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Velkommen til Projekt & Kultur nr. 146! 
 

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. Nr. 147 forventes udsendt i slutningen af 

maj eller begyndelsen af juni.  
 

Dette blad er trykt på Godsbanen i Aarhus i 85 

eks. – trykkeriet er en del af et kulturcenter og 

åbnede i 2021 først fra den 6. maj. Imidlertid er 

det meste af indeværende blad skrevet i januar og 

februar, så derfor skriver vi ”februar 2021”. 
 

Redaktionen opfordrer til eftertryk med 

kildeangivelse. Signerede artikler udtrykker ikke 

nødvendigvis foreningens holdninger. 
 

Dette nummer indeholder: 
     

        3: Mødedeltagelser og udstillinger ---  

Mediemarkeringer 
 

  4 - 5: Women Empower Business  

- Kristian Katholm Olsen anmelder en bog 

af Henrik Schramm Rasmussen, Dansk 

Industri 
 

        6: Solidaritet for vand 

Emmaus International på 

UNESCO’s “Borgere for 

Planeten”- Platform 

- af Emmaus International 

- oversat af Sara Grund Sørensen. 
 

   7 – 9:   Udvikling, køn og Covid-19 

- af Patricia Langvad Jensen. 
 

10 - 11: Emmaus i Bosnien-Hercegovina  

- af Emmaus Europa 

- oversat af Naja Egede Kristensen. 
       

 12:  Vi skal lytte til de marginaliserede 

- af Julia Demaree 

- oversat af Helene Sophie Holmgreen 

Hansen. 
  

13 - 15: At være kvinde i Burkina Faso  

- af Eva Fernández Tendero 

- oversat af Tina Jonstrup Larsen. 

Billedet på forsiden er taget af Emmaus-

Samfundet i Eindhoven, Holland og forestiller et 

måltid i december i samfundet. Læs mere her 

Eindhoven (emmaus-international.org)  
   

Billedet på bagsiden er taget af Stine Heilmann – 

det er fra bogen Women Empower Business, jf. 

side 4 og 5. Billedteksten oplyser: ”Toms har 

etableret mange vandbrønde i Ghana. Det kommer 

især til gavn for pigerne, for de spares for en ofte 

lang og hård gåtur efter vand. Derudover betyder 

det, at de kan forlænge skoledagen med 2-3 timer 

og dermed modtage lige så meget undervisning 

som drengene.” 
 

Hermed en stor tak til alle, som har sendt 

kontingenter, abonnementer og bidrag 

siden sidst!  
Vi er for tiden 124 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.  

På 

www.gtu.dk/tidsskriftet_projekt_og_kultur_htm 

finder du en stor artikelsamling, opdelt på lande 

og emner, ikke mindst fra Benin, Burkina Faso, 

Mali og Niger – samt en meget lang række artikler 

om Emmaus-Bevægelsen. 
 

På Jørgen Olsens Facebook-profil bringes løbende 

informationer om GtU og Emmaus, bl.a. billeder 

med korte tekster, som videreformidles fra 

Facebook-siden ActEmmaus. 
 

Pakkeforsendelse  
 

Pakker med briller til Syn for Sagen i Afrika blev 

sendt den 23. november 2020, 35 par briller 

emballeret af børnetøj - jf.  

http://gtu.dk/syn_for_sagen_i_afrika.pdf 

Tak til Røde Kors i Arden for at donere briller til 

formålet!   
 

Forvarsel  
 

Genvej til Udviklings generalforsamling vil vi i år 

forsøge at afholde søndag den 27. juni i Randers.  
 

Den egentlige indkaldelse følger i maj-nummeret, 

nr. 147, af Projekt & Kultur. 
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