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Velkommen til Projekt & Kultur nr. 126! 
 

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. 127 skal aftales 

med koordinatoren på gtu_sekr@hotmail.com. 

Bladet skal udkomme i maj 2016.  

 
Dette nummer af Projekt & Kultur er trykt på 

Godsbanen i Århus i 130 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 – 15: Fri bevægelighed på verdensplan 

- af Julien Kalimira Mzee Murhula, 

næstformand i Genvej til Udvikling. 

Vi er stolte af at præsentere denne artikel, men 

skal pointere, at det er en absolut undtagelse, at 

vi bruger hele bladet på ét langt indlæg.  

 

Billedet på for- og bagside er taget af en ukendt 

fotograf – de er fundet af Julien på denne adresse 
https://www.google.dk/search?q=photos+de+g

ens+retirant+de+l%27argent+%C3%A0+weste

rn+union+in+DR+Congo&espv=2&biw=1280

&bih=699&source=lnms&tbm=isch&sa=X&v

ed=0ahUKEwjKreip5uLJAhUB4XIKHcDVC

RgQ_AUIBigB  
 

Billederne forestiller mennesker et sted i DR 

Congo, der venter uden for en Western Union butik 

for at hente penge, som pårørende, der arbejder i 

udlandet, forventes at have overført.  

 

Hermed en stor tak til alle, som har sendt 

kontingenter og bidrag siden sidst!  
 

Vi er for tiden 149 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.  
 

 
 

Foto: Jørgen Olsen 
 

Dødsfald: Justine Michayi, AFA, Emmaus 

Benin – 51 år 
 

Den 1. november 2015 døde Justine Michayi, leder 

af en af de fire beninske Emmaus-organisationer.  
 

Læs notits af 25. december 2015 på 

www.gtu.dk/nyheder.htm med hilsen og billeder! 
 

Justine var et af de afrikanske medlemmer af 

Emmaus' politiske udvalg. Det andet medlem er 

Madeleine M'Bom, CPSS, Cameroun. 
 

På http://gtu.dk/AFA_da.pdf  findes præsentationen 

af AFA på dansk. AFA var i 2014 den organisation, 

Genvej til Udvikling købte flest varer fra og 

dermed vores vigtigste samarbejdspartner. 
 

Æret være mindet om Justine Michayi! 

 

Forvarsel  
 

Genvej til Udviklings generalforsamling er 

berammet til søndag den 19. juni i København. 
  

Indkaldelse i Projekt & Kultur nr. 127 i maj 2016.  
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