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SEA-renkontiĝo 21.3 2009 
 
La venonta SEA-kunsido okazos la 21-an de 
marto je la 11-a en la nova klubejo de KEK, 
kiu situas  
 

Tomsgårdsvej 35,  
2400 Kopenhago NV.   
http://www.rejseplanen.dk  
 
Tagordo. 
 
1. Elekto de gvidanto kaj protokolanto. 
 
2. Raportoj pri la pasinta periodo. 
 
3. Laborplanoj en la kluboj. 
 
4. Kursoj kaj aranĝoj 
 
5. Ponto kaj agado.net. 
 
6. Ekstera informado 
 
7. Ceteraj demandoj. 
 
8. Venonta SEA- kunsido. 
 
Bonvolu kunporti sandviĉojn. Ni provizos 
vin per trinkaĵoj kaj kukoj. Anoncu vin ni 
petas malplifrue la 15-an de marto. 
 
   Betty Chatterjee 
 

Jam estas tempo plani la so-
merajn aktivaĵojn. Unika fes-
tivalo okazos en nia SEA-
regiono. Sur paĝo 5 vi povas 
legi pri la programo kaj kiel 
vi aliĝas! 
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La Folio  
Klubo Esperantista de Malmö    
 

 

Jaro 81  N-ro 1 (709)     Fondita en 1906 

>>ĉiam antaŭen<<   

 

 
Malmö Esperantoförening      
Kronetorpsg 94, SE - 212 27  MALMÖ 
Tel 040-26 31 94  Bankĝiro: 353-0383  

Prezidanto:  
Sten Svenonius    sten@agado.net  
Tel 040-19 14 77 

 
  EL LA  KLUBA VIVO 

 

Aǔkcio 23.11 
 

Nia antaǔkristnaska aǔkcio, la 69-a laǔvice, okazis 
tute tradicie. La aǔkcianto Alf Mobark, same kiel la 
ceteraj komitatanoj kaj ĉeestantoj, kontribuis al la 
gaja atmosfero kaj al la bona mona rezulto. 
 
UEA-kongreso en Roterdamo 3.12 
 

Ni havis okazon aǔdi pri la pasinta UEA-kongreso 
kiam Lisbet kaj Bertil Andreasson rakontis pri ĝi en 
nia klubo.  Ni povis konstati ke ili ne estis tute kon-
tentaj kun la aranĝoj, precipe la prelegejoj estis tro 
malgrandaj kaj devis esti kompletigitaj per komputo-
raj ekranoj aliloke. 
La fajrobrigadestraro ne permesis, ke iuj personoj 
staru en la ejoj, nur tiuj kiuj havis seĝojn rajtis ĉeesti. 
 

La ekskursoj estis bone aranĝitaj, i a la nova urbo-
kerno estis interesa. 
 
Laboro en la biblioteko 21.1 
 

La inundo en nia klubejo pasintjare kauzis multajn 
problemojn. Precipe la biblioteko postulas multhoran 
laboron de la membroj, kaj ni daǔrigos la ordigon de 
la libroj la 4-an de februaro kaj la 18-an de marto. 
 

     Gertrud Lund 

Jarkunsido 4.3.2009 
Tagordo 
 
1.  Elekto de prezidanto por la jarkunsido 
2.  Aprobo de la tagordo 
3.  Ĝustigo de listo de elektantoj 
4.  Demando pri laǔstatuta anonco de la jarkunsido 
5.  Elekto de protokolkontrolanto 
6.  Jarraporto de la estraro 
7.  Raporto de la revizoroj 
8.  Demando pri malŝarĝo por la estraro 
9.  Elekto de prezidanto por la jaro 2009 
10. Elekto de 2 estraranoj kaj 1 anstataǔanto por du  
      jaroj 
11. Elekto de 2 revizoroj kaj 2 anstataǔantoj por unu  
      jaro 
12. Elekto de studkomitato kaj studsekretario 
13. Elekto de informa komitato kaj informsekretario 
14. Elekto de programkomitato kaj  
      programsekretario 
15. Elekto de diversaj funkciuloj 
16. Elekto de elektoprepara komitato 
17. Decido pri vojaĝkontribuo al la jarkunsidoj de 
      Sveda Esperanto-Federacio kaj Eldona 
      Societo de  Esperanto por oficialaj reprezentantoj 
18. Elekto de reprezentantoj de KEM por la supre  
      nomitaj jarkunsidoj 
19. Eventualaj proponoj por la jarkunsido de SEF 
20. Diversaj raportoj 
      Ceteraj elektoj kaj demandoj 
 
