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Velkommen til Projekt & Kultur nr. 143! 
 

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. 144 skal 

aftales på gtu_sekr@hotmail.com. Bladet skal 

udkomme i august 2020.  
 

Dette blad er trykt på Godsbanen i Århus i 90 eks. 

Redaktionen opfordrer til eftertryk med 

kildeangivelse. Signerede artikler udtrykker ikke 

nødvendigvis foreningens holdninger. 
 

Dette nummer indeholder: 
       

    3 – 4: Mødedeltagelser og udstillinger –  

Mediemarkeringer.   
 

    5 – 6: Amataltal & GtU – ved vejs ende?   
 

          7: Billede fra Emaus Lunda, Angola. 
 

    8 – 9: Formandens beretning  

for 2019-2020 
- af Jens Elgaard Madsen. 

 

10 – 11: Emmaus yder mikrolån i Benin 
- af Didier Gentilhomme 

- oversat af Tina Jonstrup 

Larsen. 
 

12 – 13: Den Internationale Migrantdag  

den 18. december 2019 
- af Jean Pierre Elong Mbassi 

- oversat af Helene Sophie 

Holmgreen Hansen. 
 

14 – 16: Jai Jagat 2020 - en global march for  

retfærdighed og fred 
- af Emmaus Asien 

- oversat af Sara Grund 

Sørensen. 
 

Billedet på forsiden er taget af Emmanuel 

Siambo, Emmaüs Solidarité Ouaga. Billedet 

relaterer til artiklen i nr. 142 Burkina Faso - 

Bosnien - Frankrig http://gtu.dk/PK142-7-8-

9.pdf - på bosnisk står: ”Hjælp mig, og jeg 

fuldfører min skole!” 
   

Billedet på bagsiden er taget af Emmaus Asien 

og fundet i EA’s Nyhedsbrev for oktober til 

december 2019, jf. artiklen side 14-15-16. 
 

Hermed en stor tak til alle, som har sendt 

kontingenter og bidrag siden sidst!  
 

Vi er for tiden 134 medlemmer.  

Velkommen til de nye! 

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.  
 

Couleur Café i København og 

Afrikansk Marked i Aarhus aflyst i år 
 

Begge arrangementer, som skulle have fundet sted 

i juni, er aflyst på grund af corona-smittefaren. 
 

I skrivende stund vides ikke, om nogen markeder 

overhovedet – af dem, GtU deltager i med vores 

blandede u-landhandel – vil kunne gennemføres i 

løbet af sommeren.  
 

Sommerklunserlejrene i Europa aflyst i 

år + andre konsekvenser af coronaen 
 

I mange år har vi på side 3 haft oplysninger om 

Emmaus-klunserlejre i en række europæiske 

lande. I år er lejrene aflyst på grund af corona-

krisen. Det samme gælder alle bevægelsens 

forskellige internationale møder. Samtidig er de 

langsigtede solidaritetsprogrammer sat i bero for i 

stedet – gennem systematisk koordinering hos 

bevægelsens ansatte og valgte – at sikre 

overlevelse for alle medlemsorganisationer, ved at 

de der kan undvære, overfører beløb til en dertil 

indrettet fond. 
 

Emmaus Internationals 

generalforsamling er udsat til 2021 
 

Læs side 3! Det er i skrivende stund ikke nærmere 

bestemt, hvor og hvornår generalforsamlingen 

finder sted. 
 

GtU’s generalforsamling er udsat fra 

den 14. juni til den 27. september 
 

Læs indkaldelse på side 7 i nr. 144! 
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