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Velkommen til Projekt & Kultur nr. 139! 
 

Projekt & Kultur udgives af Genvej til Udvikling 

(GtU), tlf.nr. 42 17 09 97 

gtu_sekr@hotmail.com - www.gtu.dk       

Kontingenter, abonnementsbetalinger og bidrag 

sendes til reg.nr. 9806, kontonr. 2071578634.  
 

Hvor intet andet angives, er teksten af Jørgen 

Olsen. Indlæg til Projekt og Kultur nr. 140 skal 

aftales på gtu_sekr@hotmail.com. Bladet skal 

udkomme i august 2019.  
 

Dette blad er trykt på Godsbanen i Århus i 95 eks. 

Redaktionen opfordrer til eftertryk med 

kildeangivelse. Signerede artikler udtrykker ikke 

nødvendigvis foreningens holdninger. 
 

Dette nummer indeholder: 
       

         3: Sommerklunserlejre i Emmaus. 
 

   4 – 5: Mødedeltagelser og udstillinger –  

pakkeforsendelser – 

mediemarkering. 
 
 

   6 – 7: Innovation X 
- af Claus Reiche. 

 
 

   8 – 9: Formandens beretning  

for 2018-2019 
- af Jens Elgaard Madsen. 

 

       10: Indkaldelse til generalforsamling. 
 

11 – 12: Anmeldelse af ”Man bliver aldrig  

den samme” fra 

Mellemfolkeligt Samvirke 
- af Kristian Katholm Olsen. 

 

13 – 15: Klunserfortid: Samfundet i Aalborg 
- af Thyge Christensen. 

 

Billedet på forsiden er taget af Forum for 

International Solidaritet, Sarajevo, Bosnien-

Hercegovina – det forestiller deltagere i en 

sommerarbejdslejr i Srebrenica – jf. side 3.  
   

 

Billedet på bagsiden er taget af Emmaus 

International og udsendt i anledning, at det den 24. 

maj er 50 år siden, bevægelsens manifest blev 

vedtaget på den første internationale 

generalforsamling, afholdt i parlamentet i Bern i 

Schweiz. Der står: 1969 et manifest som grundlag 

for bevægelsen 2019 kampen for værdighed og 

retfærdighed fortsætter. Manifestet i sin helhed 

kan læses på dansk på dette link 

http://gtu.dk/Manifest_for_Emmaus.pdf  

 

Hermed en stor tak til alle, som har sendt 

kontingenter og bidrag siden sidst!  
 

Vi er for tiden 135 medlemmer. Hvis der er 

vedhæftet en seddel med kontooplysninger, har du 

ikke betalt for i år. 

 

Rettelse til nr. 138 
 

Mahamady Sawadogo døde den 12. februar – ikke 

den 11. – han blev 69 år. 

 

Husk at læse www.gtu.dk – her opdateres 

www.gtu.dk/Nyheder.htm og  

www.gtu.dk/Kalender.htm ganske ofte.  

 

Couleur Café i København den 25. maj kl. 12 til 

18 på VerdensKulturCentret og Sankt Hans Torv. – 

Igen i år passer Marianne Dithmer en stand med 

Genvej til Udviklings varer.  

 

Afrikansk marked i Aarhus den 22. og 23. juni, 

begge 11 – 18 – på Institut for (X), Godsbanen, 

Skovgaardsgade – også her har GtU en stand.  

 

Gody ser tilbage 
 

Gennem hele vores eksistens har Genvej til 

Udvikling haft kontakt med den belgiske 

udviklingsorganisation Terre – betyder ”jord” i lige 

så bred forstand som på dansk. Terre blev stiftet i 

Vivegnis, forstad til Liège, i årene efter 2. 

verdenskrig. 
 

83-årige Godefroid Bodeüs – i daglig tale Gody -

har været aktiv under hele forløbet. De følgende 

sætninger er sidste afsnit i en tilbageskuende artikel 

i Terre’s kvartalsblad nr. 163, vinteren 2018-19. 

Tak til Lene Elkjær for oversættelsen! 

 

Når man spørger Gody, hvordan han ser på de 

internationale solidaritetsprojekter fra 1960’erne, 

svarer han: ”Viljen var god nok, men vi arbejdede 

kun ud fra nogle europæiske visioner. Kort sagt, så 

var det lidt à la: ”Vi alene vide. De andre ved ikke 

noget. Vi skal nok hjælpe dem. Vi vil lære dem at 

bestille noget”.  
 

Heldigvis har dette syn efterhånden ændret sig. I 

dag er man ikke så bedrevidende og overlegne, som 

man var før. Man lytter til befolkningen. Vi har 

lært meget af de her mennesker. Det er gået op for 

os, at de faktisk kan give os rigtig meget.”   
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