 

Ordinara kunsido 13.5 
Tagordo 
 
1. Elekto de protokolkontrolanto 
2. Diskuto kaj decido pri aǔtunaj kursoj 
3. Diskuto kaj decido pri aǔtunaj programeroj 
4. Eventualaj demandoj 

 
 

Kursoj printempe 2009 
 

Semajnfina kurso okazis 31.1 – 1.2 en 
nia klubejo kun Kim Henriksen kiel in-
struisto. Partoprenis 3 viglaj gelernantoj. 
 
Nova kurso okazos 14-15.2. Dum 
preparado de ĉi-tiu Ponto aliĝis 
deko da junaj partoprenatoj el 
diversaj urboj. 
   Sten Svenonius 
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Kontaktilo 
 

Membrogazeto de K.E.K  

Konversacia Esperantista Klubo 

 Kopenhago 
            N-ro 1 (679)  2009  73 a-jaro  

Raporto de la prezidanto  
por la jaro 2008. 
 
Membronombro: dum 2008 ni havis 71 
membrojn inklusive 1 honoran. Dum la jaro 
forpasis unu membron Kaj Ĉumbelic 
Røssum. 
 
Kursoj kaj studgrupoj:La studgrupo gvidata 
de Bent Wiinberg daŭre legis la libron 
‘Faktoj kaj Fantazioj’. Tamen de tempo al 
tempo oni legis aliajn tekstojn de 

La klubo de KEK komencis la jaron 2009 
kunvenante en la Kulturo-Domo ĉe 
Dortheavej. Fine de januaro ni transklokiĝis 
al la nova klubejo en Tomsgårdsvej 35, kiu 
situas proksime al la Kulturo-Domo. Tial oni 
povas ankoraŭ manĝi ĉe la restaŭracio antaŭ 
ol la partopreno en la klubaranĝoj. 
 
La jarkunveno de KEK okazos la 23-an de 
februaro je la 19.30-a en la klubejo 
Tomsgårdsvej 35, 2400 Kopenhago NV. 
 
Tagordo. 
1. Elekto de direktanto. 
2. Elekto de protokolanto. 
3. Raporto de la prezidanto pri la agado dum 2008 
4. La kasisto prezentas la kalkulaĵon por 2008. 
5. Proponoj (ili estu ĉe la prezidanto 14 tagojn  
    antaŭe). 
6. Elekto de la prezidanto. (Betty Chatterjee pretas  
    reelekton) 
7. Elekto de 2 estraranoj por 2 jaroj (funkcias nun  
    Jens S.Larsen kaj Jytte Sunekær, kiuj ambaŭ pretas 
    reelekton). 
    Elekto de 1 estrarano por 1 jaro. 
    Ana Ĉumbelic-Røssum ne deziras reelekton. 
8. Elekto de 2 estraraj anstataŭantoj. 
9. Elekto de 2 revizoroj: 
     (Ina Schultz pretas elekton). 
10. Elekto de 2 revizoraj anstataŭantoj por 1 jaro. 
11. Eventualaĵoj. 

 i.a. Florian Bociort kaj Stefan Maul.  
Arne Casper Mortensen gvidis grupon da 
lernantoj, kiuj komencis lerni Esperanton en 
februaro. Regin Larsen instruis daŭrigantan 
grupon de januaro ĝis junio. Aŭtune 
ekfunkciis komencanto- grupo (8 personoj) 
gvidata de Regin Larsen. Babilado grupo 
lunde je la 18.30-a ĝis la 19.30-a renkontiĝis 
en la kafejo de la kulturo-domo. 
 
