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Velkommen til Projekt & Kultur nr. 130! 
 

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 

Beneficiary bank: Jutlander Bank A/S 

SWIFT / BIC: JUTBDK21  
 

Hvor intet andet angives, er teksten af Jørgen 

Olsen. Indlæg til Projekt og Kultur nr. 131 skal 

aftales med koordinatoren på 

gtu_sekr@hotmail.com. Bladet skal udkomme i 

maj 2017.  
 

Dette nummer af Projekt & Kultur er trykt på 

Godsbanen i Århus i 120 eks. Redaktionen ønsker 

at fremme bladets formidling og opfordrer til 

eftertryk med kildeangivelse.  Med navn signerede 

artikler udtrykker ikke nødvendigvis foreningens 

holdninger. 
 

Oplysninger om foreningens organisering på 

http://gtu.dk/gtu2.html  

Æresmedlem er lektor emeritus Karl-G. Prasse, 

Værløse.   

 

Dette nummer indeholder: 
 

3 – 4: Mødedeltagelser og udstillinger –  

Mediemarkeringer. 
 

5 – 7: Med FN på fem kontinenter 
- Mikael Bjerrum anmelder en 

bog af Finn Reske-Nielsen & 

Bodil Knudsen. 
 

8 – 9: Økoturisme – en besøgende fra  

Storbritannien 

- af Grace Milner 

- oversat af Gitte Vejlgaard. 
 

    10: Louda: Nærbillede af Burkina Fasos  

uddannelsescenter for  

landbrug + Fokus på  

moringatræet 

- af Autre Terre 

- oversat af Tina Jonstrup Larsen. 
 

11-13: Økologisk landbrug i Vestafrika til  

gavn for alle 

- af Kenji Accard, Autre Terre 

- oversat af Tina Jonstrup Larsen. 
 

 

 

14-15: Dette møde ændrede tidens og  

ansigternes kulør 

- af Emmaus International 

- oversat af Naja Egede 

Kristensen. 
 

 

Billedet på forsiden er taget af Frédéric 

Châles – det er fra filmen om flodnomaderne, 

som vi anmeldte på side 9 i nr. 129, jf. 

http://gtu.dk/PK129-9.pdf  

Filmen koster – efter en periode med 

introduktionspris – 150 kr. plus forsendelse. 

Ved et samlet køb på minimum 500 kr. fra 

vores katalog http://gtu.dk/blandede_u-

landhandel.pdf betaler GtU forsendelsen.  

 

Billedet på bagsiden er taget af Jørgen Olsen 

ved indkørslen fra Roldvej ind på Hulemosevej 

mellem Rold og Arden – der reklameres for 

julemarkedet søndag den 20. november 2016. 

 

Hermed en stor tak til alle, som har sendt 

kontingenter og bidrag siden sidst!  
 

Vi er for tiden 139 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 op til flere gange 

dagligt.  

 
Pakker til Kooperativet i Amataltal   
 

Vi sendte i 2016 4 pakker med varmt tøj til 

Kooperativet i Amataltal. Tøjet kan hjælpe nogle af 

de fattigste i området i det inderste Vestafrika til at 

overleve de kolde nætter. Den 28. februar 2017 

sendte vi igen en pakke. 

 

Tak til alle bidragydere, som gjorde det muligt at 

sende pakkerne! Tak til Røde Kors i Arden for 

brillerne, som vi sender med!   

 

Forvarsel  
 

Genvej til Udviklings generalforsamling er 

berammet til kl. 13 til 18 søndag den 18. juni i 

Låsby mellem Århus og Silkeborg. 
  

Indkaldelse i Projekt & Kultur nr. 131 i maj 2017.  
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