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Velkommen til Projekt & Kultur nr. 144! 
 

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. 145 skal 

aftales på gtu_sekr@hotmail.com. Bladet skal 

udkomme i november 2020.  
 

Dette blad er trykt på Godsbanen i Aarhus i 85 

eks. Redaktionen opfordrer til eftertryk med 

kildeangivelse. Signerede artikler udtrykker ikke 

nødvendigvis foreningens holdninger. 
 

Dette nummer indeholder: 
       

   3 - 6:  Hvorfor bøger fra de varme lande? 

- af Vagn Plenge 
     

          7: Indkaldelse til generalforsamling. 
 

         8: Mødedeltagelser og udstillinger --- 

 mediemarkering ---  

 pakkeforsendelser. 
 

        9:  3 spørgsmål til … Beron Molontoa,  

Cordis, Sydafrika 

- af Emmaus International 

- oversat af Tina Jonstrup 

Larsen 
 

10 - 11:  3 spørgsmål til … Poppy John Xavier,  

Kudumbam, Indien 

- af Emmaus International 

- oversat af Helene S. 

Holmgreen Hansen 
 

12 - 13:  Er krisens løsninger fremtidens  

løsninger?  

- af Emmaus Europa 

- oversat af Naja Egede 

Kristensen 
 

14 - 16:  Solidaritet med bøndernes  

udfordringer med at skabe 

en bæredygtig verden  

- af Emmaus International 

- oversat af Sara Grund 

Sørensen 
 

Billedet på forsiden er taget af Leïla, Emmaus-

Samfundet i Iasi, Rumænien. Ud over forsiden 

handler også siderne 9 til 16 om landbrug. 
   

Billedet på bagsiden er taget af freelancefotograf 

Didier Gentilhomme, som samarbejder med 

Emmaus International. Billedet er en del af 

artiklen på side 14 til 16. 

Hermed en stor tak til alle, som har sendt 

kontingenter og bidrag siden sidst!  
Vi er for tiden 133 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.  
 

Uffe Torm er død, 75 år 
 

Han var en af de allerstørste i dansk 

udviklingssamarbejde og -journalistik. 

Her er Globalnyts nekrolog 

https://globalnyt.dk/content/uffe-torm-er-doed - 

som kommentar er føjet et link til Projekt & 

Kulturs anmeldelse af bogen ”Kristendom og 

udvikling”, som Uffe Torm redigerede. 

Æret være mindet om Uffe! 
 

Susanne Pascal er død, 66 år 
 

Susanne var gennem årtier en ihærdig og trofast 

sekretariatsleder af oplysningsforbundet Mundu i 

Aarhus og desuden aktiv i bl.a. Caribien-

Komiteen og U-landsimporten. Læs 

https://www.mundu.dk/mindeord/  

+ https://arbejderen.dk/navne/susanne-

damsgaard-pascal-er-d%C3%B8d  
Æret være mindet om Susanne! 
 

Kommentar fra formanden 
 

Jeg har valgt at trække mig som formand for GtU 

ved den kommende generalforsamling. Årsagen 

er, at jeg i efteråret fik konstateret en kronisk 

sygdom med det meget eksotiske navn congenit 

Myastem syndrom, hvilket betyder noget i retning 

af medfødt alvorlig muskellidelse. Efter lang tids 

indlæggelse lever jeg i dag et ganske normalt liv. 

Min lungekapacitet er dog stærkt svækket, hvorfor 

jeg er særlig udsat i forhold til coronasmitte. 

Derfor ser jeg mig ikke i stand til at deltage i 

møder for tiden og har derfor valgt at trække mig 

fra bestyrelsen. Jeg står dog stadig til rådighed for 

at bidrage, hvis der er foreningsopgaver jeg kan 

løse.                                   - Jens Elgaard Madsen. 
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