Prelegoj kaj aliaj aranĝoj: La 6-an de 
januaro ni festenis la centjaran datrevenon de 
la klubo per festo kaj koncerto en la 
Kulturdomo. Partoprenis Mikaelo Bronŝtejn 
de Rusio, kiu distris nin per kantado kaj gitaro
-ludado. Plue la dana koruso Tap distris nin 
per la kantado de esperantigitaj danaj kantoj. 
Poste aperis artikoloj pri la evento en 
Jyllandsposten kaj Politiken, kaj Ileana 
Schrøder radie parolis pri Esperanto. La klubo 
bone profitis je la vizito de Mikaelo 
Bronŝtejn, kiu ankaŭ prelegis en la klubo pri 
la kuraĝa agado de la SEJM-anoj en Sovetio. 
Post tia vigla jarkomenco sekvis 24 sufiĉe 
diversaj aranĝoj:  
Memorvespero por Claude Piron. 
Henning Olsen prelegis okaze de la DEFA 
sesdekjara jubileo. 
Lars Pilgaard rakontis pri la signifo de 
Esperanto por blinduloj.  
Okazis du aŭkcioj gvidataj de Eugeniusz 
Rybarczyk kaj Bent Jensenius. 
Nina Tofte Hansen prelegis pri ekologio kaj la 
kondicioj de malriĉaj agrikulturistoj en afrikaj 
landoj. 
Astrid kaj Erik Mortensen rakontis pri propraj 
spertoj ĉe Bona Espero. 
Egon Starup Jensen dufoje prelegis pri 
sciencaj temoj. 
Henning kaj Karen Olsen kartludigis nin kaj 
gvidis numerludan vesperon. 
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Nova ejo de KEK 
La membroj raportis pri siaj spertoj 
dum someraj kongresoj, kaj ni parolis 
pri estontaj kongresoj.  
Ni spektis DVD-on pri la Universala 
Kongreso farita de Sven Sandø. 
Dank’al Aleksandro Kogan ni ankaŭ 
spektis filmon pri la centjariĝo. 
Jakob Nordfalk prelegis pri sia vivo kaj 
agado en Nepalo. 
Bent Jensenius rakontis pri siaj lingvaj 
travivaĵoj kaj esperantistiĝo. 
La denaska esperantistino Eliza Kehlet 
rakontis pri sia vivo. 
La geedza paro Fornal el Pollando 
kontribuis prelegon pri ‘Janusz Korczak 
kaj la Oriento’kaj teatraĵon nomitan ‘La 
Arlekeno’. 
Stanislaw Mielczarek prelegis pri 
Romaoj (ciganoj). 
Okaze de la Zamenhofa tago Birthe 
Traerup prezentis sian tradukon de la 
H.C.Andersena Libro: En Digters 
Bazar’ 
Kunlaborante kun DEA; Modersmåls-
Selskabet kaj la Kopenhaga 
Komunumo ni okazigis la trian lingvo-
festivalon. 
Kiel kutime KEK partoprenis en la 
Tago de integriĝo en Nørrebro. 
Jytte Sunekær aranĝis pentekostan 
ekskurson al Høng, kie oni vizitis la 
esperantistojn Anna kaj Erik Hansen. 
Ni ankaŭ havis la plezuron gastigi 
esperantistojn de Germanio, Ĉekio kaj 
Slovakio, kiuj rakontis pri siaj landoj 
kaj agadoj. 
 
Eĉ se ni jam havis ŝanĝojn en la estraro 
dum la pasinta jaro, t.e. la eksiĝo de la 
kasisto, la estraro-laboro sufiĉe bone 
funkciis. Mi precipe dankas Bent 
Wiinberg pro lia apogo pri la 
kalkulaĵoj.  
Fine mi volas danki la estraron de 
DEA, KEK, la klubaron kaj aliajn 
bonkorulojn ekstere de la klubo por la 
apogo kaj la pacienco. 

