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Velkommen til Projekt & Kultur nr. 121! 
 

Projekt & Kultur udgives af Genvej til Udvikling 

(GtU), tlf. nr. 98 56 29 94 evt. 42 17 09 97 

gtu_sekr@hotmail.com - www.gtu.dk       
 

Kontingenter, abonnementsbetalinger og bidrag 

sendes til reg.nr. 9806, kontonr. 20 71 57 86 34.  

Fra udlandet sender man til  

IBAN-nr. DK89 9806 2071 578 634 

Account-name: Genvej til Udvikling v/Jørgen 

Olsen, Skovvej 24, 9510 Arden 

Beneficiary bank: Jutlander Bank A/S 

SWIFT / BIC: JUTBDK21  
 

Ansvarlig over for presseloven er formand Isabelle 

Grignon. Hvor intet andet angives, er teksten af 

Jørgen Olsen.  
 

Indlæg til Projekt og Kultur nr. 122 skal aftales 

med koordinatoren på gtu_sekr@hotmail.com. 

Bladet skal udkomme i februar 2015.  
 

Projekt & Kultur er på 16 sider hver gang og 

trykkes på Godsbanen i Århus i 130 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: 85 år – lektor Karl-G. Prasse 
 

        4: Verdensspejl – en tradition under Festugen 

- af Vera Teglgaard og Jens E. Madsen. 
 

    
 

  5 –  6: Mødedeltagelser og udstillinger  

--- rejse til Tunesien 

--- mediemarkeringer.         
 

  6 –  8: Møde i Udenrigsministeriet den 27. august 

2014 om det kommende 

bistandssamarbejde i Niger 

- af Susanne Møller 

Andersen m.fl. 
 

 

 9 – 13: Oprindelige folk i Niger 

-  fra The Indigenous World, udgivet maj 

2014 af IWGIA 

- af Marianne Haahr og Dodo Boureima 

- oversat af Astrid Warncke Nørfelt. 
 

14 – 15: Det 21. år – lidt nyt fra Fair  

 Trade Butik Bazaren i Århus 

- af Anna Marie Jørgensen. 

 

 

Billedet på forsiden er taget af Jakob Lock 

Søgaard på arrangementet Verdensspejlet i Århus 

den 30. august. Det forestiller Vera Teglgaard, 

María Cecilia Castro-Becker og Kirsten Skovbo 

midt i GtU’s blandede u-landhandel.  
 

Billedet på bagsiden er taget af Maasai Woman 

Art (Maasai-Kvinders Kunst) – jf. artiklen side 14 

og 15 og jf. www.maasaiwomenart.org  

 

Hermed en stor tak til alle, som har sendt 

kontingenter og bidrag siden sidst!  
 

Vi er for tiden 164 medlemmer. Velkommen til de 

nye! Hvis der er vedhæftet en seddel med konto-

oplysninger, har du ikke 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.  

 

 

Debatmøde om den frie bevægelighed 
 

Emmaus-Bevægelsen har gjort fri bevægelighed for 

alle til sin sag. I GtU bliver man dermed udfordret 

til at tage stilling. Derfor inviteres medlemmerne til 

debat på det næstkommende medlemsmøde 

søndag den 18. januar 2015.  

 

Hvad mener DU om fri bevægelighed for alle? 

Argumenter for og imod, perspektiver på kort sigt 

og på længere sigt.  
 

Alle er velkomne. Mødet afholdes kl. 13 til 18 hos 

Jens Elgaard Madsen, Lykkensdalsvej 159 i 

Brabrand ved Århus. Tilmelding på tlf. 98 56 29 94 

eller 42 17 09 97 eller mail gtu_sekr@hotmail.com 

Der ydes rejsedækning, og samkørsel vil kunne 

arrangeres fra Sjælland.  
 

Du kan læse om Emmaus-Bevægelsens holdning 

på engelsk, fransk og spansk på hjemmesiden for 

OCU = Organisation pour une Citoyenneté 

Universelle = Organisationen for Universelt 

Medborgerskab:  

http://www.o-c-u.org/en/articles/15-

POUR_UNE_CITOYENNETE_UNIVERSELLE_

ET_POUR_LA_LIBERTE_DE_CIRCULATION_

ET_D_INSTALLATION_DES_PERSONNES_A_

L_ECHELLE_MONDIALE 
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