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Velkommen til Projekt & Kultur nr. 140! 
 

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. 141 skal 

aftales på gtu_sekr@hotmail.com. Bladet skal 

udkomme i november 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: Nyd endelig billederne! – nekrolog over  

Mogens G. Stryhn 
    

   4 – 5: 50-året for vedtagelsen af Emmaus 

 Internationals manifest. 
 

   6 - 7:  En ihukommelse til genoplivning af  

Emmaus International’s DNA 

- af Patrick Piro 

- oversat af Sara Grund 

Sørensen. 
 

   8 – 9: Mødedeltagelser og udstillinger –  

pakkeforsendelser – 

mediemarkeringer. 
 

10 – 12: Referat af generalforsamlingen. 
 

        13: Nokoué Benin: Retten til et sundt miljø 

- af Emmaus International 

- oversat af Naja Egede Kristensen 
 

        14: Stop ved Nokoué-Søens første  

foreningsforum 

- af Emmaus International 

- oversat af Tina Jonstrup Larsen 
 

        15: Et medborgerskab uden grænser 

- af Emmaus International 

- oversat af Lene Elkjær. 
 

Billedet på forsiden er taget af Jørgen Olsen i 

parlamentet i Bern i Schweiz, da Emmaus 

International den 24. maj 2019 højtideligholdt, at 

bevægelsens manifest blev vedtaget på denne dato 

i 1969 samme sted. Formanden for Emmaus 

International, Patrick Atohoun, er på talerstolen. 
   

 

Billedet på bagsiden er taget af Emmaus 

International. Det forestiller bevægelsens 

grundlægger, Abbé Pierre, på talerstolen på den 

første internationale generalforsamling den 24. 

maj 1969 i parlamentet i Bern i Schweiz.  

 

 
 

(foto: Jørgen Olsen) 
 

Erna Olsen 
 

døde den 19. maj, 92 år. Erna bakkede op om 

Genvej til Udviklings arbejde gennem sit 

medlemskab i hele foreningens historie. 
 

I 1990 var Erna og hendes mand Aage (1922-

2004) værter for vores generalforsamling i 

hjemmet på Sørup Mark ved Støvring i 

Himmerland. I 1990, 1991 og 1993 var parret med 

på nordisk Emmaus-møde, henholdsvis i Björkå i 

Sverige, i Kuopio i Finland og i Vivild på 

Djursland, da GtU i 1993 havde værtskabet for det 

nordiske møde. 
 

I dette århundrede har Erna budt på kaffe i sin 

hyggelige stue, da GtU havde besøg af Housseïni 

og Ghabdouane fra Niger i 2001, Alexander fra 

Indien i 2015 og Koudbi fra Burkina Faso i 2018. 
 

Æret være mindet om Erna! 
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