Bildoj el la nova ejo en Tomsgårdsvej 35,  
2400 Kopenhago NV 
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Kultura Esperanto-Festivalo 

 
La festivalo KEF denove okazos en Danio. Ĉi-foje estos en la ĉarmega urbo de Hamlet 
(almenaŭ de lia kastelo): Helsingør. La datoj estas de la 7a ĝis la 12a de julio 2009. 
 
Nun la 9an fojon junuloj en Nordio aranĝas la Kulturan Esperanto-Festivalon. Ĝi estas 
festivalo kie ni prezentas altkvalitan originalan Esperanto-kulturon. Ĝenerale la unuaj tagoj 
de la festivalo estas pli metiejaj kaj la lastaj tagoj estas pli distraj. La festivalo estas 
festivaleja en sia formo, tiusence ke oni loĝos primitive kaj tiamaniere la kostoj ne estas 
tiel altaj, kvankam Danio estas unu el la plej multekostaj landoj en la mondo. Kompreneble 
eblas ankaŭ loĝi en migrulhejmo aŭ en hotelo por aldona kosto. 
 
Amaso da bonaj konataj Esperanto-artistoj venos, ni menciu en hazarda ordo:  
Ĵomart kaj Natasha, Martin Wiese kaj la Talpoj, Sten Johansson, Hotel Desperado,  
La Perdita Generacio, Initials dc , Pafklik kaj Jonas/Mathias.  
Flo de Vinilkosmo agadas, amuza metiejo okazos kaj infana rokgrupo ludos kaj prezentos 
sin. Vi povas spekti filmojn en Esperanto, legi kaj fari komiksojn, lerni poemi en 
Esperanto, partopreni dancatelieron kaj entute ĝui la plej grandan aranĝon kun Esperanto-
kulturo. 
 
Vidu ĉe www.kef.saluton.dk pri pli da detaloj, la diversaj metiejoj kaj kotizo.  
Jen eltiraĵo: 
 
 Por A-landoj (Danio, Svedio, Norvegio, Germanio) la programo kostas: 
 
 

 
   

 
 
 (Se vi havas demandojn, vi havas eblecon  
vin turni al Jytte Sunekær,  
tel. 4448 4726 / 2818 0760 kaj  
skribi al kef9@tejo.org ) 
 
  
 kef-teamo 

Aliĝperiodo Aĝo < 20 Aĝo < 30 Aĝo 30+ 

1 (ĝis 5a de januaro) 400 550 650 

2 (ĝis 16a de aprilo) 450 600 700  

3 (post 16a de aprilo) 550 700 800 

Unutagaj biletoj por  ĉiuj 

1 (ĝis 5a de januaro) 100 

2 (ĝis 16a de aprilo) 125 

3 (post 16a de aprilo) 150  
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Klubo Klubo Klubo Klubo     
Esperantista     Esperantista     Esperantista     Esperantista         
de de de de     
HelsingborgHelsingborgHelsingborgHelsingborg    

 

Saluton! 
 
Kaj Bonan daŭrigon! kiel ni kutimas diri ĉi 
tie en Svedio. Mi esperas ke la jaro 2009 
estos prospera por ni ĉiuj. 
 
Nia helsingborga klubo dum 2008 havis ses 
klubkunvenojn krom la jarkunveno, kaj 
plurfoje partoprenis aranĝojn de la aliaj 
kluboj en la regiono. En junio ni invitis al 
promeno en la parko de Ramlösa kun gvidado 
en Esperanto. Du membroj lernis pri 
komputilaj aferoj en Kvarnby folkhögskola, 
kvar membroj iris al Lesjöfors por la someraj 
kursoj, tri ĉeestis la UK´n en Roterdamo kaj 
mi partoprenis la Oranĝan Renkontiĝon en 
Hernusando. 
 
Dum la printempa semestro de 2008 ni havis 
du studgrupojn, kiuj fariĝis unu grupo dum la 
aŭtuno. La komencantoj jam ne estas komen-
cantoj. Ni uzas diversajn tekstojn kaj ekzer-
cojn el EPoGo, Mazi en Gondolando, eduka-
do.net, libroj kaj gazetoj. 
 
