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Velkommen til Projekt & Kultur nr. 149! 
 

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. 150 skal 

aftales på gtu_sekr@hotmail.com. Bladet skal 

udkomme i februar 2022.  
 

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:  Projektbidrag til Benebnooma --- Møder  

og udstillinger --- mediemarkering. 
 

 4 – 5:   Lidt nyt fra Fair Trade Bazaren,  

Guldsmedgade 8a, Aarhus C –  

det 28. år 

- af Anna Marie Jørgensen. 
 

 6 – 7:    Jorden tilhører ikke os 
- af Abbé Pierre 

- oversat af Sara Grund 

Sørensen. 
   

        8:   En lærerig weekend 
- af Jens Elgaard Madsen 

 

        9:   Forsvar for agroøkologi i Burkina  

Faso: CNABio står ved roret 
- af Autre Terre 

- oversat af Patricia Langvad 

Jensen. 

10 – 11:    Emmaus i Holland 
- af Emmaus Europa 

- oversat af Tina Jonstrup 

Larsen. 
 

      12:   Emmaus-Bevægelsen for  

Kærlighed og Retfærdighed 
- af Emmaus International 

- oversat af Naja Egede 

Kristensen. 
 

      13:   Aktionsgruppen for 

Underprivilegerede Børn og 

Unge 
- af Emmaus International 

- oversat af Naja Egede 

Kristensen. 

 

 

14 – 16:    Vi tror, vi kan måle alt 
- Kristian Katholm Olsen 

anmelder en bog af Bjørn 

Førde. 

 

Billedet på forsiden er taget af Divya Easmar og 

forestiller tre ænder af jernskrot fotograferet i 

Guldsmedgade i Aarhus. Ænderne er lavet af 

kunsthåndværkere i Harare, Zimbabwe. Læs 

artiklen om Bazaren på side 4 og 5!    

Billedet på bagsiden er taget af Bjørn Førde og 

findes på side 196 i bogen, som anmeldes på side 

14 til 16. Bjørn Førde skriver: ”... i byens 

(Bulawayo, mindretallet ndebele-folkets 

hovedstad) centrum, midt på Joshua Nkomo 

Street, hvor Joshua Nkomo, den afdøde, men 

stadig højt elskede ndebele-politiker og en af 

frihedskampens helt store helte, knejser i form af 

en tre meter høj statue i kobber, udført af 

nordkoreanske håndværkere” 
 

 

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. 
 

 

Julemarked på Møllestien, Aarhus C.  
 

Genvej til Udvikling deltager med den blandede 

u-landhandel i julemarkedet på Møllestien lørdag 

den 27. november kl. 10 til 16. 
 

Podcast om Thomas Sankara, præsident i 

Burkina Faso 1983-87: 

Genstart - DR's nyhedspodcast | Genstart: 

Afrikas Che Guevara | DR LYD 
 

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. 
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