
 

 

side 2              Projekt & Kultur nr. 145, november 2020  
 

Velkommen til Projekt & Kultur nr. 145! 
 

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. Fra udlandet sender man til 

IBAN-nr. DK89 9806 2071 578 634 Account-

name: Genvej til Udvikling v/Jørgen Olsen, 

Skovvej 24, 9510 Arden Beneficiary bank: 

Jutlander Bank A/S SWIFT / BIC: 

JUTBDK21  
 

Hvor intet andet angives, er teksten af Jørgen 

Olsen.  
 

Indlæg til Projekt og Kultur nr. 146 skal 

aftales med formanden på 

gtu_sekr@hotmail.com. Bladet skal 

udkomme i februar 2021.  
 

Dette nummer af Projekt & Kultur er trykt på 

Godsbanen i Århus i 90 eks.  
 

Redaktionen ønsker at fremme bladets 

formidling og opfordrer til eftertryk med 

kildeangivelse.  
 

Med navn signerede artikler udtrykker ikke 

nødvendigvis foreningens holdninger.  
 
 

Dette nummer indeholder: 
 

   3 - 5: Nyt fra Fair Trade Bazaren,  

Guldsmedgade 8a, Aarhus C. 

  – det 27. år 

- af Anna Marie Jørgensen.  
 

        6: Mødedeltagelser og udstillinger ---  

billeder af to par øreringe fra 

AFA, Benin. 
 

        7: Hvad skal vi bruge CISU til? 

- af Karl Jørgensen.  
 

  8 – 9: Referat af generalforsamlingen 

- af Jørgen Olsen. 
 

      10: Mindeord om Fernando Sandalio,  

Emaús Oruro, Bolivia 

- af Emmanuelle Larcher. 

          11:  Usikker situation for Italiens  

migranter 
- af Franco Monnichi 

- oversat af Sara Grund Sørensen. 
 

12 – 13: Kvinderne hægtes af 
- af Emmaus International 

- oversat af Tina Jonstrup Larsen. 
 

14 – 15: Det lave uddannelsesniveau hos  

  piger bevirker, at man møder         

  mange kvinder i den uformelle     

  sektor 
- af Emmaus International 

- oversat af Naja Egede Kristensen. 
    

 

Billedet på forsiden er taget af Emmaus-

Samfundet i Satu Mare, Rumænien og 

forestiller et udsnit af samfundets butik. På 

skiltet står ”Emmaus-butik – møbler og 

køkkengrej”. Læs om Emmaus Satu Mare 

https://www.emmaus-

international.org/en/who-are-we/emmaus-

around-the-world/europe/romania/freres-

europa.html    
 

Billedet på bagsiden er taget af Marianne 

Dithmer og forestiller GtU’s stand på FN-

forbundets landsmøde i København den 5. 

september. 

 

Hermed en stor tak til alle, som har sendt 

kontingenter og bidrag siden sidst!  

Vi er for tiden 128 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.  
 

--------------------------- 

 

Udendørs julemarked – hvor Genvej til 

Udvikling vil møde på med den blandede u-

landhandel – er planlagt til at finde sted i det 

centrale Hadsund søndag den 6. december. 

Tjek www.gtu.dk/Kalender.htm  
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