Sveda Esperanto-Federacio havis en januaro 
dutagan estrarkunvenon en la Verdandi-domo 
kaj lige al tio kaptis la okazon renkonti 
kelkajn klubanojn en nia loka picejo. Po du 
membroj helpis dum Eŭropa Socia Forumo 
kaj dum Lernejaj Tagoj en Malmö. Nia 
”fama” kuiristo Peter Bankholm prizorgis la 
manĝaĵojn dum la SEF-kongreso en 
Gotenburgo en majo. 
 
La printempa semestro de 2009 komenciĝis 
per studrondo lunde la 12-an de januaro kaj 
klubkunveno sabate la 17-an de januaro. Nia 
jarkunveno estos sabate la 21-an de februaro 
je la 13.30-a horo en la ejoj de Folkrörelsear-
kivet, Övre Långvinkelsgatan 95 (En la kelo, 

enirejo tra la ĝardeno trans la strato de la Kon-
sum-butiko.) La postaj monataj renkontiĝoj 
verŝajne okazos en Café Birger kiel kutime. Se vi 
pripensas partopreni, kontaktu min (042-291262, 
0736-170123, al_akerlund@yahoo.se) por kon-
troli kie ni estos. 
 
Bonvolu noti la daton 13-an de junio. Tiam ni 
aranĝos gvidatan promenadon tra malnova Hel-
singborg. Pliaj informoj venos pli poste. Kontro-
lu la agado-paĝojn iam kaj tiam! 
 
Fine mi havas salutojn de la klubo en Hässle-
holm, kiun mi vizitis meze de januaro. Mi estis 
tre bonŝanca, ĉar kiam mi telefonis al la prezi-
danto Sören Jörgensen en Kristianstad li rakontis 
ke ili havos unu el siaj ege raraj kunvenoj kaj mi 
estos bonvena al Walborg Hammarqvist en Häss-
leholm. Ŝi regalis nin per vere bongustaj manĝaĵo 
kaj kukoj, kaj mi havis okazon renkonti la tutan 
membraron (Sören, Walborg, Anna-Karin kaj 
Arne) krom Kerstin Axelsson el Älmhult. Ni ha-
vis tre bonan tempon dum la posttagmezo. 
 
Ĝis revido! 
   Ann-Louise 

100-jara datreveno de Ivo 
Lapenna 
 
Du gravaj datrevenoj en 2009: D-ro L. 
L. Zamenhof (150-jara) kaj Prof. D-ro 
Ivo Lapenna (100-jara). 
 
La Internacia Scienca Instituto Ivo Lapenna, prez.: 
Prof. D-ro Carlo Minnaja (red. de Eseoj memore al Ivo 

Lapenna. 29 konataj aŭtoroj kontribuis al tiu ĉi ĉarma 
kaj interesa 417-paĝa verko), kaj la Fondaĵo Ivo 

Lapenna, prez.: D-ro Klaŭs Perko, instigas ĉiujn 
Esperanto-organizaĵojn, E.-klubojn, E.-kunvenojn k.s. 
ĉie en la mondo celebri la du gigantojn per multaj 
ekspozicioj, prelegoj kaj artikoloj en la gazetaro pri ilia 
enorma, eminenta kaj elstara laboro por la Internacia 
Lingvo, Esperanto. 
 
Ni invitas vin senpage utiligi la abundan materialon de 
nia hejmpaĝo: dokumentoj, paroladoj, fotoj ktp. (bv. 
indiki la fonton). Jen la adreso: www.ivolapenna.org 
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PROGRAMO EN MALMÖ 
    
Merkrede 18.2 Viva gazeto. Bv diri al Asta Schaedel, tel. 91 63 09, se vi volas 
                 kontribui 
 
Merkrede 4.3 Jarkunsido. Tagordo sur paĝo 2 
 
Merkrede 18.3 Ni daǔrigos la laboron en la biblioteko 
 
Merkrede 1.4 Libroaǔkcio 
 
Sabate 18.4  Printempa festo    
16.00 h  El la programo: 
           Inter bovinoj sur la stratoj kaj tranoktado en maharaĝa palaco 
           en Hindio 
           Agneta Lund rakontos kaj montros diĝitajn bildojn 
 
Merkrede 29.4 Ni legos Esperantohistorietojn 
 
Merkrede 13.5 Ordinara kunsido. Tagordo sur paĝo 2 
           Poste Lingva kvaronhoro 
 
La merkredaj kunsidoj komenciĝas je la 18.30 h. Regule okazos Lingva kvaronhoro. 

