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Velkommen til Projekt & Kultur nr. 153! 
 

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! 

Jutlander Bank er fusioneret med Sparekassen 

Vendsyssel, og navnet er nu Sparekassen 

Danmark. 

 

Hvor intet andet angives, er teksten af Jørgen 

Olsen. Indlæg til Projekt og Kultur nr. 154 skal 

aftales på gtu_sekr@hotmail.com. Bladet skal 

udkomme i februar 2023.  

 

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:   Møder og udstillinger.  

 

      4 - 6:   Lidt nyt fra Fair Trade Bazaren –  

det 29. år 
- af Anna Marie Jørgensen. 

           7:    Styrkelse af ungdommen i  

Emmaus Italien  
- af Emmaus Europa 

- oversat af Naja Egede 

Kristensen. 
           

      8 - 9:   Emmaus Geo er solidarisk i  

modtagelsen af mennesker på 

flugt  
- af Emmaus Europa 

- oversat af Patricia Langvad 

Jensen. 
           

  10 - 11:   Emmaus Lublin – Solidariteten  

fortsætter ved Ukraines 

grænse 
- af Emmaus Europa 

- oversat af Sara Grund 

Sørensen. 

    

 

 

    

  12 - 13:   To veteraner 
- af Emmanuelle Larcher 

- oversat af Tine Jonstrup 

Larsen. 

 

   14 – 15:  På kanten af asfalten 
- Kristian Katholm Olsen 

anmelder en bog af Lars 

Zbinden Hansen. 

 

Billedet på forsiden er taget af Jørgen Olsen og 

forestiller en dukke på Genvej til Udviklings 

sekretariat. Læs om dukken på side 2 i Projekt & 

Kultur nr. 152 Velkommen til Projekt & Kultur 

nr (gtu.dk) 
 

Billedet på bagsiden er taget af David Sinza og 

forestiller en mindesten for skibskatastrofen i 

1963 på Río de la Plata mellem Uruguay og 

Argentina – Til minde om Abbé Pierre’s 

skibsforlis – Grundlægger af Bevægelsen 

Emmaus International. Læs mere på Velkommen 

til Projekt & Kultur nr (gtu.dk) 
 

Husk at læse www.gtu.dk – her opdateres 

www.gtu.dk/Nyheder.htm og  

www.gtu.dk/Kalender.htm ganske ofte.  
 

Læs også vores katalog gtu.dk/blandede_u-

landhandel_2018.pdf 

Måske er der gode ideer til julegaver og 

andre gaver? 
 

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. 

 

Julemarked på Møllestien, Aarhus C. 

Genvej til Udvikling deltager med den blandede 

u-landhandel i julemarkedet på Møllestien lørdag 

den 26. november kl. 10 til 16. 

 

Julemarked i Kulturhuset i Arden 

Genvej til Udvikling deltager med den blandede 

u-landhandel i julemarkedet i Kulturhuset søndag 

den 27. november kl. 13 til 16. 
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