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Velkommen til Projekt & Kultur nr. 122! 
 

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. 2071578634.  

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. 123 skal aftales 

med koordinatoren på gtu_sekr@hotmail.com. 

Bladet skal udkomme i maj 2015.  

Projekt & Kultur er på 16 sider hver gang og 

trykkes på Godsbanen i Århus i 150 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: Ligeværdige omgangsformer. 

         
 

         4: Rødder og vinger --- rejse til Tunesien. 
     

   4 - 5: Mødedeltagelser og udstillinger - herunder 

Sikkerhedsudfordringer i Sahel 

– af Ingrid Poulsen. 
 

         6: Film om flodnomader
 

-  af Eric Komlavi Hahonou. 
 

         7: Jo større netværk, desto større               

gennemslagskraft
 

-  af Benoît Naveau 

- oversat af Tina Jonstrup Larsen.  
 

   8 – 9: Brev fra Kooperativet i Amataltal af 

31. oktober 2014  

- af Ghabdouane Mohamed 

- oversat af Gunver Bjærre 

- kommenteret af Jens E. Madsen. 
 

10–11: Boghandleren der tog til Afrika 
– Karl Jørgensen anmelder bogen 

Mama Tenga af Katrin Rohde. 
 

12–14: Stor afrikansk litteratur  

skabes af identitetskrise 
– af Frede Hansen. 
 

    
15: Moderne afrikansk kunst og design 

- Morten Kuni anmelder en bog af Frede 

Hansen. 

  

Billedet på forsiden forestiller Emmaus-

Bevægelsens grundlægger Abbé Pierre. Det 

krediteres Emmaus International / Roger Dick. 
 

Der er tale om side 1 af 2 af en nytårshilsen fra EI – 

hele teksten på fransk kan ses på 

http://gtu.dk/VOEUX_2015_FR.pdf  
 

- i Gitte Vejlgaards oversættelse: 

Lad 2015 være året, hvor vi tager teten for 

forandring! 

Frembringelsen af hjælp til de værst ramte giver 

vores bevægelse mulighed for at udleve det, som vi 

brænder allermest for og som giver os anledning til 

at ”tage teten”, nemlig at demonstrere, at det er 

muligt, for andre mennesker, at anvende det, som 

Emmaus prædiker og sikre sig, at dette ideal bliver 

fundamentet for de menneskelige relationer, med et 

mere retfærdigt samfund som resultat.  
 

Kilde: Fra ”Emmaus, dens fortid, dens fremtid”, 

tekst af Emmaus International’s forretningsudvalg 

(1972) 

 

Billedet på bagsiden er taget af Alain Capmas, 

medlem af Emmaus Europas forretningsudvalg. 

Billedet forestiller en hvid regnbue, og teksten 

lyder: Selv de mindste dråber vand kan skabe 

ekstraordinære resultater! 

 

Hermed en stor tak til alle, som har sendt 

kontingenter og bidrag siden sidst!  
 

Vi er for tiden 152 medlemmer. Velkommen til de 

nye! Hvis der er vedhæftet en seddel med konto-

oplysninger, har du ikke betalt for i år. 

 

Forvarsler 
 

Couleur Café i København forventes gennemført 

lørdag den 23. maj. 
 

Genvej til Udviklings generalforsamling er 

berammet til lørdag den 13. juni i Arden. 
  

Der arbejdes på at arrangere foredrag med Katrin 

Rohde i Århus og København i løbet af foråret, jf 

anmeldelsen på side 10 og 11. Hold øje med 

www.ampodk.mono.net  

og www.gtu.dk/Kalender.htm  
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