Distanckurso por progresantoj  
Kurso por tuta Svedio kaj Danio! 
 
La planita distanckurso por komencantoj ne okazis pro tro malalta nombro da 
aliĝintoj. Ilin ni plusendis al la kurso kiun la Stokholma universitato ofertas.  
Por ne konkurenci kun tiu kurso ni anstataŭe povus okazigi kurson por progresantoj 
kaj spertuloj. 
 

Kunlabore kun Kvarnby popolaltlernejo ni planas distanckurson printempe 2009, 
25% de plentempo, sub gvido de Ann-Louise Åkerlund. Por tia kurso la lernantoj 
povos peti studkontribuon de CSN. 
 

Ni esperantistoj pensu pri nia lingva evoluo kaj kono de la movado, literaturo ktp. 
Do, se vi havas intereson por tia kurso, bonvolu kontakti min. Ni povos adapti la 
kurson laŭ niaj bezonoj. 
 

     Sten Svenonius (sten@agado.net) 

  

Aktuala Esperanto-
Agado   

PONTO  

1-2009 
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PONTO  

1-2009 

  

Aktuala Esperanto-
Agado  
    

 
 

Por pli da detaloj pri la kluboj, ekzemple membreco, abono de Ponto, 
programoj, kursoj ktp konsultu nian komunan retejon! / För närmare 
detaljer om klubbarna i Öresundsregionen, t ex medlemskap, prenu-

meration på Ponto, program, kurser osv, besök vår gemensamma 
hemsida! 

www.agado.net 

PROGRAMO DE KEK. 
 
Pri la estontaj planoj de nia klubo: ni daŭre klopodos laŭeble aranĝi aranĝojn, kiuj plaĉos al la 
membraro kaj laŭeble ni apogos la esperantan agadon en Danio kaj en la Sunda Regiono. Ni efikos 
niajn viziojn per la jena planita programo. 
 
16.02.2009   la 21-a februaro estos la 10-a Internacia Patrinlingva Tago . http://www.uea.org/
informado/un-deklaro.html Deklaro de UEA pri lingvaj homaj rajtoj 
Malsube troviĝas dosieroj kun deklaro de UEA pri "Lingvo, Lingvaj Homaj Rajtoj, kaj Evoluo". Ĝi 
estas publikigita en februaro 2005 okaze de la 61-a Sesio de la Komisiono de Unuiĝintaj Nacioj pri 
Homaj Rajtoj. Tiu jam estas ne tradukita al la dana.Ni proponas, ke oni kunvene danigu kaj post 
tiam sendu ĝin al la gazetaro okaze de la patrinlingva tago. 
 
23.02.2009  Jarkunveno de KEK 
02.03.2009  Prelego de Regin Larsen, kiu ekkomprenigos nin pri la mirindaj eblecoj por  
                    esperantistoj ĉe la interreto. 
09.03.2009  Studgrupo 
16.03.2009  Kunportu kaj priskribu ion ajn? 
21.03.2009  SEA-kunveno en Kopenhago 
23.03.2009  Ni parolu pri legitaj libroj. 
30.03.2009  Studgrupo 
06.04.2009  Plezuroj kaj Malplezuroj de vortara kompilanto. 
13.04.2009  Pasko 
20.04.2009  Studgrupo 
27.04.2009  Prelego pri Vikopedio. (Rut Jesus) 
04.05.2009  Ŝerca vespero. 
11.05.2009  Studgrupo 
18.05.2009  Kantvespero 
25.05.2009  Ekskursvespero.  
01.06.2009  Pentekosto 
08.06.2009  Aŭkcio. 
15.06.2009  Studgrupo 
22.06.2009  Somera festo. 
29.06.2009      


