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Genvej til Udvikling fejrede 40års jubilæum den 6. oktober 2018 

på Vestermølle i Skanderborg 
 

 

  
 

 

På vej til jubilæet i Skanderborg så 

Koudbi Koala det burkinske bronzebaobabtræ i 

Hinnerup - til venstre Thyge Christensen 
(foto : Jørgen Olsen) 

Formand Jens Elgaard Madsen holder tale for 

Koudbi og forærer ham en lykketrold fra Gjøl - af 

kunstneren Thomas Dam - til minde om besøget i 

Danmark 
(foto: Jørn Kirkegaard) 

 

  
                  Koudbi Koala holder gæstetalen  

                    til venstre Hanne Kirkegaard                                      
      (foto : Jørn Kirkegaard) 

         

 

 

(foto : Jørn Kirkegaard) 
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GtU’s 40års jubilæum 
 

(fortsat fra side 5) 

 

 
 

(foto: Jørn Kirkegaard) 
 

Gaver til Koudbi fra GtU:  

Forklæde fra AFA, Benin 

http://gtu.dk/AFA_da.pdf - fordi vi påskønner,  

at Koudbi’s forening, Benebnooma 

https://www.emmaus-international.org/en/who-

are-we/emmaus-around-the-world/africa/burkina-

faso/benebnooma.html samarbejder med andre 

foreninger i og uden for Emmaus. 

Pung af genbrugsplastik fra GAFREH, Bobo  

Dioulasso http://gtu.dk/PK118-12.pdf for at pege 

på en organisation, der ikke er medlem af 

Emmaus, men arbejder i Emmaus’ ånd.  

 

 

 

 
 

Inge Torkild-Hansen og Vera Teglgaard 

(foto: Jørn Kirkegaard) 

 

 
 

Lise Lund og Ivan Jensen 

(foto: Jørn Kirkegaard) 

 

                 

 
Maria Ammitzbøll og Birgitte Juul Nielsen 
                   (foto: Jørn Kirkegaard) 

 

                 

(foto: Jørn Kirkegaard) 

 

Forsamlingen sang to sange, en gammel jf. 

http://gtu.dk/PK125-10-11.pdf  og en ny, jf. side 7 
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FESTSANG TIL GtU’s 40-ÅRS JUBILÆUM  

DEN 6. OKTOBER 2018 
 

Melodi: Amitié – amitié. Liberté – liberté. 

Tekst : Thyge Christensen 

 

Spejdersang samt klunsersang tilbage i tresserne og halvfjerdserne, jf. dette link 

 https://www.youtube.com/watch?v=FX1oKYFkkho 

 

 

GtU bli’r 40 –  

derfor kan vi spørge, 

kan man sammen høre  

blomsterne gro? 

 
1. 

Når de mange tusind ting vi gjorde 

bærer brænde til et fælles bål, 

peger urets viser på det store, 

mod de sytten Verdensmål. 

GtU bli’r 40 –  

er der noget større 

end at virkeliggøre  

drømmenes bro? 

 

 

 

 

 

2. 

Hvis et ur skal vise tiden rigtigt 

er der brug for mer’ end færdighed, 

så er alting i det lige vigtigt, 

alt har lige værdighed. 

GtU bli’r 40 –  

derfor kan man spørge, 

er et tandhjul større, 

end man sku’ tro? 

 
3. 

Vi har faktisk mange ting at fejre: 

det der lykke’s, det vi lærte af. 

Vi har set, at nederlag og sejre 

gi’r den samme patina. 

GtU bli’r 40 –  

derfor kan vi spørge, 

kan man sammen høre  

blomsterne gro?                                                                                 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=FX1oKYFkkho

