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Velkommen til Projekt & Kultur nr. 148! 
 

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. 149 skal 

aftales på gtu_sekr@hotmail.com. Bladet skal 

udkomme i november 2021.  
 

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:  Møder og udstillinger ---  

mediemarkeringer. 
 

4 – 5:   The Call: Inside the Global Saudi  

Religious Project 
- Kristian Katholm Olsen anmelder en bog 

af Kritikha Varagur.        
 

6:  Hilsen fra Buenaventura, Colombia 

- af David Sinza Salcedo 

- oversat af Sara Grund Sørensen. 
 

       7:  Emmaüs Jura, Schweiz 

- af Emmaus International 

- oversat af Helene Sophie Holmgreen 

Hansen. 
 

  8 – 9:  Referat af Genvej til Udviklings  

generalforsamling.    
 

10–12:  Emmaus i Ukraine 

- af Emmaus Europa 

- oversat af Tina Jonstrup Larsen. 
 

     13:  AEP – Sammenslutningen for Fælles  

Professional Assistance 

(Libanon) 
- af Emmaus International 

- oversat af Helene Sophie Holmgreen 

Hansen. 
 

14–15:  Muligheder og begrænsninger for  

vaccination mod Covid-19 i 

Afrika 

- af Madeleine Antoinette Mbom 

- oversat af Naja Egede Kristensen 

 

Billedet på forsiden er taget af en ukendt 

fotograf. Emmaus-Bevægelsens stifter Abbé 

Pierre er på vej over Vercors-massivet i Alperne 

for nogen tid efter at møde den senere præsident, 

General Charles de Gaulle i Algeriet. Billedet 

tilhører Emmaus International og befinder sig i 

arkiverne for Abbé Pierre og Emmaus 

International i Nationalarkiverne for Arbejdets 

Verden i Roubaix, Nordfrankrig. 

Abbé Pierre hed i virkeligheden Henri Grouès. 

Abbé Pierre var et af flere dæknavne, han brugte 

under modstandskampen i 2. verdenskrig.    

Billedet på bagsiden er taget af den burkinske 

Emmaus-organisation Pag-la-Yiri og forestiller 

arbejde i økologisk landbrug i Pag-la-Yiri, 

Burkina Faso. GtU køber håndværksprodukter af 

Pag-la-Yiri, som præsenteres på dansk her 

Microsoft Word - Pag-la-Yiri.docx (gtu.dk)   
 

 

Hermed en stor tak til alle, som har sendt 

kontingenter, abonnementer og bidrag 

siden sidst!  
Vi er for tiden 127 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. 
 

 

Elektronisk version  
 

Medlemmer og abonnenter har ret til at modtage 

Projekt & Kultur i papirformat; men alle er også 

velkomne til at oplyse os en mailadresse og få den 

elektroniske farveversion. 
 

Pakkeforsendelse  
 

Pakker med briller til Syn for Sagen i Afrika blev 

sendt den 16. juni 2021, 90 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!   
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