
side 8              Projekt & Kultur nr. 125, november 2015  

 

 

Alexander får fremvist afrikansk kunst af Frede Hansen  

på Galleri Glocal Art, Thorup Hedevej 3 ved Dronninglund 

(foto: Jørgen Olsen) 

Besøg af Alexander Sawarimuthu fra Indien 

- af Bo Jensen og Jørgen Olsen.  
 

Alexander Sawarimuthu leder Florence Home 

Foundation – www.FHF_dansk.pdf eller 

http://fhfloveandcare.wix.com/website – en af de 

indiske Emmaus-organisationer. Alle syv asiatiske 

organisationer i bevægelsen arbejder med bl.a. 

økoturisme som indkomstskabende aktivitet, jf. 

http://gtu.dk/oekoturisme.pdf  
 

Desuden sidder Alexander i Emmaus Internatio-

nals styrelse og tilbragte et par dage i Paris for at 

forberede EI’s generalforsamling i april 2016. På 

hans eget initiativ besøgte han de følgende dage 

Danmark, dvs. fra den 13. til den 18. september.  
 

Efter modtagelse på Genvej til Udviklings sekre-

tariat blev Alexander om formiddagen den 14. 

interviewet af Asbjørn Hansen fra Nordjyske 

Stiftstidende, hvilket mundede ud i en artikel søn-

dag den 27. – Om eftermiddagen besøgtes Slet-

testrand, det nærmeste punkt ved Vesterhavet og 

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

ved Dronninglund.  
 

Mandag aften i Aalborg mødtes Alexander og tre 

medlemmer af GtU med Holger Hansen fra FN-

forbundets Nordjyllands-kreds til generel erfa-

ringsudveksling om Indien. 
 

Tirsdag i U-Huset i Århus fik Alexander en snak 

med Christian Hedegaard, Dansk International 

Bosætningsservice, om fortalervirksomhed og 

lavenergiløsninger.  
 

Det blev desuden til korte besøg hos International 

Kulturel Ungdomsudveksling, Fair Trade Butik 

Bazaren og rejsebureauet Viktors Farmor, inden 

Alexander fra tirsdag til onsdag mødtes med Indi-

en Gruppen på Fyn, nærmere bestemt i Svend-

borg. 

http://www.fhf_dansk.pdf/
http://fhfloveandcare.wix.com/website
http://gtu.dk/oekoturisme.pdf
http://www.afro-art.dk/
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Alexander Sawarimuthu og Christian Hedegaard 

hos Dansk International Bosætningsservice  

Klosterport 4 i Århus 
(foto: Jørgen Olsen) 

 

Herefter beretter Bo Jensen, Alexanders primære 

kontaktperson i København: 
 

Onsdag havde han et ret langt møde (3 - 4 ti-

mer) med U-landsforeningen Svalerne. Senere gik 

vi tur i Tivoli i silende regn. Jeg tror alligevel han 

satte pris på besøget i forlystelsesparken. 
  

 

 
 

Alexander på Svalernes kontor på Østerbro i 

København med Pia Myrthue fra Indiens-udvalget 
(foto: Marcia Hershkovitz) 

 

Torsdag startede han dagen hos Aktion Børne-

hjælp. Alexander var tilfreds med resultatet, og 

mente det kunne føre til et samarbejde.  
Derefter tog han til Nyhavns Rejser. Her blev han 

hentet af Bodil fra Agro-Økologisk Netværk. De 

fik en lang snak, under hvilken Alexander også fik 

set Amalienborg. De sluttede af på en cafe i Ny-

havn, hvor jeg stødte til. Det var mit indtryk, at 

der var gode samarbejdsperspektiver i denne kon-

takt, selv om netværket pt ikke er aktivt i det syd-

lige Indien. 
 

 

 
 

Bo Jensen med Nimb-bygningen 

i Tivoli i baggrunden 
(foto: Alexander Sawarimuthu) 

 

Resten af torsdagen gik med en bådtur med Hav-

nebussen, spadseretur på Christianshavn og Chri-

stiania og vi endte hjemme hos mig og min fami-

lie, hvor vi indtog en vegetarisk middag. 
  

Fredag formiddag startede Alexander med at drik-

ke kaffe med sin logiværtinde, vort medlem Lone 

Frederiksen, og tog derefter til Hovedbanen, hvor 

han mødtes med Julie fra MS Global Contact til 

gensidig orientering med henblik på evt. samar-

bejde. Om eftermiddagen tog jeg Alexander med 

på en spadseretur i Københavns centrum, hvor vi 

bl.a. tilbragte en del tid på Centralbiblioteket, som 

faldt i Alexanders smag. Ved 17-tiden tog vi til 

lufthavnen i tog, og jeg fulgte Alexander til 

check-in. 
 

 
 

Havnebussen 
(foto: Alexander Sawarimuthu) 

  
Alt i alt synes jeg, han fik en del ud af dagene. 

Der kunne nok være presset et eller to flere møder 

ind i programmet; men der var ikke flere organisa-

tioner, der havde budt ind.  
 

Jeg fik også indtryk af Alexander som et meget 

engageret menneske, og ud fra vore samtaler, er 

jeg overbevist om, at han udfører et godt stykke 

humanitært arbejde i sit nærområde.  
 

Se flere billeder her 

http://gtu.dk/alex_billedserie.pdf  
 

Tak til alle, der var med til at give Alexander et 

spændende ophold i Danmark! 

http://gtu.dk/alex_billedserie.pdf

