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Formandens beretning for 2020-2021 

Jeg vil huske 2020 for et smerteligt tab: Den 2. 

september døde vort medlem Lone Haugaard, 

Hjortshøj, 69 år. Lone tog medansvar for vores 

lille forening som 2. suppleant til bestyrelsen i 

foreningsåret 2018-19. Hun medvirkede ved flere 

lejligheder, når vi deltog i nogle af de store 

afrikanske markeder i Aarhus. Lone formidlede 

vores vellykkede deltagelse i september 2019 i 

høstmarkedet i Andelssamfundet i Hjortshøj, hvor 

hun boede i en lang årrække sammen med 

ægtemanden Jørn og deres datter Liv. Æret være 

mindet om Lone! 

 

Vores generalforsamlinger 
 

Det var en svær beslutning at holde general-

forsamlingen den 27. september 2020. Vi vidste, 

at nogle af vores medlemmer ville afholde sig fra 

deltagelse på grund af corona-pandemien. Når vi 

alligevel gennemførte, skyldtes det, at vores 

afgående formand, Jens Elgaard Madsen, er ramt 

af en kronisk sygdom og gerne ville befries for 

hvervet – jf. hans egen åbenhed om sygdommen 

Velkommen til Projekt & Kultur nr (gtu.dk)  
 

En generalforsamling er lovlig, når den er lovligt 

indkaldt; men det var lidt underligt kun at sidde 

Karl Aage Jørgensen og undertegnede – i Karl og 

Lajlas hjem i Brønshøj, jf. 

referat_af_generalforsamlingen_2020.pdf (gtu.dk)  
 

Vi krydser fingre for en noget større deltagelse 

den 27. juni i år – til den tid er forhåbentlig rigtig 

mange blevet vaccineret mod COVID 19. 

 

Kooperativet i Amataltal, Niger 
 

Skolen i Amataltal var kun lukket i nogle få uger 

på grund af corona-pandemien. Vi håber, den 

fortsat er velfungerende og ærgrer os over, at vi – 

ikke alene på grund af pandemien, men også på 

grund af terrortruslen – ikke i en overskuelig 

fremtid får mulighed for at aflægge et besøg. 
 

Vi vedtog på føromtalte generalforsamling, at vi 

godt kan købe håndværksprodukter fra 

Kooperativet i Amataltal, hvis de kan sælges, 

uden at vi taber på handelen. Vi er i skrivende 

stund i gang med at forhandle om dette og har fået 

tilsendt billeder af smukke sølvøreringe. Vi har 

spurgt, om kooperativet kan garantere, at der ikke 

er blandet nikkel i ringene.  
 

Hvis ikke det kan garanteres, at sølv er frit for 

nikkel, kan vi naturligvis ikke handle med 

sådanne varer. Det ville ødelægge vores gode 

navn og rygte, og vi har som bekendt andre gode 

organisationer, vi handler med.   

 

Vores blandede u-landhandel 
 

Mens dette skrives, har vi endnu ikke været på 

noget marked i indeværende kalenderår. I 2020 

var vi af sted på himmerlandske markeder tre 

gange, Bazar Skelund i januar og to 

sommermarkeder i Hadsund, mens pandemien 

kørte på lavt blus.  
 

Stor og glædelig var min overraskelse, da tallene i 

2020-regnskabet blev lagt sammen. Vi havde 

solgt for 20.848 kr. i 2020 mod 33.429 i 2019, 

altså næsten to tredjedele i 2020 af 2019-salget på 

trods af de vanskelige vilkår.  
 

For det første havde Marianne Dithmer solgt 

ganske forrygende til venner og familie samt på 

arbejdspladsen, Social- og Sundhedsuddannelses-

centeret Brøndby, Herlev, Gladsaxe (SOSUH). 

Tak til Marianne!  
 

For det andet havde gæsterne på Skovvej 24 i 

Arden, hvor foreningen har kontor og lager, 

foruden at huset er privatbolig for min hustru og 

mig, købt ind i særdeles pænt omfang.  
 

Derimod har vi næsten ikke haft katalogsalg fra 

blandede_u-landhandel_2018.pdf (gtu.dk) 
 

Vi har i 2020 indkøbt varer fra AFA (Benin), Pag-

la-Yiri (Burkina Faso), Hammershus Fair Trade 

(Ghana og Burkina Faso) Kologh Naba (Burkina 

Faso) samt Else Trærup (bogen Nær ved 

Høvdingen). De to første er medlemmer af 

Emmaus og sender os varer direkte. De øvrige har 

danske repræsentanter, som vi køber ind fra 
 

Vi har desuden varer fra Innovation X (Burkina 

Faso), Fil Bleu (Burkina Faso), Kooperativet i 

Amataltal (Niger) og Forlaget Hjulet (bøger). Vi 

håber at kunne købe nye varer fra alle de nævnte i 

de kommende år. 

 
 
 

http://gtu.dk/PK144-2.pdf
http://gtu.dk/referat_af_generalforsamlingen_2020.pdf
http://gtu.dk/blandede_u-landhandel_2018.pdf
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Vores projektstøtte 
 

Vi har ganske beskedne midler, som hober sig op, 

når vi modtager beløb, som rubriceres som bidrag 

– i modsætning til varebetalinger, kontingenter 

eller abonnementsbetalinger.  
 

