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Velkommen til Projekt & 

Kultur nr. 141! 
 

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. 142 skal 

aftales på gtu_sekr@hotmail.com. Bladet skal 

udkomme i februar 2020.  
 

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: Mødedeltagelser og udstillinger –  

pakkeforsendelser – medie-

markeringer – Kræmmer Hjørnet i 

Hadsund – Fair Trade Als.  
 

   4 – 5: Nyt fra Fair Trade Bazaren,  

Guldsmedgade 8A, Aarhus C. –  

det 26. år 
- af Anna Marie Jørgensen. 

 

   6 – 7: Møde med udviklingsordførere 
- af Karl Aage Jørgensen. 

 

   8 – 9: I dag er den gode krig ikke ovre  
- af Emmaus International 

- oversat af Naja Egede Kristensen. 
 

10 – 11: Emmanuel Siambo om Emmaus- 

manifestet 
- af Emmaus International 

- oversat af Tina Jonstrup Larsen. 
 

12 – 13: Det Universelle Manifest er en milepæl  

for vores bevægelse 

- af Emmaus International 

- oversat af Helene Sophie 

Holmgreen Hansen. 
 

14 – 15: Op til os at give liv til manifestet 
- af Emmaus International 

 

 

Billedet på forsiden er taget af Laila Rita Klamer 

hos Per Christian Hougen i Værløse, som fik 

overrakt et billedtæppe fra AFA, Benin, i 

anledning af udnævnelsen til æresmedlem. Til 

venstre Karl Aage Jørgensen, til højre Per 

Christian Hougen.  
 

Billedet på bagsiden er taget af Claus Reiche. 

Det forestiller et maleri uden titel, malet af 

Christophe Sawadogo, Burkina Faso. Sawadogo 

er nærmere omtalt i artiklen om organisationen 

Innovation X i Projekt & Kultur nr. 139 

http://gtu.dk/PK139-6-7.pdf  
 

Hermed en stor tak til alle, som har sendt 

kontingenter og bidrag siden sidst!  
 

Vi er for tiden 134 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 ganske ofte.  
 

Nyt æresmedlem 
 

På GtU’s generalforsamling den 16. juni 2019 

besluttede de fremmødte at udnævne Per Christian 

Hougen til æresmedlem – på grund af vedvarende 

opbakning til foreningens arbejde gennem næsten 

hele vores historie. Udnævnelsen skete efter 

forslag fra tidligere næstformand og nuværende 

parlamentariske revisor Jørn Kirkegaard. 
 

AFA i Benin blev bedt om at sy et tæppe til 

anledningen. Tæppet blev overrakt den 23. 

oktober af 1. suppleant til bestyrelsen, Karl Aage 

Jørgensen og hans hustru Lajla Rita Klamer. Læs 

om AFA og billedtæpperne på 

http://gtu.dk/billedtaepper.pdf - Se forsiden! 
 

Carina fra Åland forkvinde  

for Emmaus Europa 
 

På sin regionalforsamling i San Sebastián / 

Donostia i Spanien valgte Emmaus Europa den 

30. oktober Carina Aaltonen fra Emmaus Åland, 

Finland som forkvinde. Hun er den første kvinde 

på posten og den første fra et nordisk land. Hun 

vandt med 82 stemmer mod 80 til modkandidaten, 

Simon Grainge fra Emmaus-Samfundet i 

Coventry-Warwickshire, Storbritannien og afløser 

Willi Does, Emmaus-Samfundet i Köln, Tyskland.  
 

Julemarkeder 
 

Vi har en stand den 30. november kl. 11-14 på 

Hobro Friskole, den 1. december kl. 13-16 i 

Kulturhuset i Arden og den 21. december kl. 10-

14 på Bazar Skelund. 
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