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Velkommen til Projekt & Kultur nr. 123! 
 

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. 124 skal aftales 

med koordinatoren på gtu_sekr@hotmail.com. 

Bladet skal udkomme i august 2015.  
 

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: Sommerklunserlejre i Emmaus 

 

    4 - 5: Mødedeltagelser og udstillinger 

 

                   6: Digt af Pablo Neruda – på fransk med link  

             til den spanske originaltekst og dansk                                 

             oversættelse ved Astrid Warncke Nørfelt 

 

                    7: Indkaldelse til generalforsamling  
                   

    8 - 9: Formandens beretning for 2014 

- af Isabelle Grignon 

     

       10: Økologisk landbrug i Burkina Faso
 

- af Benoît Naveau 
- oversat af Tina Jonstrup Larsen 

 

11 – 15: Referat af det første Europæiske 

Migrationsforum afholdt i Bruxelles 

den 26. og 27. januar 2015  
-  af Julien K. M. Murhula 

- oversat fra engelsk af Gitte 

Vejlgaard. 
             

      

 

Billedet på forsiden er taget af Jean Pierre 

Galopin, medlem af Emmaus Internationals 

oplysningsudvalg. De fotograferede personer er 

Julien Kalimira Mzee Murhula, næstformand i 

Genvej til Udvikling, og Zbigniew Drazkowski, 

leder af Emmaus-Samfundet i Lublin, Polen. Læs 

Juliens referat på http://gtu.dk/koln_ref_2014.pdf  
 

Billedet på bagsiden er en collage lavet af 

Ariane Pasco. Collagen udgør forsiden af en bog 

med citater af Abbé Pierre. ”Pensées inédites pour 

un monde plus juste” betyder ”Uudgivne tanker for 

en mere retfærdig verden”. Citaterne er udvalgt og 

præsenteret af Emmaus Internationals formand, 

Jean Rousseau, og bogen er udgivet i 2015 på 

forlaget Cherche Midi. Bogen koster 12,50 €.  
 

Hermed en stor tak til alle, som har sendt 

kontingenter og bidrag siden sidst!  
 

Vi er for tiden 156 medlemmer. Hvis der er 

vedhæftet en seddel med kontooplysninger, 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.  
 

Vi deltager på Couleur Café i 

Nørrebrohallen i København lørdag den 23. 

maj – læs på 

https://www.facebook.com/events/1397295997232

789/ 
 

Verdensspejlet i Århus 
 

Genvej til Udvikling deltager med vores blandede 

u-landhandel i arrangementet Verdensspejlet i 

Mølleparken 28. august til 2. september. Læs på 

http://gtu.dk/Referat_VSstartmoede_9april.pdf 
 

Emmaus International har fået ny 

hjemmeside  
 

– den omtales nærmere i formandens beretning på 

side 8 og 9.  
 

Tak til Røde Kors i Arden for brillerne, som 

vi sender til Kooperativet i Amataltal i Niger! Læs 

om Røde Kors i Arden på 

http://www.rodekors.dk/det-goer-vi/genbrug/find-

genbrugsbutikker  
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