Kultur nr. 121 skal aftales 

med koordinatoren på gtu_sekr@hotmail.com. 

Bladet skal udkomme i november 2014.  
 

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: Lampedusa  

- digt af Maria Luisa Testori 

- oversat af Nadja Trolle Mouritsen 
 

    
 

  4 – 5: Mødedeltagelser og udstillinger, herunder 

referat ved Ingrid Poulsen af møde 

med handels- og udviklings-

minister Mogens Jensen. 

--- Mediemarkeringer.         
 

  6 – 8: Referat af generalforsamling i Vejle 

- af Jens Elgaard Madsen 
 

 9 – 13: Fremskridt i Nokoué-projektet 

- af Emmaus International 

- oversat af Astrid Warncke Nørfelt  
         

14 – 15: Mod større deltagelse i samfundslivet 

- artikel fra Gao i Mali 

- af Benoît Naveau 

- oversat af Mette Lindbæk Abrahams 

 

Billedet på forsiden er taget af Jørgen Olsen. Det 

forestiller et billedtæppe, fremstillet af  

 

kvindeorganisationen AFA i Benin, som er medlem 

af Emmaus. Billedtæppet blev den 17. juli givet til 

Per Adelhart Christensen – sammen med et kort 

med underskrifter fra 34 medlemmer af foreningen 

– som en beskeden anerkendelse af 31 års arbejde i 

bestyrelsen, heraf de 28 år som formand. 
 

Billedet på bagsiden er taget af Frede Hansen. Det 

forestiller et moderne afrikansk maleri med titlen 

Dialogue, malet af Chike Obeagu, Nigeria. 

Maleriet hænger, mens disse linjer skrives, på 

Galleri Glocal Art, jf. http://afro-art.dk/ - det vil 

måske indgå i den udstilling, der er planlagt til at 

finde sted i Kulturhuset i Arden i november og 

december 2014. 

 

 

Hermed en stor tak til alle, som har sendt 

kontingenter og bidrag siden sidst!  
 

Vi er for tiden 165 medlemmer. Velkommen til de 

nye! Hvis der er vedhæftet en seddel med 

kontooplysninger, betyder det, at du ikke har betalt 

for i år. 
 

Husk at læse vores hjemmeside www.gtu.dk – 

her opdateres www.gtu.dk/Nyheder.htm og 

www.gtu.dk/Kalender.htm op til flere gange 

dagligt.  
 

Rettelse: Vi beklager, at der i indholdsfortegnelsen 

i nr. 119 står, at en stilekonkurrence er omtalt på 

siderne 3-5. Den er i nr. 119 kun omtalt i 

bestyrelsens beretning på siderne 8 og 9.  

 

 

Vi er med på Verdensspejlet igen i år. Det foregår 

lørdag den 30. august i gården ved Klosterport 4 i 

det centrale Århus. Der bliver som sidste år tale 

om et alsidigt arrangement med mad, musik og 

marked mv. 
 

Vores blandede u-landhandel vil blive passet af 

Vera Teglgaard og Jens Elgaard Madsen. De vil 

gerne afløses lidt ind imellem. Ring i givet fald til 

61 105 836 eller 31 958 626!  
 

Afrikansk kunst i Kulturhuset i Arden 
 

I hele november og december 2014 vil der 

være udstillet moderne afrikansk kunst i salen 

på Kulturhuset – fra Galleri Glocal Art, jf. 

www.afro-art.dk 
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