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Velkommen til Projekt & Kultur nr. 151! 
 

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. 9070, kontonr. 2071578634.  

Bemærk NYT REGISTRERINGSNUMMER! 
 

Hvor intet andet angives, er teksten af Jørgen 

Olsen. Indlæg til Projekt og Kultur nr. 152 skal 

aftales på gtu_sekr@hotmail.com. Bladet skal 

udkomme i august 2022.  
 

Dette blad er trykt på Godsbanen i Aarhus i 80 

eks. Redaktionen opfordrer til eftertryk med 

kildeangivelse. Signerede artikler udtrykker ikke 

nødvendigvis foreningens holdninger. 

 

Dette nummer indeholder: 
       

           3:   Sommerlejre i Emmaus 
 

     4 - 5:   Bæredygtig handel 
- af Emmaus International 

- oversat af Patricia Langvad 

Jensen. 
 

            6:   Besøg – medalje – mindeord-  

mediemarkeringer – møder – 

reception. 
 

            7:   Generalforsamlingsindkaldelse 
     

       8 - 9:   Formandens beretning 
- af Jørgen Olsen. 

 

          10:   Solidaritet med Ukraine 

- af Emmaus Europa 

- oversat af Sara Grund 

Sørensen. 
 

         11:  Pollee Unnyon Prokolpo, 

Bangladesh 
- af Emmaus International 

- oversat af Naja Egede 

Kristensen. 
 

   12 – 13:  Emmaus i Sverige 

- af Emmaus Europa 

- oversat af Tina Jonstrup 

Larsen. 
 

   14 – 15:   Civilsamfundet under pres  

- Peter With anmelder en bog af 

Knud Vilby. 

 

 

 

Billedet på forsiden er taget af Emmaus 

International og forestiller Emmaus Europas 

forkvinde, Carina Aaltonen, Emmaus Åland, 

Finland og Emmaus Internationals formand, 

Patrick Atohoun, Emmaüs Pahou, Benin. 

 

Billedet på bagsiden er taget af Jørgen Olsen. 

Det forestiller et udsnit af en bomuldsdug, som 

Koudbi Koala, Benebnooma, Burkina Faso, 

forærede Genvej til Udvikling under sit besøg i 

oktober 2018. Nuits Atypiques de Koudougou 

betyder Koudougous Atypiske Aftener, navnet på 

en kulturfestival, som hvert år i november 

afholdes i Koudougou, Burkina Fasos tredjestørste 

by. Se i øvrigt side 6! 

 

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.  

 

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. 

 

Deltagelser i markeder 
 

Jørgen Olsen deltog den 2. april i torvemarked i 

Støvring og solgte for 527 kr. – den 9. april var 

der bagagerumsmarked i Hobro, og her var salget 

95 kr. 

 

Markeder de kommende måneder 
 

Vi deltager i dagene 26. – 29. maj i marked på 

Tangkrogen i Aarhus. Standen har nr. F218. Vi vil 

gerne se rigtig mange af jer, og vi vil være glade 

for, om nogen kan afløse et kvarter, evt. mere. 

Ring gerne på 42170997!  
 

Vi deltager den 11. juni kl. 12 til 20 i Couleur 

Café på Sankt Hans Torv i København. Alle er 

meget velkomne til at lægge vejen forbi og måske 

afløse nogle minutter. 
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