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Velkommen til Projekt & Kultur nr. 150! 
 

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. 151 skal 

aftales på gtu_sekr@hotmail.com. Bladet skal 

udkomme i maj 2022.  
 

Dette blad er trykt på Godsbanen i Aarhus i 77 

eks. Redaktionen opfordrer til eftertryk med 

kildeangivelse. Signerede artikler udtrykker ikke 

nødvendigvis foreningens holdninger. 

 

Dette nummer indeholder: 
       

            3:  Møder og udstillinger ---  

mediemarkering. 
 
 

      4 - 5:   Hammershus Fairtrade 
- af Morten Ledskov. 

 

      6 - 7:   Gør det muligt for kvinder at  

udvikle politik for alle! 
- af Emmaus International 

- oversat af Naja Egede 

Kristensen. 
 

    8 – 9:    En ramme for det sunde liv  

--- en langvarig kamp 
- af Benoît Naveau 

- oversat af Patricia Langvad 

Jensen. 
 

10 – 11:    Emmaus i Belgien 

- af Emmaus Europa 

- oversat af Tina Jonstrup 

Larsen. 
 

12 – 13:    Emmaus i Polen 

- af Emmaus Europa 

- oversat af Sara Grund 

Sørensen. 
 

14 – 16:    Emmaus i Frankrig 
- af Emmaus Europa 

- oversat af Patricia Langvad 

Jensen. 

 

Billedet på forsiden er taget af Jacob Crawfurd 

og forestiller Weavers day i Bolgatanga, som 

Hammershus Fairtrade har indført sammen med 

sin producent. Hundreder af kurveflettere er 

samlet, og årets priser og lønninger bliver 

offentliggjort. 

   

 

Billedet på bagsiden er taget af Emmaüs Roya 

hos Emmaüs Roya, beliggende længst mod sydøst 

i Frankrig. Læs artiklen side 14-15-16! 
 

 

Hermed en stor tak til alle, som har sendt 

kontingenter, abonnementer og bidrag 

siden sidst! Vi er for tiden 125 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.  
 

 

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. 

 

Nr. 149 i farver  
 

Vi skynder os at fortælle, at det var et 

engangsfænomen, at Projekt & Kultur nr. 149 

udkom i farver. Det skyldtes en misforståelse, 

som vi ikke havde andel i, og derfor kom vi ikke 

til at betale ekstra. Normalt er farvetryk dyrere 

end sort-hvidt. Men alle kan se alle numre i farver 

på www.gtu.dk/tidsskriftet_projekt_og_kultur.htm 

- helt fra og med nr. 91, maj 2007. 
 

 

Pakkeforsendelse  
 

Pakke med briller til Syn for Sagen i Afrika 

blev sendt den 13. januar 2022, 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 

hovedparten af brillerne! 

 

Forvarsler  
 

Genvej til Udviklings generalforsamling vil vi i år 

forsøge at afholde søndag den 12. juni i Gistrup 

ved Aalborg. Den egentlige indkaldelse følger i 

maj-nummeret, nr. 151, af Projekt & Kultur. 
 

Om coronaen vil, deltager vi i dagene 26. – 29. 

maj i marked på Tangkrogen i Aarhus. 
 

Om coronaen vil, deltager vi i den 11. juni i 

Couleur Café på Sankt Hans Torv i København. 
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