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Velkommen til Projekt & Kultur nr. 125! 
 

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.  
 

Projekt & Kultur er på 16 sider hver gang og 

trykkes på Godsbanen i Århus i 130 eks.  

Med navn signerede artikler udtrykker ikke 

nødvendigvis foreningens holdninger. 
 

Dette nummer indeholder: 
 

         3: Verdensspejl under Aarhus Festuge 

  -  af Jens Elgaard Madsen. 
 

  4 –  5: Mødedeltagelser og udstillinger. 
 

         6: Mediemarkeringer. 
 

         7: Projekt ”Abbé Pierres elektroniske  

               Genbrugsbutik” 

-  af Frede Hansen. 
 

   8 – 9: Besøg af Alexander Sawarimuthu  

              fra Indien 

- af Bo Jensen og Jørgen Olsen. 
 

10 – 11: En sang om Emmaus 

- af Jørgen Olsen. 
 

12 – 13: Hvordan favner man forskellighederne i   

              Afrikas foreningsliv? 

- fra nr. 149, sommeren 2015, af 

kvartalsblad fra Terre, Belgien 

- interview ved Benoît Naveau 

- oversat af Tina Jonstrup Larsen. 
 

14 – 15: Fair Trade Butik Bazaren                                                                    

– et godt 22. år 

- af Anna Marie Jørgensen. 

 

Billedet på forsiden er taget af Mundu og viser 

et udsnit af varer fra den bod, GtU delte med 

Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi under 

Verdensspejlet i Århus, jf. side 3.  

 

Billedet på bagsiden af tuaregpigen er taget af 

Isabelle Grignon – sammen med de øvrige 

elementer udgør billedet GtU’s nye flyer. 
 

Hermed en stor tak til alle, som har sendt 

kontingenter og bidrag siden sidst!  
 

Vi er for tiden 154 medlemmer. Hvis der er 

vedhæftet en seddel med kontooplysninger, har du 

ikke betalt for i år. 
 

Husk at læse www.gtu.dk – her opdateres 

www.gtu.dk/Nyheder.htm og 

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

dagligt. – I sidstnævnte kan i nærmeste fremtid 

bl.a. forekomme oplysninger om julemarkeder, vi 

skal være med i. 
 

Markeder op til jul 

 Bazar Skelund lørdag den 21. november og 

19. december kl. 10 til 14 – se link side 5! 

 Julemarked på Hulemosevej 5, Arden, 

søndag den 22. november kl. 10 til 15. 

 Julestue i Kulturhuset i Arden 

søndag den 29. november kl. 13 til 17. 
 

En pakke til Kooperativet i Amataltal  
 

Efter mere end fire måneder, hvor kontakt pr. mail 

med Kooperativet i Amataltal i Niger ikke lod sig 

gøre, kom der hul igennem i oktober. Pakken 

afsendt den 3. juni var for længst vel ankommet, og 

vi har nu sendt en ny pakke med varmt tøj og 

fodbeklædning, som kan hjælpe nogle af de 

fattigste i området til at overleve de kolde nætter.  
 

Et par naboer til GtU’s sekretariat har adopteret en 

dreng fra Burkina Faso og i den anledning fået 

foræret meget mere tøj, end lille Laust har brug for. 

Noget af det, der blev til overs, er nu på vej i 

nævnte pakke til meget fattige børn i Amataltal-

zonen.  
 

– Tak til Laust’ nye forældre, Anja og Jeppe Lau 

Roelsgaard ! Tak til alle bidragydere, som gjorde 

det muligt at sende pakken! Tak til Røde Kors i 

Arden for brillerne, som vi sender med i pakkerne!  
 

Generalforsamlingen flyttes  
 

På generalforsamlingen den 13. juni 2015 vedtoges 

den 11. juni 2016 som dato for næste general-

forsamling. – Datoen er nu flyttet til søndag den 19. 

juni i København. Indkaldelse i nr. 127 i maj.  
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