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Velkommen til Projekt & Kultur nr. 124! 
 

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 Jens 

Elgaard Madsen. Hvor intet andet angives, er 

teksten af Jørgen Olsen.  
 

Indlæg til Projekt og Kultur nr. 125 skal aftales 

med koordinatoren på gtu_sekr@hotmail.com. 

Bladet skal udkomme i november 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: Vi kunne bygge broer i stedet for mure 

-  af Thyge Christensen. 
 

4  –  5: Mødedeltagelser og udstillinger –     

mediemarkeringer. 
 

    5: Opdatering på flodnomadeprojektet 

-  af Eric Komlavi Hahonou. 
 

6 –  8: Referat af generalforsamling i Arden 

- af Jens Elgaard Madsen. 
 

9 – 15: Tam-tam nr. 62 fra Emmaus International  

             Læs om migration, vandforsyning 

             klimaforandringer, 

græsrodsorganisering 

og demokratiske processer!  
- oversat fra fransk og engelsk af Sune 

Vilsted og Gitte Vejlgaard. 
                

 

Billedet på forsiden er taget af Frede Hansen, 

Galleri Glocal Art – www.afro-art.dk – billedet 

hedder ”Birds 3” (= fugle 3”) og er malet af Salum 

Kambi, Tanzania. Det er til salg for 5.500 kr. 

 

Billedet på bagsiden er taget af Louise 

Nielsen fra GhanAlive – 

www.Ghanalive.webs.com 

Det er taget på Couleur Café, Nørrebrohallen 

den 23. maj og forestiller Marianne Dithmer og 

Arne Hansen, som passer Genvej til 

Udviklings blandede u-landhandel.   

 
Hermed en stor tak til alle, som har sendt 

kontingenter og bidrag siden sidst!  
 

Vi er for tiden 155 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.  

 
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  

 

 

Verdensspejl Festival 2015 – nu en del 

af Aarhus Festuge 
 

For tredje år i træk deltager GtU i Verdensspejl i 

Aarhus. Festivalen sætter fokus på kulturel 

og social rigdom i dele af verden, der ellers mest 

bliver beskrevet som fattige, og er i år centralt 

placeret i Mølleparken 28. august – 2. september.  
 

De nøjagtige klokkeslæt, hvor vi er til stede med 

vores blandede u-landhandel, vil blive annonceret 

på vores hjemmeside. 
 

Festivalen koordineres af Mundu - 

www.mundu.dk. Det righoldige program ligger på 

en særlig hjemmeside www.verdensspejl.dk. 
 

Hvis du har lyst til at hjælpe til som frivillig i vores 

bod kan du kontakte Jens Madsen - tlf. 31 95 86 26 

- jens.e.madsen@live.dk 
 

Du kan også melde dig som frivillig til andre 

spændende opgaver, se festivalens hjemmeside! 
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