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Velkommen til Projekt & Kultur nr. 127! 
 

Projekt & Kultur udgives af Genvej til Udvikling 

(GtU), tlf. nr. 98 56 29 94 evt. 42 17 09 97 

gtu_sekr@hotmail.com - www.gtu.dk       
 

Kontingenter, abonnementsbetalinger og bidrag 

sendes til reg.nr. 9806, kontonr. 2071578634.  

Fra udlandet sender man til  

IBAN-nr. DK89 9806 2071 578 634 

Account-name: Genvej til Udvikling v/Jørgen 

Olsen, Skovvej 24, 9510 Arden 

Beneficiary bank: Jutlander Bank A/S 

SWIFT / BIC: JUTBDK21  
 

Hvor intet andet angives, er teksten af koordinator 

Jørgen Olsen. Indlæg til Projekt og Kultur nr. 

128 skal aftales med koordinatoren på 

gtu_sekr@hotmail.com. Bladet skal udkomme i 

august 2016.  
 

Dette nummer af Projekt & Kultur er trykt på 

Godsbanen i Århus i 110 eks.  
 

Redaktionen ønsker at fremme bladets formidling 

og opfordrer til eftertryk med kildeangivelse.  Med 

navn signerede artikler udtrykker ikke 

nødvendigvis foreningens holdninger. 

 
Dette nummer indeholder: 
 

            3: Sommerklunserlejre i Emmaus 
 

            4: Et minde om Anker Jørgensen 

- af Thyge Christensen  
 

      4 – 5: Mødedeltagelser og udstillinger 

      5 – 6: Mediemarkeringer 
 

            7: Indkaldelse til generalforsamling  

+ film om flodnomader 
 

     8 – 9: Formandens beretning  
 

10 – 11: Kristendom og udvikling 

- Inger Hjuler Bergeon anmelder en bog, 

redigeret af Uffe Torm. 
 

11 – 13: En økonomi, der fremmer udvikling via  

samarbejde 

- af Benoît Naveau   

- oversat af Tina Jonstrup Larsen 
 

14 – 15: Mama Tenga  

- Anja og Jeppe Lau Roelsgaard anmelder 

en bog af Katrin Rohde.  

 

Billedet på forsiden er taget på Emmaus 

Internationals sommerlejr på Vissegaard syd for 

Aalborg i 1969. Foto: Emmaus International. 

Billedet findes på side 137 i bogen, som anmeldes 

på side 10. 
 

Billedet på bagsiden forestiller Katrin Rohde (se 

side 14 og 15) sammen med den lykkelige familie 

Anja og Jeppe Lau Roelsgaard, Anjas far Laust og 

den toårige Laust Brice, som Anja og Jeppe har 

adopteret. Billedet er taget af Danish International 

Adoptions burkinske kontaktpersons søn.   

 

Hermed en stor tak til alle, som har sendt 

kontingenter og bidrag siden sidst!  
 

Vi er for tiden 150 medlemmer. Hvis der er 

vedhæftet en seddel med kontooplysninger, har du 

ikke betalt for i år. 

 

Husk at gå ind på www.gtu.dk – her opdateres 

www.gtu.dk/Nyheder.htm og 

www.gtu.dk/Kalender.htm op til flere gange 

dagligt.  
 

Pakker til Kooperativet i Amataltal  
 

Vi sendte - 3. december, 20. januar,17. februar og 

23. marts - pakker med varmt tøj og 

fodbeklædning, som kan hjælpe nogle af de 

fattigste i området i det inderste Vestafrika til at 

overleve de kolde nætter.  
 

Et par naboer til GtU’s sekretariat har adopteret en 

dreng fra Burkina Faso og i den anledning fået 

foræret meget mere tøj, end lille Laust har brug for. 

Noget af det, der blev til overs, er sendt i de nævnte 

pakker til meget fattige børn i Amataltal-zonen.  
 

– Tak til Laust’ nye forældre, Anja og Jeppe Lau 

Roelsgaard ! Tak til alle bidragydere, som gjorde 

det muligt at sende pakken! Tak til Røde Kors i 

Arden for brillerne, som vi sender med i pakkerne!  
 

Emmaus Internationals 
generalforsamling  
 

Julien Kalimira Mzee Murhula og Jørgen Olsen 

deltog for GtU den 18. til den 23. april i Jesolo, 

Italien, hvor forsamlingen valgte benineren Patrick 

Atohoun til ny formand – læs nærmere på dette link 

https://globalnyt.dk/content/magten-drog-sydpaa-

hos-emmaus  
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