I 2019 sendte vi af disse penge 1.000 euro til den 

burkinske Emmaus-organisation Benebnooma 

https://www.emmaus-international.org/en/who-

are-we/emmaus-around-the-world/africa/burkina-

faso/benebnooma.html Beløbet blev anvendt til 

indkøb af rutschebaner til organisationens 

børnehave, hvor der er 120 elever og 5 pædagoger 

/ pædagogmedhjælpere. Vi har valgt at støtte 

initiativet, da Benebnooma lægger vægt på, at leg 

har et sundhedspædagogisk sigte, ikke mindst for 

den store del af børnehavens børn, som er døve. 
 

I 2020 valgte vi ikke at sende noget beløb, men 

tage anvendelsen op til ny overvejelse, når vi når 

frem til slutningen af 2021. Det er bestemt ikke 

umuligt, at vi også i år bakker op om 

Benebnooma’s arbejde.   

 

Usikkerhed om Emmaus Internationals 

generalforsamling 
 

Det lod sig naturligvis ikke gøre at afholde 

Emmaus Internationals generalforsamling i 

Uruguay i oktober 2020. I skrivende stund vides 

det ikke, hvornår og hvor man vil gå efter at 

afvikle det store arrangement. Når der foreligger 

en invitation, vil Genvej til Udviklings bestyrelse 

– efter rådslagning med foreningens Emmaus-

arbejdsgruppe – afgøre, om vi skal være 

repræsenteret på mødet.  

 

Den øvrige mødeaktivitet 
 

Det lykkedes FN-forbundet at afholde sit 

landsmøde den 5. september i København – i en 

periode, hvor tallene for smittede, indlagte og 

døde i forbindelse med corona-pandemien lå på et 

lavt niveau. Marianne Dithmer repræsenterede 

GtU på mødet. Læs om FN-forbundet på 

www.fnforbundet.dk  
 

Jørgen har været til stede for GtU på nogle møder 

i Nordjylland inden for FN-forbundet. 
 

Karl Aage Jørgensen har ved flere lejligheder 

deltaget i webinarer i regi af Civilsamfund i  

 

 

Udvikling, i daglig tale CISU. Læs om CISU på 

www.cisu.dk  
 

Den 2. september og den 14. oktober var Jørgen 

Olsen til møder med Y’s Men’s Club på Astrup 

Kro nær Arden. På det første møde var Jørgen 

oplægsholder under overskriften ”Ligeværdige 

omgangsformer mellem Syd og Nord” – på det  

andet møde var Jørgen gæst, mens 

oplægsholderen var Ulla Næsby, tidligere dansk 

ambassadør i Burkina Faso. Hun fortalte om 

situationen i landet og i det øvrige Sahel-bælte, 

hvor terrorist-organisationerne Islamisk Stat og Al 

Qaeda får større og større indflydelse på de fattige 

befolkningers tilværelse. 
 

Det var bekymrende at lytte til Ulla Næsbys 

beretninger, men en berigende oplevelse at møde 

Y’s Men’s Club, som varetager en bred vifte af 

aktiviteter både i lokalsamfund og på 

internationalt plan. 

 

Brugte briller 
 

Vi har sendt tre pakker med briller til foreningen 

”Syn for Sagen i Afrika” 

http://www.gtu.dk/syn_for_sagen_i_afrika.pd

f. - 

 

Det store perspektiv 
 

Jeg indledte beretningen med noget meget 

personligt, selv om det også vedrører foreningen. 

De øvrige oplysninger handler om forskellige 

aktiviteter, som udføres i langt større omfang af 

mange andre, større organisationer. Genvej til 

Udvikling er en af de mindste af Emmaus 

Internationals ca. 425 medlemsorganisationer. Der 

er ca. 35.000 dagligt aktive i hele bevægelsen, 

omtrent det samme antal, som Røde Kors 

beskæftiger alene i Danmark. 
 

Men vi har nogle grunde til at eksistere, og så må 

vi gøre vores bedste, så længe vi kan! 

 

Tak og vel mødt på generalforsamlingen 
 

Jeg vil slutte af med at rette en varm tak til alle, 

der har ydet en indsats for foreningen det forløbne 

år, oversættere, øvrige skribenter, beslutnings-

tagere, regnskabsfører, parlamentariske revisorer, 

aktive på udstillinger m.fl.  
 

Læs indkaldelsen på side 7! 

https://www.emmaus-international.org/en/who-are-we/emmaus-around-the-world/africa/burkina-faso/benebnooma.html
https://www.emmaus-international.org/en/who-are-we/emmaus-around-the-world/africa/burkina-faso/benebnooma.html
https://www.emmaus-international.org/en/who-are-we/emmaus-around-the-world/africa/burkina-faso/benebnooma.html
http://www.fnforbundet.dk/
http://www.cisu.dk/
http://www.gtu.dk/syn_for_sagen_i_afrika.pdf
http://www.gtu.dk/syn_for_sagen_i_afrika.pdf

